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nieuwsbrief 2  -  2 september ‘19  
 

 
Beste ouders   
 
Via de nieuwsbrieven geven we jullie heel wat informatie. Bedankt om steeds alles aandachtig te lezen! In 
iedere nieuwsbrief bevat het eerste deel mededelingen die voor iedereen nuttig zijn. Daarna volgen de 
berichten per niveau (kleuterschool en lagere school apart). Ten slotte eindigen we met de actuele kalender 
voor de nabije toekomst. Veel leesplezier ☺!  
 
Het ganse schoolteam heeft er alleszins veel zin in kijkt uit naar een boeiend schooljaar ☺! We wensen alle 
kinderen veel plezier en succes met het nieuwe schooljaar en bedanken de ouders alvast voor een positieve 
samenwerking! 
 
 
Berichten voor iedereen: 
 
1. inlichtingenformulier en actuele gegevens: 
 
Het uitgebreide inlichtingenformulier wordt enkel bij inschrijving van de nieuwe kleuters en leerlingen 
ingevuld. Het is logisch dat gegevens soms wijzigen.  Bedankt om alle wijzigingen (adres, GSM- en/of 
telefoonnummer, e-mailadressen, gezinssituatie, extra kindje in het gezin…) steeds onmiddellijk schriftelijk 
te melden aan de school (secretariaat). De wijzigingen worden dan zo vlug mogelijk in onze bestanden 
aangepast/aangevuld.  
 

Bij de start van ieder schooljaar vragen we aan de ouders om de belangrijkste gegevens na te kijken. We doen 
dit met behulp van het document dat jullie vandaag ontvangen hebben.  
Bedankt om alle gegevens aandachtig na te kijken en IN DRUKLETTERS aan te passen en/of aan te vullen 
indien nodig. We zouden het document graag uiterlijk op donderdag 5 september terug ontvangen.    

 
 
2. schoolreglement: 
 
Vandaag hebben de ouders een document ontvangen om te verklaren dat ze akkoord gaan met het 
schoolreglement van de school. Graag het document uiterlijk op donderdag 5 september ingevuld en 
ondertekend terug mee te geven.  
 

De regelgeving schrijft voor dat wie zijn/haar kind inschrijft in een school naar keuze akkoord gaat met het 
‘Pedagogisch Project’, het algemeen schoolreglement en met de ‘schoolspecifieke afspraken’ (wat als bijlage 
bij het algemeen schoolreglement wordt bijgevoegd) van de school. Wanneer de ouders niet integraal 
akkoord gaan met het schoolreglement, kunnen we niet over een inschrijving spreken.  

 
Het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen heeft gekozen om het algemeen schoolreglement en de 
schoolspecifieke afspraken digitaal aan de ouders aan te bieden. Dit spaart veel papier! 
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Via volgende linken kan men de algemene schoolreglementen vinden (zowel voor de kleuterschool, als voor de 
lagere school): http://www.stedelijkonderwijs.be/onze-aanpak/schoolreglementen/kleuteronderwijs  en 
https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier/schoolreglementdehoedjes 

 
- de nota ‘schoolspecifieke afspraken’ voor onze school (met inbegrip van ‘Het Akkoord’, de afspraken 

die in samenwerking met de ouders en het schoolteam tot stand zijn gekomen) kan u op de website 
van onze school vinden:  https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier/onze-school-36 

 
Ouders die wensen, kunnen schriftelijk via het secretariaat vragen om een kopie op papier van het algemeen 
schoolreglement (apart voor de kleuter- en lagere school) en/of de schoolspecifieke afspraken te ontvangen.  
 
 
3. bereikbaarheid secretariaat:   Wanneer kan je op het secretariaat per deelinstelling terecht? 
 
