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1 Algemeen

1.1 Website

Onze school heeft een eigen website!

Hierop vindt u allerlei praktische informatie i.v.m. het schoolleven.
Breng eens een bezoekje: www.hetwezeltje.be

1.2 Wie is wie?

1.2.1 Scholengemeenschap

Het Wezeltje maakt deel uit van Scholengemeenschap Lanaken-Kesselt

Onze basisschool telt twee afdelingen: 

• een kleuterschool;
• een lagere school.
Er zijn twee vestingplaatsen.
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Lager onderwijs

Het Wezeltje 
Berenhofstraat 32
3620 Veldwezelt-Lanaken

Tel: 089/71 68 95
e-mail: secretariaat@hetwezeltje.be

Kleuteronderwijs

Het Wezeltje 
Berenhofstraat 54
3620 Veldwezelt-Lanaken

Tel: 089/71 68 95
e-mail: secretariaat@hetwezeltje.be

1.2.2 Leerkrachtenteam schooljaar 2016-2017.

Directeur:
Daisy Hermans
e-mail: daisy.hermans@hetwezeltje.be

Secretariaat:
Erica Hardy
Myriam Engels
e-mail: secretariaat@hetwezeltje.be

Lager onderwijs: Berenhofstraat 32
Klas Naam Klas Naam
1A Anita Janssen 3B Jos Severijns/Stefanie Thijs
1B  Martine Vankan 4 Daisy Haesen
2A      Diane Gijbels 5 Peter Vuerstaek
2B Robert Geraerts 6 Rebecca Castro
3A Linda Bronzwaer

Kleuteronderwijs: Berenhofstraat 54
Instapklas: Nadine Philippe
3j – 4j: Rosita Broux - Mariëlle Bastiaens
4,5j: Christel Moors/Liesbeth Hustinx
5j: Dorien Schijns – Miet Lambrigts
Kinderverzorgster: Marie-Thérèse Beckers

Andere leden van het team
L.O.:     Davy Jorissen
Preventiemedewerker:     Erica Hardy/Veerle Gerits
ICT-coördinator:     Eleander Maes
Zorgcoördinator:     Marijke Fraussen 
Zorgleerkracht:     Marijke Fraussen/Stefanie Thijs/Carine Geurts
PWA-medewerkers: Charlotte Bemelmans//Carmen Ranchal Exposito/Ietje Vandijk/

Guy Dreesen

Jojo werker:     Robert Peters
Onderhoudspersoneel:     Anita Bosch/Marie-Thérèse Beckers
Kinderverzorgster:     Marie-Thérèse Beckers
Vrijwilliger:     Josiane Rasking
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1.2.3 Onze oudervereniging.

Als ouder van één of meer kinderen in de gemengde kleuter- of lagere school kunt u lid worden van de 
OUDERRAAD VAN DE VRIJE BASISSCHOOL.

De school is aangesloten bij de V.C.O.V., de Vlaamse Confederatie van Ouderverenigingen.

Doelstellingen van een ouderraad:

• Ouders op een systematische wijze informeren en vormingskansen bieden om hun taak 
als opvoeder en gesprekspartner met de school zo goed mogelijk te vervullen.

• Ouders de gelegenheid geven allerlei zorgen, vragen en probleempjes te bespreken en op 
te lossen.

• Contacten en relaties in de school bevorderen, zodat de school een echte 
schoolgemeenschap wordt.

• Hulp bieden bij de door de school ingerichte activiteiten en projecten.
• Zelf organiseren van activiteiten en initiatieven ten voordele van de school.
• Meewerken aan het verbeteren van de leefgemeenschap.

De ouderraad

De ouderraad is de vereniging van ouders van kinderen van onze school. Hij vormt de schakel tussen 
school en gezin.
De raad vergadert regelmatig en draagt vanuit een positieve ingesteldheid bij aan het schoolse leven.

Voorbeelden van activiteiten die door de ouderraad worden ondersteund of georganiseerd zijn onder 
andere:

• Sinterklaas;
• jaarkalender;
• paasontbijt;
• afscheidskamp van het 6de leerjaar.

Kernleden ouderraad

• Voorzitter: Kim Schippers
• Penningmeester: Claudia van der Straaten
• Secretariaat: Vivian van de Veerdonk
• Directie en/of afvaardiging van de leerkrachten

1.2.4 De schoolraad

Een schoolraad bestaat uit drie geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale 
gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en 
communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.

