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omringd door het groen van de bomen
en het lied van de vogels
en overspannen
door de zeven kleuren van de regenboog
wil onze school
een plekje op de wereld zijn
waar het goed is
gelovend in de vrede
op basis van liefde en vertrouwen.
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van harte welkom in onze Buntse basisschool ...
welkom lieve kleuter,
nog zo vol verwachting naar dat nieuwe avontuur ...
welkom meisje, welkom jongen,
in onze lagere school is er ook voor jou een plaatsje vrij ...
welkom beste ouders,
samen met jullie willen we meehelpen
aan de ontplooiing van jullie kind(eren).
elk nieuw schooljaar zit vol dromen en verwachtingen
voor klein en groot:
samen spelen, samen leren,
samen genieten van kleine en grote dingen ...
als schoolgemeenschap willen we de kinderen begeleiden
om de volwassenen van morgen te worden
in een wereld vol geheimen
kleine mensen nog
die we op weg zetten naar zelfstandigheid
tijdens een boeiende ontdekkingstocht naar hun diepste zelf
en naar de wondere aardbol waarop we leven
omringd door het groen van de bomen en het lied van de vogels
en overspannen door de zeven kleuren van de regenboog
wil onze school
nu al een stukje wereld zijn waar het goed is om te leven
waar plaats is voor ieder kind
met zijn eigen mogelijkheden en toekomstdromen
deze kleine gids wil daarbij een hulp zijn
zodat kinderen, ouders en leerkrachten
samen dezelfde weg bewandelen

3

1. Onze school

1.1 Verwelkoming
Dag lieve kleuter, dag leerling van de lagere school,
Er is voor jou een plaatsje klaargemaakt in één van onze klassen. Ben je er
klaar voor om samen met je klasgenootjes een fijne schooltijd te beleven in
onze Buntse basisschool? We willen er voor zorgen dat je je heel goed voelt
hier bij ons. Met veel vriendjes in je klas en in de hele school maken we er
samen een onvergetelijke tijd van.
Beste ouders,
Deze schoolbrochure, waarin u zowel het officieel reglement (voorgeschreven
door het Decreet Basisonderwijs) als de leefregels van onze eigen school
terugvindt, wil een kleine gids zijn opdat u en uw kinderen zich thuis kunnen
voelen in de Buntse basisschool. We vinden het fijn dat u ons uw vertrouwen
geeft. We zeggen van harte aan het hele gezin : WELKOM en laten we er
samen aan werken dat het voor de kinderen, en voor hun opvoeders, een fijne
schooltijd wordt. We zijn blij dat u voor onze school, en daardoor ook voor
ons opvoedingsproject gekozen hebt.
Een opvoedingsproject dat volledig steunt op de eigenheid van onze school:
 Een kleine school, gelegen in een rustige, groene omgeving met een grote ruimte
om te spelen, zodat kinderen zich echt kunnen uitleven, wat de ontwikkeling van
de motoriek bevordert.
 Een school waar het kind benaderd wordt in zijn totaliteit: hoofd, hart en handen
worden ontwikkeld.
 Een kleuterschool met gemengde leeftijdsgroepen.
 Een school waar ouders welkom zijn, zodat de opvoeding van het kind een
gedeelde verantwoordelijkheid is.
 Een school die christelijk geïnspireerd is, met openheid en respect voor ieders
eigenheid.
Deze visie trachten wij waar te maken in het dagelijkse schoolleven door bepaalde
klemtonen te leggen, die u kan terugvinden in ons opvoedingsproject , aangepast
aan onze kleuterschool en onze lagere school die samen één basisschool
vormen. Samen met u, beste ouders, dragen we de verantwoordelijkheid voor de
opvoeding van uw kind(eren). We hopen dan ook van ganser harte dat we dit in
onderling overleg kunnen waarmaken!
Het schoolteam
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1.2