Het secretariaat is van 08.30 tot 16.30 telefonisch bereikbaar. Op woensdag van 08.30 tot 12.30. Op 
donderdag is er niemand aanwezig op het secretariaat van de kleuterschool.  
Wanneer je in de kleuterschool of de lagere school niemand kunt bereiken, kun je met de andere deelinstelling 
contact opnemen. Je bericht zal dan zo vlug mogelijk doorgegeven worden. Een niet beantwoorde telefonische 
oproep (omdat het secretariaat door omstandigheden niet altijd bemand is en de leerkrachten niet altijd in de 
mogelijkheid zijn om een oproep te beantwoorden) wordt doorgeschakeld naar de andere deelinstelling.  
We proberen steeds om iedereen zo goed mogelijk te helpen! 
 

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

  VM NM VM NM VM VM NM VM NM 

Evi De Roeck KS KS LS LS KS** LS LS - - 

Kim Leys LS* LS* - - KS** - - LS* LS* 

Nancy Van 
Nieuwenhove 

- - - - LS - - - - 

Naima El Fadili LS LS KS KS LS LS LS KS KS 

*   Mogelijk is Kim ook in de kleuterschool aanwezig.     ** Om de veertien dagen: Kim en Evi wisselen elkaar af.  

 
Waarvoor kan je bij onze secretariaatsmedewerkers terecht? 
 

- Evi: leerlingenadministratie, invullen van documenten, schoolongevallen, onbetaalde schoolfacturen…  
- Kim: leerlingenfacturatie, schooluitstappen, onbetaalde schoolfacturen...  
- Nancy: preventie en welzijn, onbetaalde schoolfacturen… 
- Naima: algemeen onthaal + doorverwijzen  

 
 

4. voorrangsregeling voor broers en zussen voor inschrijving voor schooljaar 2020 – 2021: 
 
Heb je nog een kindje dat geboren is in 2018, of een ander kind in het gezin dat vanaf volgend schooljaar naar 
onze school wil komen? Noteer dan alvast dat de aanmeldingsperiode voor voorrang voor broers en zussen 
nu al bepaald is: van maandag 27.01.2020 (om 09.30) tot en met vrijdag 07.02.2020 (17.00). Volg zeker de 
media en verdere berichten in onze nieuwsbrieven, zodat je jouw kindje tijdig kan aanmelden en gebruik kunt 
maken van het voorrangsrecht!  
Indien de aanmelding niet gebeurt tijdens deze voorrangsperiode vervalt de voorrang! 

 

http://www.stedelijkonderwijs.be/onze-aanpak/schoolreglementen/kleuteronderwijs
https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier/schoolreglementdehoedjes
https://www.stedelijkonderwijs.be/hoedjesvanpapier/onze-school-36
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5. NIEUWE werking studietoelagen vanaf schooljaar 2019-2020: 

‘Studietoelage’ wordt ‘schooltoeslag’… 

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen 
(toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de 
schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan 
enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs. 

Wat wil dit zeggen voor kleuters en leerling in het lager of secundair onderwijs? 

• Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De 
berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket 
(het vroegere kinderbijslagfonds). Voor een kind dat al gekend is binnen het Groeipakket worden de 
rechten automatisch onderzocht en toegekend. 

• Leerlingen uit het lager onderwijs die onvoldoende aanwezig zijn (kleuteronderwijs), of meer dan 29 
halve dagen ongewettigd afwezig zijn, kunnen het recht op hun schooltoeslag verliezen. Als een kind 
twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig (lager of secundair onderwijs) 
of onvoldoende aanwezig (kleuteronderwijs) is, verliest het de toeslag voor het tweede jaar. 

• Schooltoelage voor 5-jarige kleuters Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de minimale aanwezigheid om 
recht te hebben op een schooltoelage voor 5-jarige kleuters 250 halve dagen. 

• Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be 
vind je heel wat informatie. 