De kernleden van de schoolraad zijn:

• voorzitter: Ramona Bloem
• oudergeleding: Guy Hoofs – Ramona Bloem
• personeelsgeleding: Diane Gijbels – Marijke Fraussen
• lokale gemeenschap: Josiane Rasking – Elly Bringmans-Jans

1.3 De organisatie van de schooluren.

1.3.1 Dagindeling.

Schooltijden: 

• 08.45 - 12.00 uur
• 13.00 - 15.20 uur
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• woensdag: 8.45 uur - 12.00 uur

Hierbij willen wij alle ouders verzoeken om hun kinderen op tijd naar school te brengen. 
Ook voor de kleuters zijn de eerste activiteiten van de dag van het grootste belang. 
Stuur de kinderen echter ook niet te vroeg naar school. Het toezicht start pas om 8.20u. 

Laatkomers worden tot bij de klastitularis gebracht.

1.3.2 Speelplaats

• Voor 8u20 mag niemand op de speelplaats aanwezig zijn.
De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kinderen die toch op de speelplaats 
aanwezig zijn. Bovendien behoudt de school zich het recht om die kinderen voor rekening van
de ouders in de opvang onder te brengen.

• ’s Middags is de toegang tot de speelplaats toegelaten vanaf 12.30 uur. Het middagtoezicht 
wordt opgevangen door Carmen Ranchal Exposito, Bemelmans Charlotte ( L.S. ), Ietje Vandijk 
en Josiane Rasking (K.S.)    

• Dezelfde regeling geldt voor ‘s avonds. 
Een kwartier na schooltijd is het toezicht beëindigd. Na 15u35 mogen geen kinderen meer op 
de speelplaats blijven. Vanaf dan is de school niet meer verantwoordelijk voor de kinderen die 
nog aanwezig zijn. 

• Kinderen die naar de kinderopvang gaan, wachten op de speelplaats.

1.3.3 Drank op school

Uit milieuoverwegingen worden blikjes en brikjes verboden ( M.O.S. ). Enkel hersluitbare drinkbekers of
waterflesjes (liefst met een sportdop) worden toegelaten. Lege flesjes worden terug mee naar huis 
genomen zodat deze eventueel terug gevuld kunnen worden (M.O.S.).

Er wordt enkel water, fruitsappen en voor de kleuters (choco)melk toegelaten.
Koolzuurhoudende dranken (zoals cola) en energiedranken worden niet toegestaan.

Op woensdag is het waterdag. Het is de bedoeling om alle leerlingen te stimuleren meer water te 
drinken (gezondheidsbeleid). Op woensdag is dan ook enkel water (zonder kunstmatig toegevoegde 
suikers) toegelaten.

1.3.4 Van en naar school

Om ervoor te zorgen dat de leerlingen elke dag op een veilige en ordelijke manier naar huis kunnen, 
ontvangen de ouders bij het begin van ieder schooljaar een brief waarop ze invullen of hun kind al dan 
niet:
• blijft eten;
• in de opvang wenst te blijven;
• rechtstreeks van en/of naar huis gaat onder verantwoordelijkheid van de ouder.

Het is niet toegestaan om van school in het dorp naar een eetgelegenheid te gaan.

Belangrijk:

• Als de kleuters éénmaal op de speelplaats zijn, blijven zij er.
• De ouders van de 2,5 jarigen mogen wachten tot de bel gaat en dan met hun kinderen en 

de juf mee naar binnen gaan. Doe dit echter zolang als dat nodig is voor de kinderen.
• Hou het afscheid zo kort mogelijk.

Ik kom met de fiets naar school.
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• Draag je geel veiligheidsvestje. 
Leerlingen van het eerste leerjaar ontvangen deze gratis van de school. Andere leerlingen 
kunnen deze aankopen op het secretariaat voor 5 euro .

• De fietsers nemen de veiligste weg naar de school. ( De kortste weg is niet altijd de veiligste
• Zet je fiets op een vaste plaats in de rekken. Sluit je fiets goed af. 

De school is niet aansprakelijk bij diefstal.

Ik ga met de fiets of te voet naar huis.

’s Middags en ’s avonds verzorgen de leerkrachten een overzet aan de zebrapaden van de lagere 
school. 

Ouders van kleuters letten zelf goed op aan de poort van de kleuterschool. 
Daar wacht elk kind dat niet opgehaald wordt bij de juf. Stap af aan het zebrapad. Het is verboden om 
de schoolpoort binnen of buiten te rijden. 