Onze visie

Onze visie hebben we uitgeschreven in ons opvoedingsproject
Als katholieke school willen we er naar streven een geïntegreerde geloofs-,
leer- en leefgemeenschap te zijn.
Christelijk geïnspireerd, met een openheid en respect voor iedereen.
Vanuit de evangelische boodschap willen we vreugde en vertrouwen in het nu
brengen bij de kinderen. Wij willen het kind in het midden van een open kring
plaatsen, zoals Hij het ons heeft voorgedaan.
Een kring waar plaats is voor ieder uniek kind.
Vanuit de eigenheid van onze school:
 Willen we een school zijn waar de kinderen positief leren
functioneren met
aandacht voor het unieke van elk kind.
 Leren we dat anderen kunnen mee genieten van ieders
talenten.
 Willen we de kinderen een degelijke voorbereiding geven op hun toekomst,
zonder de eigenheid van de basisschool uit het oog te verliezen.
Daarom streven we naar een rijk aanbod van leer- en leefmogelijkheden binnen
het schoolleven.
 Trachten we een school te zijn voor alle leerlingen en daarom houden we
rekening met hun kennen en kunnen. We streven naar geïndividualiseerd
onderwijs dat aangepast is aan de noden van ieder kind.
Door middel van maandelijks overleg binnen het MDO (overleg tussen de
leerkracht, taakleerkracht, CLB-medewerker en directie) en het
kindvolgsysteem proberen we ieder kind individueel op te volgen.
We proberen ieder kind individueel te benaderen met werkvormen zoals
‘Contractwerk’, ‘Hoekenwerk’ en differentiatie binnen de klas. Zo krijgen
kinderen kansen om op eigen tempo en eigen niveau leerstof te verwerken en
proberen we hen op te voeden tot zelfstandigheid. In de taakklas helpen we
kinderen met een tijdelijke leerachterstand, kinderen die sociaal-emotionele
ondersteuning nodig hebben en kinderen die een hoge intellectuele
voorsprong demonstreren.
We werken nauw samen met het Centrum voor Leerbegeleiding van Ekeren.
 We vinden dat de sociale opvoeding belangrijk is:
Daarom leren we de kinderen rekening te houden met
elkaar, maar ook respect op te brengen voor ieders
eigenheid. Daarom streven we naar een open dialoog
tussen leerlingen, leerkrachten en ouders.
Daarom hebben we aandacht voor de sociale waarden:
 beleefdheid, gelijkwaardigheid, weerbaarheid,
communicatie, verantwoordelijkheid,
medemenselijkheid, relatievorming
en proberen we die klasoverstijgend waar te
maken in heel de school.
Communicatie en dialoog zijn de fundering voor deze sociale waarden.
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Geven we niet alleen aandacht aan het hoofd (de verstandelijke vorming) maar
ook aan creativiteit en relatievormende aspecten.
De creativiteit wordt o.a. bevorderd tijdens de creatieve namiddagen,
maar zeker ook in de verwerking van de leerstof zodat dit geen
klassieke, droge kost blijft. De kinderen leren door de activiteiten te ervaren,
te beleven. Dit bereiken we ook via speelse verwerkingsoefeningen,
hoekenwerk en contractwerk. In groepswerk leren de kinderen samenwerken
en leiding geven. Muzische opvoeding neemt een belangrijke plaats in in het
lessenpakket op onze school.
Onze tweejaarlijkse kindermusical is een hoogtepunt voor alle kinderen.
Het socio-emotionele krijgt vorm in projecten rond pesten en welzijnszorg.
 Worden ouders betrokken bij het modellezen, als handwerkmoeder, tijdens de
creatieve namiddag, als begeleider van uitstappen ....
Een ouder treedt dan op als medebegeleider van de kinderen, als
partner van de leerkracht, maar niet als ouder die alle aandacht
toespitst op zijn/haar eigen kind. De leerkrachten zeggen aan de ouders wat
er van hen wordt verwacht. De klastitularis of taakleerkracht bepaalt welke
ouders gevraagd worden.
 Kan er klasdoorbrekend gewerkt worden.
In de kleuterschool:
We geloven in de meerwaarde van een gemengde klasgroep. Gemengde
klasgroepen bezitten immers al heel wat doelen die men in een strikt
leeftijdsgebonden klassysteem probeert te bereiken door klasdoorbrekend te
werken. Maar ook tussen de verschillende klasgroepen wordt er
samengewerkt o.m. tijdens de poppenkast, vertellingen, uitstappen, dans,
school- en grootouderfeest.
In de lagere school:
 is er maandelijks een keuzenamiddag waarin alle leerlingen in gemende
leeftijdsgroepen deelnemen aan creatieve ateliers en sportactiviteiten,
afhankelijk van het aanbod van de helpers.
 Tijdens projectwerk werken de leerlingen van verschillende leerjaren intensief
samen.
 Heel wat uitstappen worden per graad voorbereid en uitgevoerd.
 Er wordt leeshulp georganiseerd. Bij leeshulp nemen kinderen uit grotere
klassen het peterschap op voor kinderen uit de lagere klassen. Dit heeft een
gunstig effect op het technisch lezen.
 Tijdens modellezen lezen de kinderen, onder begeleiding van de klastitularis,
de zorgcoördinator of een leesouder, in kleine groepjes beurtelings luidop
voor uit boekjes van een bepaald leesniveau.
 We streven naar een soepele overgang tussen de kleuterschool en de
lagere school. De leerkrachten uit de kleuterschool en het eerste leerjaar
bouwen samen een brug voor de vijfjarigen die de stap naar de lagere school
zetten.
 Op schoolniveau worden projectweken georganiseerd.
 Er zijn openluchtklassen in heel de lagere school:
 twee dagen sprookjesklassen voor 1ste en 2de leerjaar
de
de
de
 vijf dagen bosklassen voor 3 , 4 en 5 leerjaar
de
 vijf dagen zeeklassen voor het 6 leerjaar
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Binnen deze eigenheid is het goed wat meer te weten over onze kleuterschool.
Je zou ons ‘anders dan een gewone’ kleuterschool kunnen noemen, omdat we in gemengde
leeftijdsgroepen werken. Op die manier komen de kinderen terecht in een familiale sfeer waar
ze heel veel van elkaar kunnen leren.

De jongste kleutertjes zitten in hun eigen klasje, zodat zij hun eerste stapjes in het schoolleven
rustig, op eigen tempo, kunnen zetten.
De andere klasgroepen veranderen iedere week van lokaal . De klaslokalen hebben ieder een
ander aanbod en bieden de kinderen steeds weer andere uitdagingen. We bieden een werk-,
speel- en leefruimte aan voor alle kinderen en het aanbod is elke morgen weer nieuw en vol
verrassingen.