 
6. Schoolfotografie:  

→ vrijdag 13 september 2019 - in de lagere school:  
 
- FAMILIEFOTO’S tussen 08.00 en 08.30 (in de turnzaal, voor alle broertjes en zusjes die 
verspreid zitten over onze kleuter- en lagere school en/of samen met jongere / oudere 
kinderen uit het gezin die niet / nog niet / niet meer in onze school zitten). 
 
- vanaf 08.45: individuele en klasfoto’s van alle leerlingen en familiefoto’s van broers  
en zussen die samen in de lagere school zitten. 

 

→ woensdag 18 september 2019 - in de kleuterschool:   
 

- FAMILIEFOTO’S tussen 08.00 en 08.30 (= idem 13/09/2019: in de turnzaal, voor alle broertjes en zusjes die 

verspreid zitten over onze kleuter- en lagere school en/of samen met jongere / oudere kinderen uit het gezin die 
niet / nog niet / niet meer in onze school zitten). 

 
- vanaf 08.45: individuele en klasfoto’s van alle kleuters en familiefoto’s van broers en zussen die samen 
in de kleuterschool zitten.  

 

Ook dit schooljaar zullen we samenwerken met de firma ‘Foto Koch Schoolfotografie’. Deze firma werkt 
uitsluitend digitaal en biedt de ouders een ruimer aanbod om hun gewenste foto’s te selecteren. Zo kunnen de 
ouders kiezen uit meer foto’s, de achtergrond wijzigen, allerlei gadgets bestellen… en via overschrijving 
betalen. De bestelling wordt na betaling zo vlug mogelijk met de post afgeleverd. Meer info hierover volgt ☺.  

 

mailto:info@groeipakket.be
http://www.groeipakket.be/
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Berichten voor de kleuterschool:   
 
1. uurregeling: 
 

De activiteiten starten om 08.45 met het (erg belangrijke) onthaal. Wij vinden het super dat 
alle kleuters op tijd aanwezig zijn om niets van het onthaal te moeten missen.  

 
Hierbij vragen we om de kleuters tussen 08.30 en (uiterlijk) 08.45 naar school te brengen. Het einde van de 
schooldag is om 15.25, op woensdag om 12.25. Bedankt om deze tijdstippen te respecteren en niet vroeger 
aan te bellen a.u.b.? Vaak komen ouders enkele minuten vroeger, wordt de schoolpoort te vroeg open gezet 
en is er extra drukte aan de lokalen terwijl de lessen nog moeten eindigen… Wie niet in de voorbewaking blijft, 
kan met de eigen (groot-) ouders vanaf 08.20 wachten in de gang. We vragen u om kleuters niet bij andere 
ouders achter te laten! 
 
 
2. regelgeving voor kleuters van de derde kleuterklas:  
 

Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs:  

 

Het aantal halve dagen dat kleuters aanwezig moeten zijn om rechtstreeks toegelaten te worden tot het 
gewoon lager onderwijs werd verhoogd. Deze maatregel trad in werking vanaf het schooljaar 2018-2019. 
Concreet betekent dit dat 5-jarige kleuters tijdens het schooljaar 2019-2020 ten minste 250 halve dagen 
aanwezig geweest moeten zijn in het kleuteronderwijs om op 6-jarige leeftijd rechtstreeks toegelaten te 
worden tot het gewoon lager onderwijs in het schooljaar 2020-2021. 

 
 
3. zwemmen: 
 
De kleuters van de derde kleuterklas gaan vanaf oktober t/m mei tijdens de onpare weken om de twee weken 
zwemmen (zie nieuwsbrief 1 voor de exacte data): K3A op maandag van 09.45 tot 10.30 ; K3B op vrijdag van 
10.30 tot 11.15. Het vervoer gebeurt met de bus. In het belang van de kleuters is het belangrijk dat zij telkens 
mee kunnen gaan. Zwemgerief niet vergeten! Zie ook de schoolspecifieke afspraken i.v.m. het huren van 
zwemgerief indien dit niet meegegeven werd en i.v.m. kleuters die niet mee kunnen gaan zwemmen. 
  