Ik kom per auto naar school.

• Gelieve reglementair te parkeren. 
• Laat je kind het veiligheidshesje dragen.
• Voor de lagere school is er een parkeer- en stationeerverbod. 
• Ga ook niet op de bushalte staan. 
• Hou de stoepen vrij. 

Aan het OC Berenhof is parking voorzien. Dit geldt tevens voor de buurt rond het oude gemeentehuis.

1.4 Buitenschoolse opvang VILLA KAKELBONT.

Er wordt ’s morgens en ‘s avonds opvang georganiseerd in het O.C. Berenhof. De voor- en naschoolse 
opvang, gebeurt in samenwerking met de gemeente Lanaken. 

Kinderen woonachtig in Groot-Lanaken kunnen terecht voor de vakantieopvang. Kinderen die in Groot-
Lanaken naar school gaan, kunnen er terecht voor de voor-en-na-schoolse opvang. Vanaf de eerste 
dag in de kleuterklas kunnen kinderen bij Villa Kakelbont terecht tot het moment dat ze naar het 
middelbaar onderwijs gaan. 
De kleuters en leerlingen van de lagere school worden door de opvang naar de kleuterschool gebracht 
en opgehaald. 

Info: 089/71 90 36. Wie naar de opvang wil, krijgt eerst een intakegesprek.

De leerlingen krijgen de kans hun huistaken te maken of hun lessen te leren. Hiervoor is een speciaal
lokaal voorzien. 

1.5 Oudercontact

1.5.1 Algemene infoavond

Bij het begin van het schooljaar kan er een algemene informatieavond worden gegeven in 
samenwerking met de ouderraad. 

1.5.2 Informatieavond

In alle klassen van de lagere school wordt er een informatieavond gehouden, waarin elke leerkracht 
haar of zijn werking binnen de klaspraktijk voorstelt. 

Bij de kleuters zijn er kijk en -of infomomenten.
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1.5.3 Gesprek met leraar 

• Een gesprek met de leraar kan na afspraak.
• Het is niet toegestaan rechtstreeks en zonder voorafgaandelijk toestemming naar de 

klaslokalen te gaan. Men meldt zich altijd eerst op het secretariaat.
• Tijdens een lesopdracht kan geen toestemming worden gegeven voor een onderhoud met de 

leerkracht. 
• De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouders.
• Gedurende het hele schooljaar kunnen ouders op gesprek uitgenodigd worden over de leer- of

leefvorderingen van hun kind. De vraag kan van school en/of van de ouders zelf komen.

1.5.4 Oudercontact in de lagere school

Twee keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek over de socio-emotionele en 
schoolse vorderingen van hun kind. 

Voor de leerlingen van het zesde leerjaar is er een informatievergadering over de studiemogelijkheden 
na het zesde leerjaar. In samenwerking met V.C.L.B. worden de studiemogelijkheden samen met de 
ouders besproken.

1.5.5 Oudercontact in de kleuterklassen

• ‘s Morgens na het brengen van uw kleuter naar de klas, is het altijd mogelijk met de juf een 
afspraak te maken. Bij dringende gesprekken kan de juf zich even vrij maken tijdens de L.O. 
les. (kindvrij uur)

• De ouders van de derde kleuterklas worden uitgenodigd voor een gesprek rond schoolrijpheid.
Na afname van een aantal toetsen en observaties voor het kindvolgsysteem worden de 
resultaten met de ouders besproken. 

• Wekelijks worden de klassen besproken door het multidisciplinair team (V.C.L.B.-  
schoolhoofd-leerkracht-zorgleerkracht).

• Voor elke instapdatum worden de nieuwe kleuters en hun ouders uitgenodigd op een open 
klasdag.

• Heeft U een bepaald probleem te melden of u wil gewoon iets vragen, aarzel niet om contact 
op te nemen met de leerkracht (na schooltijd of na afspraak) of met de directie.

2 Huiswerk, agenda’s, toetsen en rapporten

2.1 Huistaken

Huistaken wordt afgesproken door en met de leraar.

2.2 Agenda

Elke leerling ontvangt in september een klasagenda waarin de lessen en huistaken elke dag genoteerd 
worden. De agenda is een belangrijk hulpmiddel om studie te plannen.

Iedere week wordt de agenda door één van de ouders ondertekend. Men kan er wederzijds ook nota’s 
in neerschrijven.