Elke leeftijdsgroep krijgt zijn eigen kleur.
paarse kleuters
rode kleuters
groene kleuters
blauwe kleuters

= vijfjarigen
= vierjarigen
= driejarigen
= tweeënhalfjarigen

Onze oudste kleuters hebben een extra klasje waar ze twee dagen op de week worden
ondersteund door de ambulante kleuterjuf. Zo bereiden we ze aan de hand van de methode
Klankdorp voor op het eerste leerjaar.
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1.3 Wie is wie?
Gesubsidieerde Vrije Basisschool de Bunt
Waterstraat 16, 2180 Ekeren
Tel.: 03/542 37 72
E-mail: basisschool.bunt@telenet.be
Website: www.vbsdebunt.be
1.3.1 Structuur
Een gemengde autonome basisschool:
- kleuterschool
- 2 klasjes 2 ½ jarigen: doorstroming naar gemengde klasgroep
- gemengde leeftijdsgroepen van 3, 4 en 5-jarigen
- lagere school voor 6 tot 12-jarigen
1.3.2. De organisatie van de school

A. Schoolbestuur
KOBA Noordkant (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen)
Schoenmarkt 2
2000 Antwerpen
Voorzitter: Martin Maessen
Afgevaardigd beheerder: Rony Mathyssen,
www.noordkant.be
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze
school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept
de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Het schoolbestuur bestaat uit 14 basis- en 6 secundaire scholen in Ekeren-MerksemStabroek. Onderstaande scholen vormen samen het Schoolbestuur ‘KOBA
Noordkant vzw’ regio Ekeren-Stabroek
Algemeen Directeur voor Regio Ekeren-Stabroek: Jan De Belder
GVBS de Bunt, Waterstraat 16, 2180 Ekeren
GVBS Sint-Vincentschool, Leugenberg 143, 2180 Ekeren
GVBS Sint-Lambertusinstituut, Oorderseweg 8, 2180 Ekeren
GVKS O.L.V. van Lourdesinstituut, Kloosterstraat 82, 2180 Ekeren
GVLS O.L.V. van Lourdesinstituut, Alfons jeurissenstr.13, 2180 Ekeren
GVBS Sint-Mariaburg, Frans Standaertlei 54, 2180 Ekeren
GVBS Sint-Catharina,dorpstraat 61, Stabroek
Moretus, Campus Lourdes, Kloosterstraat 82, 2180 Ekeren
Moretus, Campus Lambertus, Oorderseweg 8, 2180 Ekeren.
Leden van het Dagelijks Bestuur van de Noordkant:
Voorzitter: Martin Maessen
Afgevaardigd beheerder: Rony Mathyssen,
Jan De Belder
Cris Ceustermans
Geert De Sitter
Luk De Wilde
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Een Plaatselijk Comité steunt hierbij de werking:
P. Hermans, voorzitter
F. Adriaenssens, boekhouder
R. Jans, secretaris
J. Van Roosbroeck
H. Van Opdorp
J. De Belder, directeur

B. Scholengemeenschap
Onze school neemt deel aan een samenwerkingsverband met 8 andere scholen.
Onderstaande scholen vormen samen de scholengemeenschap ‘NoordrAnt’.
GVBS de Bunt, Waterstraat 16, 2180 Ekeren
GVBS Sint-Vincentschool, Leugenberg 143, 2180 Ekeren
GVBS Sint-Lambertusinstituut, Oorderseweg 8, 2180 Ekeren
GVKS O.L.V. van Lourdesinstituut, Kloosterstraat 82, 2180 Ekeren
GVLS O.L.V. van Lourdesinstituut, Alfons jeurissenstr.13, 2180 Ekeren
GVBS Sint-Mariaburg, Frans Standaertlei 54, 2180 Ekeren
GVBS Sint-Catharina,dorpstraat 61, Stabroek
GVBS Klavertje 4, Engelselei 10, 2950 Kapellen
GVBS Putte, Partizanenstraat 5, 2950 Kapellen

C. De klassenraad
De klassenraad = de directie + de leerkrachten van de betrokken leerlingengroep.
De klassenraad komt bijeen om de resultaten van de leerlingen te bespreken.
De klassenraad beslist of de leerling een diploma behaald heeft.
Samen vormen zij het schoolteam.
Het schoolteam is samengesteld uit: *
- directie
- kleuterleid(st)ers
- kinderverzorgster
- onderwijzers/onderwijzeressen
- klastitularissen
- zorgbegeleider(s)
- ambulante leerkracht(en)
- turnleerkracht
- administratieve hulp
- preventieadviseur (veiligheid en welzijn)
* Bij het begin van ieder schooljaar zullen de namen doorgegeven worden volgens
invulling van hun opdracht voor het lopende schooljaar.

D. Het oudercomité
Het oudercomité staat borg voor een ondersteunende en actieve oudergroep.
Basisprincipe:
oudercomite.debunt@gmail.com
- iedere ouder is lid van het oudercomité
- een kerngroep denkt, organiseert, coördineert, verzamelt info,…
- twee verkozen vertegenwoordigers van de schoolraad
- vertegenwoordigers van de werkgroepen
- zij die mee aan de kar willen trekken
- afvaardiging uit het schoolteam en directie.
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- de werkgroepen:
- klusjesploeg
- feestcomité
- schoolkrantje
- infoavonden
- verkeer
Het oudercomité mengt zich niet in de pedagogische aanpak van het
opvoedingsproject. Er is wel een signaal- en adviesfunctie.