 
Berichten voor de lagere school: 
 
1. afwezigheden: 
 

In België geldt een ‘leerplicht’ (zie wetgeving en schoolreglement). Scholen zijn verplicht deze leerplicht stipt 
op te volgen. Vanaf 5 halve dagen ‘ongewettigde afwezigheid’ (= ‘code B’, of ‘problematische’) MOET de 
school het CLB inlichten.  

 
1.1 afwezig wegens ziekte en te laat komen: 
 
Wanneer uw kind afwezig is wegens ziekte kan u: 

- vier keer per schooljaar, voor maximaal 3 opeenvolgende dagen een zelfgeschreven briefje indienen om de 
afwezigheid te wettigen; 

- een doktersattest afgeven (altijd verplicht bij afwezigheden in de week voor of na een schoolvakantie). 
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I.v.m. te laat komen: 
- te laat komen tijdens het eerste lesuur (= voor 09.35) = te laat; 
- te laat komen na het eerste lesuur (= na 09.35) = afwezig en dient steeds gewettigd te worden, of wordt 

geregistreerd als ‘problematische’ afwezigheid (zie hoger). 

 
1.2 afwezig wegens ‘persoonlijke of familiale’ reden: 
 
IEDERE afwezigheid wegens ‘persoonlijke of familiale’ reden moet wettelijk VOORAF en SCHRIFTELIJK 
aangevraagd worden aan de directeur (zie schoolreglement). Vroeger op reis vertrekken, of later terugkomen 
mag en kan volgens de leerplichtregelgeving nooit aanvaard worden als persoonlijke of familiale reden!  
 
 

2. zwemmen:  
 
In onze school vinden we het zwemmen erg belangrijk. We proberen dat alle 
leerlingen uiterlijk aan het einde van het vierde leerjaar zich veilig in het 
water kunnen begeven en voldoende kunnen zwemmen. In het belang van 
de leerlingen rekent het schoolteam om de volledige medewerking van de 
ouders! Zie ook schoolreglement (i.v.m. de regelgeving en het verplichte 
karakter) en nieuwsbrief 1 voor de exacte data.  

 
Om de zweminitiatie zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen, kozen we voor volgende organisatie (zie 

nieuwsbrief 1 voor de exacte data): 
 

- L1: van februari t/m mei, wekelijks op vrijdag (L1A: 12.00-12.45 ; L1B: 12.45-13.30) → 12 zwembeurten   
 
- L2: van oktober t/m januari, wekelijks op vrijdag (L2A: 12.00-12.45 ; L2B: 12.45-13.30) → 14 zwembeurten  
 
- L3: van oktober t/m mei, wekelijks op vrijdag (L3A: 12.00 tot 12.45 ; L3B: 12.45-13.30) → 26 zwembeurten 
 
- L4: van oktober t/m mei, tijdens de pare weken op vrijdag van 10.30-11.15 → 13 zwembeurten 
 
- L5: in september, wekelijks op vrijdag van 12.00-12.45 en op 4 oktober van 10.30-11.15. Leerlingen die tijdens 
de laatste zwembeurt op 04/10 nog niet, of geen 25 meter, kunnen zwemmen, zullen vanaf 11/10/2019 
wekelijks mee gaan zwemmen met een andere klas. Hiermee hopen we dat ook die leerlingen zo vlug mogelijk 
voldoende kunnen zwemmen. → 5 zwembeurten 

 
- L6: in juni, wekelijks op vrijdag van 12.00-12.45. Leerlingen die tijdens de laatste zwembeurt aan het einde van 
het vijfde leerjaar van vorig schooljaar nog niet, of geen 25 meter, konden zwemmen, zullen vanaf 04/10/2019 
wekelijks mee gaan zwemmen met een andere klas. Hiermee hopen we dat ook die leerlingen zo vlug mogelijk 
voldoende kunnen zwemmen. → 4 zwembeurten 
 

 

Het leren zwemmen van kinderen is een gedeelde taak van ouders en school. Onze school levert grote 
inspanningen met als doel dat alle kinderen tegen het einde van het vierde leerjaar veilig en voldoende 
kunnen zwemmen. Omdat we de beschikbare ‘onderwijstijd’ niet nog verder kunnen belasten, slagen we er 
niet in om nog meer te gaan zwemmen.  
 