Ouderlijk gezag

Als ouders/adoptieouders niet samenwonen worden onderstaande afspraken voorzien:

 Het doorgeven van informatie aan school gebeurt in onderlinge afspraak, zoals wettelijk 
voorzien.

 Beslissingen over hun kind moeten ouders gezamenlijk nemen. Bij co-ouderschap in onderling 
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overleg, anders zoals wettelijk overeengekomen.

 Indien er dubbele briefwisseling nodig is, gelieve dit dan te melden op het secretariaat.

2.3 Toetsen

• In alle klassen worden met regelmaat tussentijdse toetsen gegeven.
• Regelmatig neemt de leerkracht een toets af over een groter leerstofgeheel. Dit is vooral het

geval in de hogere leerjaren en op het einde van het schooljaar.
• Tijdens de contacten met de leerkracht krijgt u de gelegenheid om de toetsen en resultaten 

van uw kind in te zien. 
• Probeer deze resultaten met uw kind te bespreken.
• De ouders ontvangen de toetsen ter visering.

2.4 Rapporten

• In de lagere school wordt driemaal per jaar een rapport meegegeven.
• Het rapport is een weerslag van de vorderingen, de werkijver en de inzet van de leerlingen 

gedurende het hele trimester.
• Over de overgang naar een volgende klas beslist de klassenraad in samenspraak met VCLB. 

Daarbij is men dus niet altijd gebaseerd op het net wel/niet halen van 50 %.
• Eén van de ouders wordt verzocht het rapport te ondertekenen. 

3 Schoolmateriaal

3.1 Kleuters

• Een tasje om de boterhammen of het koekje en een drankje in te steken is aan te raden.
• Voor de kleintjes kan er misschien een reservebroekje bij. 
• Het tussendoortje voor tijdens de speeltijden bij de kleuters is best één stuk fruit of één koek 

of één boterham. Zeker geen yoghurt, platte kaas, snoep ... 

3.2 Lagere school

• Voor de lessen lichamelijke opvoeding: aangepaste turnkledij die op school gekocht wordt.
• Schoolagenda, schriften, handboeken of andere materialen worden door de school gratis ter 

beschikking gesteld.
• Liefst een stevige boekentas, pennendoos.
• Alle kledingstukken voorzien van een herkenningsteken of naam zodat verloren voorwerpen 

terugbezorgt kunnen worden aan de eigenaar. 
• Materialen ter beschikking gesteld aan de leerling, die verloren of beschadigd worden, moeten

worden vergoed.

4 Bijdrageregeling

Scholen organiseren ook heel wat activiteiten die het leren boeiender en aangenamer maken voor 
kinderen. Deze activiteiten zijn niet noodzakelijk voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en komen 
daarom niet voor op de lijst. Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen werken scholen vanaf 
2008-2009 met een dubbele maximumfactuur:

• de scherpe maximumfactuur;
• de minder scherpe maximumfactuur.
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4.1 De scherpe maximumfactuur

De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen 
van één dag (lagere school), … 
Ook materialen die de kinderen verplicht via de school moeten aankopen vallen hieronder (bv. 
verplicht schoolabonnement op tijdschrift)j. 
De scherpe maximumfactuur bedraagt:
• kleuters: max. € 45
• lager onderwijs elk leerjaar: max. € 85

4.2 De minder scherpe maximumfactuur

De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis. Dit gaat om meerdaagse 
uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren (bv. Zeeklas, plattelandsklas, 
…). 

De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor:

• kleuters: 0 euro (meerdaagse uitstappen komen heel weinig voor);
• lager onderwijs: 410 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. Op die manier kan 

elk kind normaal gezien mee op meerdaags uitstap.

Op het principe van de dubbele maximumfactuur wordt één uitzondering gemaakt: scholen die
bepaalde kledij (bv. turnkledij, uniform) verplicht aanbieden, omdat dit goedkoper is dan wanneer de
markt speelt, moeten de kost van deze kledij niet verrekenen in de maximumfactuur. 

4.3 Procedure bij wanbetaling

4.3.1 Conflictbeheer

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u altijd contact opnemen
met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt voor een aangepaste
betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

Wanneer we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er
financiële problemen gemeld zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school
volgende stappen ondernemen:

1 De school maant de ouders na het verstrijken van de betalingstermijn via een brief aan tot 
betaling.

2 Wanneer er geen reactie komt op de schriftelijke vraag om de rekening te betalen, zal de 
school de ouders uitnodigen voor een gesprek. Er worden eventueel afspraken gemaakt voor 
een aangepaste betalingswijze.