E. De schoolraad
De schoolraad bestaat uit drie geledingen telkens afgevaardigd door twee
leden. Zij vergaderen minimum drie maal per jaar. De leden van de
Schoolraad en de Voorzitter worden verkozen voor een termijn van vier jaar.
Samenstelling van de huidige schoolraad:
Leerkrachten:
Ingrid Van Look
Ouders:
Annick De Keyser
Plaatselijke gemeenschap: Afgevaardigde van de Parochie
Afgevaardigde van de groepsleiding
Voorzitter:
Ingrid Van look
De directeur stelt de agenda op en is aanwezig op elke vergadering.
De schoolraad heeft:
- adviesbevoegdheid betreffende
- algemene organisatie en werking van de school
- planificatie van de school
- algemene criteria inzake begeleiding en evaluatie van de
leerlingen
- overlegbevoegdheid betreffende
- vaststelling van criteria van het lestijdenpakket
- vaststellen en wijzigen van schoolreglement
- veiligheid en gezondheid van de leerlingen
- informatierecht over alle aangelegenheden die een weerslag hebben
op het schoolleven

F. Logopedische hulp
Ouders die logopedische hulp wensen kunnen via de taakklas of het
CLB- centrum een lijst krijgen van logopedisten in de omgeving van hun
woonplaats. De afspraken en regelingen van betaling gebeuren zonder
tussenkomst van de school. Het gebruik van lokalen van de school kan
alleen op aanvraag en in overleg met de zorgcoördinator en directie.