 
Vriendelijke groeten 
 
Dirk De Backer, Directeur 
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Kalender:  (alle wijzigingen en nieuwe items worden in de linker kolom met een * aangeduid) 
 

* 
maandag 2/09/2019 start van de lessen 

Ki - instapdatum (ten laatste geb. 02/03/17) 

* dinsdag 3/09/2019 KS - infoavond (19.30 - deuren open 19.15) 

* 
donderdag 5/09/2019 L5A - sport (outdoor) 

LS - infoavond (19.30 - deuren open 19.15) 

* vrijdag 6/09/2019 L5 - zwemmen  +  L5B - sport (indoor) 

* donderdag 12/09/2019 L6 - sport (outdoor) 

* 
vrijdag 13/09/2019 08.00-08.40: familiefoto's (turnzaal LS) LS + schoolfotografie LS 

L5 - zwemmen  +  L5A - sport (indoor) 

* dinsdag 17/09/2019 K3A - bezoek Middelheimmuseum 
oudervereniging - opstartvergadering (20u - LS) 

* 
woensdag 18/09/2019 08.00-08.45: familiefoto's (turnzaal KS) 

KS - schoolfotografie 

* 
donderdag 19/09/2019 K3B - bezoek Middelheimmuseum 

L5B - sport (outdoor) 

* vrijdag 20/09/2019 L5 - zwemmen  +  L6 - sport (indoor) 

* maandag 23/09/2019 vergadering oudervereniging (20u - leraarszaal LS) 

* woensdag 25/09/2019 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (GEEN opvang) 

* donderdag 26/09/2019 L5A - sport (outdoor)   

* vrijdag 27/09/2019 L5 - zwemmen  +  L5B - sport (indoor) 

* 
maandag t/m 
vrijdag 

30/09/2019 
t/m 04/10/19 

L4 - bosklassen (Het Veen - Brecht) 

* donderdag 3/10/2019 L6 - sport (outdoor) 

* 
vrijdag 4/10/2019 Dag van de Leerkracht 

L2+L3+L5 - zwemmen  +  L5A - sport (indoor) 

* dinsdag 8/10/2019 start 'Maat op Straat' - verkeerscampagne (t/m 25/10/2019) 

* 
woensdag 
t/m vrijdag 

09/10/2019 
t/m 11/10/19 

L3 - Natuurklassen in 'Hoge Rielen' - Kasterlee 
 

* donderdag 10/10/2019 L5B - sport (outdoor) 

* vrijdag 11/10/2019 K3B + L2 - zwemmen  +  L6 - sport (indoor) 

* donderdag 17/10/2019 Dag van de Ouder 
L5A - sport (outdoor) 

* vrijdag 18/10/2019 L2+L3+L4 - zwemmen  +  L5B - sport (indoor) 
oudervereniging - 'Filmavond + oudercafé' (LS - 19.00) 

* maandag 21/10/2019 K3A - zwemmen 
L1A+B - Theatergarage - voorstelling 'STIP' 

* donderdag 24/10/2019 L6 - sport (outdoor) 

* vrijdag 25/10/2019 einde 'Maat op Straat' - verkeerscampagne (vanaf 07/10/2019) 
K3B + L2+L3 - zwemmen  +  L5A - sport (indoor) 
‘terugvinddag’ verloren voorwerpen (einde lesdag, voorbouw) 

* maandag t/m 
zondag 

29/10/2018 
t/m 04/11/18 

HERFSTVAKANTIE – GEEN OPVANG op school! 

 