3 Indien de ouders niet ingaan op de uitnodiging voor een gesprek of indien deze afspraken niet
worden nageleefd zal het schoolbestuur overgaan tot het versturen van een aangetekende 
ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen ze maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen
op het verschuldigde bedrag.

4 Een volgende stap is het inschakelen van een vrederechter voor bemiddeling tussen ouders 
en school. Beide partijen worden deskundig ondersteund om te komen tot ( nieuwe )afspraken
voor het betalen van de schoolrekening.

5 Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen, maken integraal deel uit van de eindtermen. Alle 
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kinderen moeten eraan deelnemen.

• Iedere klas krijgt per week 2 lessen lichamelijke opvoeding. Ook is er een zwemles voor de 
benedenbouw (1 t.e.m. 3).

• De turnkledij wordt in de school gekocht.
• Voor zwemmen moeten de leerlingen eigen zwemgerief meenemen.
• Tijdens de sportdagen en schoolreizen wordt het T-shirt ook gedragen. Dit bevordert de 

herkenbaarheid en daardoor de veiligheid van de kinderen. 
• De leerlingen die omwille van medische of andere redenen, niet mogen turnen, dienen een 

(dokters)briefje af te geven aan de klasleerkracht.
• Er worden geen juwelen toegelaten in de turnles.

Zwemlessen

De benedenbouw (1e – 3e) gaat in langere periodes zwemmen ten einde de doelstelling te halen.
De lessen worden gegeven door de zweminstructeurs van het zwembad Neptunus Riemst. 

De zwemles is verplicht. De leerlingen die omwille van medische of andere redenen, niet mogen 
zwemmen, dienen een doktersbriefje af te geven aan de klasleerkracht. Deze kinderen gaan mee naar 
het zwembad en kunnen een schooltaak worden opgelegd.

De kosten van de zwemles worden verrekend in de schoolrekening.

6 Schooleigen afspraken

6.1 Respect

Als leerling van het Wezeltje, verwachten we dat je beleefd, hoffelijk en voorkomend bent ten overstaan
van de medeleerlingen en het personeel. En dit zowel in, als buiten de school.

We letten op een keurig taalgebruik.

We luisteren naar de directeur, de leerkrachten en mogelijke derden die in opdracht van de school zijn 
aangesteld.

6.2 Speelplaats

Tijdens de speeltijd zijn de leerlingen steeds onder het oog van een toezichter. Wie zich aan het 
toezicht onttrekt krijgt een sanctie.

De speelplaats wordt door de respectievelijke klassen zuiver gehouden. 

Wekelijks heeft een andere klas een ordebeurt. (M.O.S.)

6.2.1 Afspraken tijdens de speeltijden

• Ik gooi plastieken flesjes in de zak van de blauwe bak.  Resten van fruit, takjes en bladeren in 
de groene bak. Het overige afval mag in de oranje afvalbakken. 

• Kartonnen doosjes neem ik mee naar de papiermand in de klas.  
• Elke toezichter op de speelplaats spreek ik aan met ‘juffrouw’ of ‘meester’.
• Ik weet dat ik een straf kan krijgen als ik afval op de grond gooi (papiertjes rapen), vecht of 

pest, onbeleefd ben of ruzie maak.
• Ik weet dat ik kan kwetsen met woorden en dat ook daar sancties op staan.
• Ik speel nooit met een bal onder de overdekte speelruimte.
• Ik laat mijn juf of meester controleren of de bal waarmee we spelen geschikt is voor de 

speelplaats.
• Ik ga bij het belsignaal naar mijn rij en blijf bij het tweede signaal stil wachten.
• Bij regenweer spelen de leerlingen onder de overdekte speelplaats.
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Als je geregeld dit reglement overtreedt, worden je ouders gewaarschuwd en krijg je een straf.

6.2.2 Afspraken in verband met toiletgebruik

Er wordt gebruik gemaakt van de toiletten voor en na de klastijd en tijdens de pauze. Daarbuiten enkel 
bij dringende noodzaak. Er wordt doorgespoeld na het toiletgebruik. 

Er wordt zuinig omgesprongen met toiletpapier en het wordt enkel dusdanig gebruikt. De wasbakken op
het toilet worden alleen gebruikt om de handen te wassen. 