G. Beroepscommissie
DKO
Beroepscommissie basisonderwijs
Otto Veniusstraat 22
2000 Antwerpen
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H. Het CLB
VCLB DE WISSEL - ANTWERPEN
Campus noord Ekeren
Markt 3
2180 Ekeren
Tel 03/542.21.55
Website www.vclbdewissellantwerpen.be
Mail info@vclbdewisselantwerpen.be
CLB contactpersoon in onze school: Inge Reynen
Toegankelijk voor publiek : 9 tot 12 u 13 tot 16 u
Op maandag tot 18 uur - na afspraak
Sluiting periodes: tijdens de wettelijke feestdagen tijdens de Kerstvakantie; 2 dagen
geopend (zie website) tijdens de Paasvakantie tijdens de zomervakantie: gesloten van 15
juli tot en met 15 augustus.
Het CLB is er gratis voor leerlingen, ouders en school.
We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe.
Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kan terecht bij het CLB dat
samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.
Waarvoor kan je bij het CLB terecht?
 Als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;
 als je kind moeite heeft met leren;
 voor hulp bij studie- en beroepskeuze;
 als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam... ;
 als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;
 met vragen over inentingen.
Een deel van wat we doen is verplicht.
 Je kind moet naar het CLB... op medisch onderzoek;
 als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);
 voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van
het secundair onderwijs.
Op onderzoek: het medisch consult
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige.
Deze onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het
buitengewoon onderwijs op leeftijden. Ook bij leerlingen die het eerste jaar beginnen in de
centra voor leren en werken of een erkende vorming aanvatten, voert de CLB-arts een
medisch onderzoek uit.
Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen.
Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip.
Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele
voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.
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Inentingen
Welke inentingen kan je krijgen?
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door
de overheid is aanbevolen.
Om ingeënt te worden moeten de ouders toestemming geven.
 1ste lagere school 6 / 7 jaar
Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem),
Kinkhoest 5de lagere school
 10 / 11 jaar
Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)
CLB-dossier
Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin noteren we
alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan
enkele regels: In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. We
behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. We houden ons aan
het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.
De CLB schoolteamverantwoordelijke kan aanwezig zijn tijdens een multidisciplinair
overleg, een klassenraad of een cel leerlingenbegeleiding. Relevante informatie, die
belangrijk is voor de leerlingbegeleiding door het CLB, kan opgenomen worden in het CLBdossier.
Het dossier inkijken?
Vanaf 12 jaar mag je kind een gedeelte van dit dossier inkijken. Ouders of voogd mogen het
dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar,
dan mag je als ouder of voogd (een deel van ) het dossier inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd
samen met een gesprek om uitleg te geven. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist
de arts.
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is erg vertrouwelijk
en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.
Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel
een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht
verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.
Naar een andere school
Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school
mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we
verplicht door.
Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen,
medisch onderzoek en de opvolging hiervan.
Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10
dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat
moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.
En later?
We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij , te tellen vanaf de laatste CLBtussenkomst. Daarna wordt het vernietigd.
Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om
klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met
zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur.
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1.3.3. Contacten tussen het kind - de ouders - de school
Het is belangrijk dat u - als ouders - weet, hoe uw kind zich voelt op school en op welke
manier het evolueert. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden van communicatie
tussen de ouders en de school. Onze school heeft een open deur. Je kan steeds terecht
voor info of ondersteuning. Na een telefonische afspraak of na contact met het secretariaat
kunnen we onze agenda’s op elkaar afstemmen.
Opdat u op de hoogte zou zijn van allerlei mogelijke activiteiten, krijgt u iedere maand een
maandblaadje van de directeur, waarop het programma voor de komende maand wordt
voorgesteld. Ook activiteiten die niet wekelijks op het uurrooster staan, vindt u daarop zoals:
zwemmen, sport op woensdag (om de twee weken), bibliotheekbezoek (verschillend van klas tot
klas). Gelieve dit blaadje ergens zichtbaar op te hangen, zodat de kinderen hun zwemgerief,
sportgerief of bibliotheekboeken zeker bij hebben. Ook nieuwtjes in verband met het schoolleven
vindt u daarop terug. Er zijn diverse digitale platformen aanwezig om het schoolleven op te
volgen. Zo heeft onze school een website, een Facebookpagina en een blog per klas. Voor de
deelname vraagt de school aan alle ouders jaarlijks een expliciete toestemming op papier. (Onze
school volgt de GDPR wetgeving.)
De geplande oudercontacten:
In september is er een ouderavond voor alle ouders waarbij de directeur enkele algemene
zaken toelicht, onmiddellijk gevolgd door een samenkomst per klas. Hier wordt de specifieke
werking van de klas, waarvan uw zoon of dochter deel uitmaakt, toegelicht.
In de lagere school zijn er nog tweemaal geplande individuele oudercontacten in
verband met de rapporten van het kind. Deze hebben plaats rond de jaarwisseling en einde
schooljaar. De juiste data worden in het maandblaadje en een afzonderlijke brief
meegedeeld.
Sporadische oudercontacten
Hebt u problemen of vragen, aarzel niet de kleuterleid(st)er of onderwijzer(es) van uw
kind aan te spreken. Dit kan echter niet tijdens de schooluren omdat dan de
leerkrachten hun handen vol hebben met hun kinderen. Zeker in de kleuterschool gebeurt
het wel eens dat de ouders, bij het afzetten van hun kleuters, vrij lang beslag leggen op de
tijd van de juffen. Gelieve daarom ernstige problemen te bespreken na de schooluren, liefst
na afspraak. Wacht bij problemen echter niet te lang. Hoe vlugger opgelost, hoe beter!
U kunt steeds, na contact met de juf of meester, bij de directie terecht.
Het rapport
In het eerste leerjaar krijgen de kinderen, 5 keer per jaar, een geschreven rapport waarin de
evolutie van het kind duidelijk omschreven staat. Vanaf het tweede leerjaar krijgen de leerlingen
van de lagere school, vijf keer per schooljaar, een uitgebreid rapport waarop de vorderingen van
het kind duidelijk vermeld staan. Hiervoor gebruiken we het computerprogramma 2the Point dat
ons in staat stelt de verschillende leerdoelen te rapporteren en een onderscheid te maken tussen
basisleerstof en uitbreiding. Vooraan in het rapport vindt u hierover meer uitleg. Het is zeker
niet de bedoeling puntentotalen of procenten te berekenen. Het is enkel zinvol de resultaten te
vergelijken met het gewenst minimum. Gelieve dit rapport, evenals de toetsen en evaluaties in te
kijken, te handtekenen en terug mee te geven met uw kind. In de loop van het schooljaar zal u er
periodiek een evaluatie van het welbevinden van uw kind in terugvinden.
De schoolagenda
De agenda is bedoeld als een werkinstrument voor de leerlingen, waarin taken, lessen, materiaal,
planning ... worden genoteerd. Het is ook een belangrijk communicatiemiddel tussen leerkracht
en ouders. We verwachten daarom dat de ouders dagelijks de agenda inkijken en wekelijks
handtekenen. (Afwezigheden moeten op een apart briefje gemeld worden, omdat dit moet
bijgehouden worden in het aanwezigheidsregister van de klas) Zie punt 2.1.3. Afwezigheden
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2. Ons schoolreglement
2.1 Wettelijke verplichtingen
2.1.1.Inschrijven van leerlingen
Er is een digitaal inschrijvingssysteem in alle
Antwerpse basisscholen:
Alle Antwerpse kleuter- en lagere scholen
gebruiken hetzelfde digitale aanmeldingssysteem. Met dit
systeem willen de scholen wachtrijen tegengaan en alle
ouders evenveel kans geven om hun kind in te schrijven in de school van hun keuze. In onze
basisschool hebben wij vorig jaar een inschrijvingsstop ingevoerd.
De regel: Eerst elektronisch aanmelden, dan pas inschrijven!
Wie zijn kind wil inschrijven in eender welke Antwerpse school kan zich aanmelden via
meldjeaan@antwerpen.be Ouders kunnen hun kind voor meerdere scholen aanmelden. Als
een school meer aanmeldingen krijgt dan er plaatsen zijn, worden alle aangemelde kinderen
in volgorde gezet op basis van een aantal criteria. Dan krijgen alle ouders die hun kind
aangemeld hebben een brief of een e-mail waarin staat in welke school ze hun kind kunnen
inschrijven. Het systeem houdt daarbij rekening met de volgorde van scholen die ouders
hebben opgegeven bij de aanmelding (U zal een brief krijgen om te gaan inschrijven in de
eerste school van uw voorkeur waar plaats is.). Na ontvangst van de toelating tot inschrijving
kunnen ouders hun kind gaan inschrijven in de school die in de brief of e-mail vermeld staat.

Hoe wordt de volgorde van leerlingen bepaald?
Volgens de wet zijn er kinderen die sowieso voorrang krijgen bij de inschrijvingen:
kinderen die al een broer of zus hebben in dezelfde school
kinderen van personeel
Om van deze voorrang gebruik te maken, moeten ouders hun kind wel aanmelden tussen
jaarlijks vastgelegde data. U kan de data terugvinden op de website
meldjeaan@antwerpen.be
Daarnaast zullen de Antwerpse scholen rekening houden met:
de afstand van de woonplaats van het kind tot de school
de afstand van de werkplaats van één van de ouders
Scholen bepalen zelf hoeveel gewicht ze geven aan deze criteria. Onze basisschool kent
70 % van de plaatsen toe op basis van het afstandscriterium m.b.t. woonst en 30 % van de
plaatsen op basis van het afstandscriterium m.b.t. werk.
Welke kinderen moeten aangemeld worden?
Het nieuwe inschrijvingssysteem geldt voor alle kinderen
die in een nieuwe school moeten ingeschreven worden :
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-

kinderen die volgend schooljaar voor het eerst naar school mogen;
kinderen die naar een nieuwe school gaan;
kinderen die de overstap maken naar de lagere school en
naar een nieuwe school gaan.
Ouders die een kind hebben dat volgend schooljaar voor het eerst naar de kleuterschool
of naar de lagere school mag, krijgen begin december een brochure in de bus waarin het
nieuwe inschrijvingssysteem wordt uitgelegd. In de brochure zit ook een lijst met
organisaties waar ouders terecht kunnen als ze hulp nodig hebben of als ze zelf geen
computer hebben om hun kind aan te melden. De brochure zal ook beschikbaar zijn in
bibliotheken, districtshuizen, crèches en op tal van andere locaties in Antwerpen.
Of loop even binnen in het secretariaat!
Inschrijven
 tijdens de schooluren,
 de eerste week van de grote vakantie, dagelijks van 10 tot 12 en op dinsdag
van 17 tot 19 uur, of na afspraak.
 na 17 augustus dagelijks van 10 tot 12 en op dinsdag van 17 tot 19 uur.
Die periode is er voor de leerkrachten een beurtrol om nieuwe leerlingen in te schrijven.
Ouders krijgen volgende documenten:
• schoolbrochure en schoolreglement
• lijst met benodigdheden
• websiteadres van de school
Het kalenderjaar dat een kind zes jaar wordt, moet het naar het eerste leerjaar en is het
leerplichtig.
Volgens de wet op de leerplicht mag ook een vijfjarige naar het eerste leerjaar.
Onze normen om dit toe te laten zijn:
a) CLB-testen
b) Advies zorgteam
c) MDO met zorgteam, kleuterteam, ouders
We houden vooral ook rekening met de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.
De ouders vullen het inschrijvingsformulier in en ondertekenen het schoolreglement.
(op bijlage van het schoolreglement)
We lezen de Kids-kaart uit met de computer en voegen dit bij de fiche.
Bij elke inschrijving moeten de ouders dus de volgende documenten bij zich hebben:
- KIDS-kaart van het kind (of ander identiteitsbewijs met rijksregisternummer).
Een kopie wordt opgenomen in het leerlingendossier.
- Na 30 juni het rapport van de vorige klas(enkel lagere school).
De ouders ondertekenen:
De ouders kunnen het aanmeldingsregister invullen( dit jaar elektronisch) als ze dit
wensen. Ze hoeven hiervoor niet meteen in te schrijven.
Dit kan altijd later gebeuren, tijdens een volgend bezoek.
een verklaring dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven
(enkel kleuters).
een akkoordverklaring met het schoolreglement en opvoedingsproject.
(Op bijlage van het schoolreglement)
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De school kan weigeren om je kind in te schrijven:
- Als de school volzet is. Meer leerlingen is niet meer veilig. De school geeft je dan
een bewijs van weigering en brengt het lokaal overlegplatform (LOP) op de hoogte
dat uw kind in de school werd uitgesloten.
Als ouder kan je uitleg vragen bij het CLB en samen een andere school zoeken of
klacht neerleggen bij de commissie leerlingenrechten.
Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is
ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig.
Kleuters kunnen ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.
Uw kleuter dient best zindelijk te zijn.
Als uw kind jonger is dan drie jaar, wordt het slechts in de school toegelaten vanaf de
volgende wettelijke voorziene instapdata.
Er zijn 7 instapmomenten nl.:
• op de eerste schooldag van september
• na de herfstvakantie
• na de kerstvakantie
• op de eerste schooldag van februari
• na de krokusvakantie
• na de paasvakantie
• na Hemelvaart
(vb. een kindje dat 2,5 jaar wordt op 15 september mag de eerste keer naar school
onmiddellijk na de herfstvakantie).
-

Kleuters die al drie jaar zijn mogen op elk moment ingeschreven worden nadat ze via
het elektronisch aanmeldingsregister werden aangemeld en goedgekeurd om naar
onze school te komen. In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het
leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen (ook als je kind nog een jaartje in
de kleuterschool blijft).