Het zijn geen plaatsen voor waterspelletjes. Er wordt geen vuil op de toiletten achter gelaten. We 
respecteren deuren, wanden en sanitair. In het toiletgebouw wordt niet gespeeld of geroepen. 

We waarschuwen onmiddellijk de leerkracht indien iets beschadigd is.

6.2.3 Algemene afspraken

  Leerkrachten worden aangesproken als meester of juffrouw. Andere bezoekers worden
met mevrouw of meneer aangesproken.

  Leerlingen worden aangesproken met hun voornaam.
  Kinderen laten volwassenen voorgaan.
  Indien een leerling naar een ander lokaal gaat, wordt er eerst geklopt en daarna naar

binnen gegaan. 

Bij een bezoek aan de directeur wenden de leerlingen zich eerst tot de secretaresse.

Indien de afspraken niet nageleefd worden, wijzen de toezichthoudende leerkrachten de leerlingen 
terecht. Naargelang van de ernst of in geval van herhaling, geeft dit aanleiding tot een extra, zinvolle 
taak, met melding in de agenda en voor kennisname te ondertekenen door de ouders.  Ingeval dit 
gedrag voortduurt, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek.

Tijdens de lesuren worden leerlingen niet naar het secretariaat gestuurd. Leerlingen mogen de school 
tijdens de lesuren niet verlaten.

Indien je de schoolafspraken niet naleeft kan je gestraft worden.

6.3 Schoolgebouwen

Binnen de schoolgebouwen wordt:

• niet gegeten in de lagere school;
• niet gedronken in de lagere school (tenzij de leraar toestemming geeft in uitzonderlijke 

situaties zoals hitte);
• niet gelopen;
• niet geduwd.
Kortom, iedereen behandelt elkaar en het materiaal met respect.

6.4 Omgaan met materialen

• Er wordt op school respectvol omgegaan met gebouwen en materialen.
• Op school worden geen voorwerpen van thuis verkocht of geruild.
• Alle voorwerpen die vreemd zijn aan het schoolleven (speelgoed, walkman, elektronisch

speelgoed, GSM, messen, aansteker...) alsook rollend speelgoed (rollerskates, waveboard,
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skateboard…) zijn verboden in onze school. 
Laat ze thuis. De directie en/of de leerkrachten behouden zich het recht om deze voorwerpen,
vreemd aan het schoolleven, van het kind af te nemen en in bewaring te houden. Na een
gesprek met de ouders worden de voorwerpen teruggegeven.

• Alle persoonlijk materiaal moet getekend zijn met naam en voornaam.

• Nooit geld of waardevolle spullen in de boekentas achterlaten, de school draagt er geen 
enkele verantwoordelijkheid voor.

• De leerlingen brengen geen materiaal, boeken of geschriften mee die onverzoenbaar zijn 
met het opvoedingsproject van de school.

• Verloren voorwerpen worden 1 trimester bewaard in school. Nadien worden alle niet
afgehaalde voorwerpen aan Salvatoriaanse Wereldhulp gegeven.

6.5 Voorkomen

• Kledij, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig en netjes. De kinderen komen steeds netjes 
gekleed naar school, ook bij warm weer. 

• Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen. In die geest 
wordt er duidelijk afstand genomen van modische en/of ideologische bewegingen die zich 
uitwendig manifesteren ( kleding,haartooi, symbolen, piercings, ...).

• Het dragen van juwelen wordt afgeraden omdat dergelijke voorwerpen aanleiding kunnen zijn 
voor verlies, beschadiging, kwetsures of vernieling. In de turnles zijn deze verboden.

• Piercings (stretchers of dergelijke) zijn niet toegelaten. Oorbellen wel.

6.6 Verjaardagen

Voor verjaardagen wordt het niet toegestaan dat er speelgoed of dergelijke verdeeld wordt.

Voorstel van de school:

• vrijblijvend een klascadeau (bv. leesboek voor in de klas);
• cake.

7 Zorg

Marijke Fraussen is zorgleerkracht en zorgcoördinator.

Op onze school is wekelijks een  pedagogisch-consulent/ontwikkelingspsycholoog van het VCLB 
aanwezig.

7.1 Multidisciplinair team-overleg (MDO)

• Het M.D.O. is samengesteld uit de directie,  psycholoog en de sociaal assistent  van het 
V.C.L.B., de klastitularis en de zorgleerkracht..