-

Vooraleer een kind de overstap maakt naar het eerste leerjaar moet het 220 dagen
school lopen in de laatste kleuterklas.
Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk
ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school
komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel in samenspraak
en na advies van de directeur en het CLB. De leerlingen zijn verplicht om alle vakken
en vakonderdelen te volgen. Wegens gezondheidsredenen kunnen er, in
samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.
De ouders hebben het recht af te zien van medisch schooltoezicht (MST) en van
individuele CLB - begeleiding.
Als ouders meer info willen in verband met inschrijvingen kunnen zij terecht bij:
L.O.P.: Lange Gasthuisstraat 29 – 2000 Antwerpen
Telefoon CLB: 03 542 21 55 Telefoon leerlingenrechten: 02 533 95 61
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Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor
1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt
of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van
de volgende voorwaarden voldoen:
1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse
Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die
periode gedurende ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest;
2° beschikken over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten
in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie.
Met uitzondering van de leeftijdsvereiste is deze regeling niet van toepassing op leerlingen
die worden ingeschreven in Franstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel
uitmaken van het Nederlandse taalgebied.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager
onderwijs ingeschreven worden, op voorwaarde dat hij tijdens het voorafgaande schooljaar
was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school
voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 185 halve dagen aanwezig was
geweest.
3° Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die tijdens het
voorafgaande schooljaar niet was ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap
erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs, kan in het lager onderwijs worden
ingeschreven maar zal een geïndividualiseerd taalproject volgen.
4° Wanneer pas na een inschrijving blijkt dat de leerling in kwestie een verslag heeft dat
toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, wordt die inschrijving automatisch omgezet in
een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. De school zal dan alsnog overleg
organiseren met de ouders, klassenraad en CLB over de aanpassingen die nodig zijn om de
leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de
leerlingstudievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum.
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2.1.2 Aanwezigheden
De leerlingen zijn voor de aanvang van de lessen in de school aanwezig.
Bij veelvuldig te laat komen zullen er sancties getroffen worden.
De leerlingen blijven in de school tijdens alle verplichte lessen en activiteiten.
Tijdens de schooluren onttrekt geen enkel kind zich aan het toezicht.
Voor en na de lessen en activiteiten mogen de leerlingen niet in de lokalen en gangen
aanwezig zijn. Afwijkingen zijn mogelijk mits toestemming van de directie of een leerkracht.
Praktische afspraken in verband met de aanwezigheden vindt u onder 2.2.3. bij de
leefregels.
2.1.3. Afwezigheden
Bij schoolafwezigheden geldt volgende reglementering:
Kleuteronderwijs
In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet
gewettigd worden door medische attesten. Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te
bevelen dat ouders de kleuteronderwijzer en/of directeur zo snel mogelijk informeren
omtrent de afwezigheid van hun kind. Een kind dat reeds schoolplichtig is maar nog in de
kleuterschool zit, moet voldoen aan de wettelijke voorschriften van het lager onderwijs.
In de laatste kleuterklas moeten kleuters 220 halve dagen aanwezig zijn vooraleer ze naar
het eerste leerjaar mogen. De klassenraad zal bepalen of uw kind kan starten in het 1ste lj..
Lager onderwijs
- Enkele dagen afwezigheid wegens ziekte met een maximum van drie dagen:
Er is geen doktersattest nodig, wel een door de ouders geschreven briefje met de reden van
de afwezigheid, niet in het schoolagenda. Vergeet hierbij niet de datum te vermelden. Geef
dit bij herstel mee met uw kind. Verwittig de school en vermeld de vermoedelijke duur van
de afwezigheid voor 9uur (telefonisch of via een klasgenootje). Neem contact op met de
klastitularis om afspraken te maken zodat lessen en taken gegeven kunnen worden
waardoor de opgelopen achterstand zo snel mogelijk ingehaald kan worden.
Belangrijk om weten is dat bij ziekte slechts vier keer per schooljaar een door
de ouders geschreven briefje toegestaan wordt met telkens een maximum van
drie dagen! Opgelet! Het weekend wordt meegeteld. Vanaf de vijfde keer is
steeds een medisch attest vereist !
- Meer dan drie kalenderdagen afwezigheid: Er is steeds een doktersattest vereist.
Neem contact op met de school of met de klastitularis i.v.m. afspraken rond lessen en taken.
Bij afwezigheid van ten minste 21 dagen hebben de kinderen recht op een aantal uren
onderwijs aan huis.
Bij afwezigheden om persoonlijke redenen wordt er vooraf met de directeur contact
opgenomen. Elke aanvraag wordt individueel behandeld.
Een vakantie vroeger aanvatten of verlengen is niet gewettigd! Bij niet-gewettigde
afwezigheden wordt de gemeenschapsinspectie verwittigd. U kan een formulier met de
specifieke regeling van afwezigheden verkrijgen op het secretariaat.
Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. Dat heeft
gevolgen voor de school (de leerling telt niet meer mee voor de personeelsformatie en voor
de toelagen) en voor de leerling zelf als die in het zesde leerjaar zit (hij kan geen
getuigschrift basisonderwijs krijgen).
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2.1.4 Schoolverandering
1. Van gewoon onderwijs naar buitengewoon onderwijs: - enkel met attest van het CLB
2. Bij schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag
van juni is de nieuwe inschrijving rechtsgeldig de eerste schooldag nadat de directie van de
nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de
oorspronkelijke school. Deze mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij
afgifte tegen ontvangstbewijs. Ingeval van betwisting geldt de datum van de poststempel van
het aangetekend schrijven of de datum van het ontvangstbewijs.

2.1.5. Onderwijs aan huis
Leerlingen vanaf 5 jaar (d.w.z. leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1
januari van het lopende schooljaar) hebben recht op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter- of
lager onderwijs; 4 lestijden per week)
Een leerplichtig kind uit het lager onderwijs heeft dus ook recht op tijdelijk onderwijs aan huis
indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld:
1. de leerling is meer dan 21 kalenderdagen afwezig wegens ziekte of ongeval
2. de ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de
thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat de school
niet kan bezocht worden en dat het kind toch onderwijs mag volgen.
3. de afstand tussen de school en de verblijfplaats van het kind bedraagt ten
hoogste 10 km.