• Wekelijks worden de leerlingen besproken. Het zorgoverleg kan ook op vraag van de ouders 
of door één van de leden worden bijeengeroepen. 

• Het zorgoverleg beslist welke leerlingen extra zorg krijgen, welke leerlingen worden 
doorverwezen, welke leerlingen externe hulp zouden moeten krijgen.

• Het zorgoverleg geeft advies over begeleidingsstappen die moeten gezet worden om een 
bepaalde leerling te helpen. 
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7.2 Het procesgericht kindvolgsysteem

• Van bepaalde ontwikkelingsniveaus en leerdomeinen (spelling, wiskunde …) worden twee 
keer per jaar objectieve toetsen afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden 
vergeleken met de verwachte scores en in die functie gequoteerd.

• Ook wordt er jaarlijks een onderzoek verricht naar het welbevinden en de betrokkenheid van 
ieder kind. De resultaten van dit onderzoek dienen om eventuele problemen op emotioneel 
vlak op te sporen (Voelt het kind zich goed in zijn vel?)

7.3 Zorgvademecum

Aan leerlingen met lichte leermoeilijkheden kan er bijkomende hulp verstrekt worden via de 
zorgleerkracht. 

Dit zijn leerlingen, die potentieel begaafd zijn en ten gevolge van toevallige omstandigheden (vb ziekte) 
of van (lichte) leermoeilijkheden een zekere achterstand hebben opgelopen. 
Het bijwerken gebeurt via klasdifferentiatie, individueel of in kleine groepjes via de zorgleerkacht, maar 
in eerste instantie door de klastitularis zelf.

7.4 Niveau-lezen

3x per jaar wordt het technisch lezen van de kinderen getest. Op basis daarvan krijgen de kinderen van
het tweede en het derde een tutor aangewezen van het vijfde leerjaar. 
Zij lezen op donderdag een half uur op het niveau van het kind. De tutor begeleidt hen hierin door mee
te lezen en hen aan te moedigen. 

Het eerste leerjaar krijgt als tutor een leerling van het zesde leerjaar toegewezen. Zij lezen op dinsdag 
samen.

7.5 Logopedie

Detectieonderzoek: het vroegtijdig opsporen van spraak-, taal- en stemproblemen.

7.5.1 Voor het kleuteronderwijs

Vroeg detectie voor kleuters op aanvraag.

7.5.2 Voor het lager onderwijs

• In het 1ste en 4de leerjaar kan in september/oktober een detectieonderzoek door een 
logopedist van de LDSST (Limburgse Dienst voor Stem- en Spraaktherapie)worden 
aangevraagd.

• Voor de andere leerjaren kunnen de leerkrachten aan de directie melden dat ze een detectie 
van een leerling wensen. De directie kan dan de hulpvraag doorspelen aan het de LDSST, of 
het VCLB.

7.5.3 Verdere verwerking van het protocol

• De logopedist geeft aan de leerkracht een “Verslag logopedisch detectieonderzoek” 
• Tevens is er een begeleidende brief die meegegeven wordt aan de ouders. Hierin wordt 

verwezen naar een behandeling door een logopedist naar eigen keuze.
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7.6 Revalidatie tijdens de uren

• Leerlingen in het gewoon onderwijs komen slechts zeer uitzonderlijk in aanmerking voor 
revalidatie tijdens de schooluren. Deze uitzonderlijke omstandigheden beperken zich 
hoofdzakelijk tot noodzakelijke behandelingen na ziekte of ongevallen.
Per week mogen niet meer dan twee lesuren van 50 minuten aan de onder dit punt bedoelde 
revalidatietussenkomsten worden besteed.

• Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel worden aangevraagd door de 
ouders of de voogd van de leerling.

Volgende formaliteiten moeten worden vervuld:

• schriftelijk verzoek door de ouders of voogd;
• verslag van arts, erkend revalidatiecentrum, VCLB, CGG;
• advies van het schoolteam.

7.6.1 Plaats en tijdstip van de revalidatietussenkomsten:

• De tussenkomsten hebben bij voorkeur plaats in de lokalen van de onderwijsinrichting. In 
geen geval mag de verplaatsingsduur tijdens de lesuren van en naar de behandelende 
persoon of instantie de 30 minuten per dag overschrijden.

• De revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren dienen zo gepland te gebeuren dat het 
onderwijs en de opvoeding van de betrokken leerling het minst wordt geschaad.

• Een duidelijke planning moet voor de behandeling bezorgd worden aan de ouders, de school 
en de bevoegde inspectie.

• De ouders dienen, ter ontlasting van de burgerlijke verantwoordelijkheid van het schoolbestuur
van de onderwijsinstelling, terzake een verklaring te ondertekenen.

7.6.2 Verzekering

De verzekering van de leerlingen, tijdens de revalidatie of tijdens de verplaatsingen uit dien hoofde 
gemaakt, is ten laste van de behandelende persoon of instantie, het bewijs ervan berust in de 
onderwijsinstelling.

7.7 Pesten

Als leerkracht merkt men niet altijd of een kind wordt gepest. Het zit soms in heel kleine dingen. 

Indien u, als ouder, vaststelt dat er op dit vlak een probleem is, aarzel dan niet om dit onmiddellijk te 
melden. We willen vermijden als school dat een kind zich, ten gevolge van pesten, ongelukkig voelt. Als
school willen we ons engageren om hieraan aandacht te schenken. We werken indien nodig met een 
contractprocedure

8 Veiligheid
Leerlingen die met de fiets of te voet naar school komen zijn verplicht een fluohesje te dragen. De 
ouders zien toe op het goed onderhoud van dit hesje.

Kinderen die met de auto naar de lagere school gebracht vragen we gebruik te maken van de 
achteringang via de parking aan het Berenhof. 

9 Regeling van de middagpauze
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Overblijven tijdens de middagpauze is bedoeld voor de kinderen van wie de ouders niet thuis zijn of die 
veraf wonen. Andere kinderen gaan thuis eten. 

Dit gebeurt voor alle dagen, dan wel voor bepaalde dagen:

• € 0,25 per dag;
• € 12 per trimester;
• € 35 voor het schooljaar.

Afspraken:

• Kinderen die overblijven, mogen de speelplaats niet verlaten. Indien dit toch gebeurt, zal de 
klastitularis dit melden via de agenda. De ouders tekenen ter kennisneming. 

• Er wordt bij beurtrol gevraagd om een handje toe te steken met het afruimen van de tafels. Na
het eten wordt op een teken van de toezichter, de refter verlaten en de brooddozen op de 
afgesproken plaats gelegd. 

• Bij herhaald afwijkend gedrag in de refter ( ongehoorzaam, rondlopen, roepen, plagen, 
onbeleefd gedrag, ..) krijgt de leerling een straf. 

10 Privacy
De school post regelmatig foto's op de website en de facebookpagina van de school.

Indien u als ouders niet wil dat er foto's van uw kind gepost worden, gelieve dit te melden op het 
secretariaat.

11 Beroepscommissie (bij uitsluiting van een leerling)

Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kan U terecht bij de Commissie Leerlingenrechten, 
Koning Albertlaan 15, 1210 Brussel.

Voor de actuele onderwijsregelgeving verwijzen we u naar de website: www.vvkbao.be

12 Vrije dagen schooljaar 2016-2017

12.1 Eerste trimester

21/09/2016 Facultatieve verlofdag

5/10/2016 Pedagogische studiedag

31/10/2016 tem 06/11/2016 Herfstvakantie

11/11/2016 Wapenstilstand

5/12/20016 Facultatieve verlofdag

26/12/2016 tem 08/01/2017 Kerstvakantie

12.2 Tweede trimester

25/01/2017 Facultatieve verlofdag

15/02/2017 Pedagogische studiedag

27/02/2017 tem 05/03/2017 Krokusvakantie

03/04/2017 tem 17/04/2017 Paasvakantie
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12.3 Derde trimester

01/05/2017 Feest van de arbeid

24/05/2017 Pedagogische studiedag

25/05/2017 - 26/05/2017 Hemelvaart

05/06/2017 Pinkstermaandag

01/07/2017 – 31/08/2017 Zomervakantie
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Bijlage 1 Lijst met richtprijzen

Zwemles:  1ste leerjaar Gratis
Zwemles : 2de leerjaar ± € 3,00 
Zwemles : 3de leerjaar ± € 3,00 
Turnkledij (kan alleen op school gekocht worden)
T-shirt
Broekje

€ 18,50 
€ 10,00
€ 8,50

Kinderboerderij activiteit ± € 3,00 
Drank (water) Gratis 
Toneel ± € 5
Nieuwjaarsbrieven ± € 0,75 
Schoolreis (K.S.) ± € 20 
Schoolreis (L.S.) ± € 20 
Sportdag ± € 4 
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