2.1.6. Getuigschriften lager onderwijs

Het schoolbestuur kan op voordracht en na beslissing van de klassenraad (leerkrachten +
directie) een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan de regelmatige leerling uit het
gewoon lager onderwijs. De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in
voldoende mate de doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt om een
getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het
resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk
dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten. In voorkomend geval wenden
de ouders zich binnen zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad binnen drie
werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. De
ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van de bijeenkomst. Als de betwisting
blijft bestaan, kunnen de ouders beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur
binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst. Het schoolbestuur beslist of de
klassenraad opnieuw wordt samengeroepen. De ouders worden schriftelijk op de hoogte
gebracht van de beslissing van het schoolbestuur. Ieder leerling die bij het voltooien van het
lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een verklaring met de
vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs, afgeleverd
door de directie.
Voor alle duidelijkheid herhalen we in dit punt dat de klassenraad met het oog op het
uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs enkel naar de leerplandoelen kijkt die het
bereiken van de eindtermen beogen.
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2.1.7. Rookverbod
Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op het domein van de school. Tijdens
extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30uur ’s morgens en
18.30uur ’s avonds. Ook daar wordt er niet gerookt op het domein waar de kinderen
verblijven. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen
getroffen worden.

2.2 Afwijkend gedrag
Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze
opvoedingsgemeenschap te bewaren.
Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan
er een ordemaatregel worden genomen.
Mogelijke ordemaatregelen zijn:
- een verwittiging
- strafwerk
- een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door
aanmelding bij de directie
- ....
Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in
samenspraak met de directie.
Wanneer het gedrag van een leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken
van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er
een tuchtmaatregel genomen worden.
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
- een schorsing: dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een
bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag
volgen, maar betekent niet dat de betrokkene niet op school moet zijn.
- een uitsluiting: dit houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school
verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is
ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de
schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. In afwachting
daarvan bevindt de betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste
leerling.
Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot
uitsluiting wordt volgende procedure gevolgd:
1. de directeur wint advies in van de klassenraad en het zorgteam.
2. de leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een
raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten. Voormelde personen
worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd.
3. de ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling.
4. de genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht
aan de ouders van de betrokken leerling.
Tegen tuchtmaatregelen en uitsluiting is er geen beroep mogelijk.
De school is niet langer verplicht om in een beroepsprocedure te voorzien tegen een
beslissing tot tijdelijke uitsluiting.
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Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon.
Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, behalve mits schriftelijke toestemming
van de ouders.
Onverminderd de latere toepassing van een ordemaatregel kan de leerling, in alle gevallen,
voorlopig uit de school verwijderd worden, voor zover het belang van het onderwijs.
De genomen maatregel moet de leerling helpen zijn gedrag te verbeteren en zo aan te
passen dat een goede samenwerking met alle personeelsleden en alle medeleerlingen van
de school opnieuw mogelijk wordt.
Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het ordentelijk
verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in gedrang brengt,
kan de leerling door de inrichtende macht definitief uit de school verwijderd worden.
Een kind mag niet het slachtoffer worden van het gedrag van zijn ouder(s).
De school heeft naast haar onderwijsopdracht ook een opvoedingsopdracht. Deze laatste
opdracht kan de school pas goed vervullen wanneer zij hierin volledig gesteund wordt door
de ouder(s). Gebrek aan het nodige vertrouwen verstoort de relatie ouder(s) - school.
In voorkomend geval kan de school vragen aan de ouders om voor hun kind(eren) een
andere school te zoeken.

2.3. Leefregels
Deze leefregels zijn specifiek voor onze school van toepassing.
2.3.1 Uurregeling
voormiddag:
namiddag :

van 8.25uur tot 12.00uur
van 13.35uur tot 15.30uur

De poorten gaan open een kwartier voor het begin van de lessen, t.t.z. om 8.10uur
en om 13.20uur. Gelieve hier rekening mee houden, want dan pas begint het toezicht
en nemen wij de verantwoordelijkheid op ons.
De kleuters worden ‘s morgens door de ouders naar hun klasje gebracht. De ouders
verlaten het lokaal voor aanvang van de lessen.
‘s Middags worden de kinderen opgevangen op de speelplaats. Omwille van de
goede gang van zaken vragen we het kind ’s middags af te zetten aan de poort, dus
niet mee binnen te komen.
Ook de kinderen van de lagere school mogen ‘s morgens rechtstreeks naar de klas.
‘s Middags gaan ze naar de speelplaats.
Om 12uur en om 15.30uur worden kleuters afgehaald in de school.
De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar worden begeleid tot aan de
schoolpoort. Vanaf het derde leerjaar gaan de leerlingen alleen naar buiten.
Na schooltijd zijn we niet meer verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Kinderen
die na 15.45uur nog blijven spelen op de wei of op een naburig speelterrein, maar
niet in de nabewaking zijn, zijn dus niet meer verzekerd.
Mogen wij aan iedereen, en vooral aan de ouders van de kleuters, vragen rekening
te houden met deze uurregeling. Te laat komen stoort het ganse klasgebeuren.
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Er is voorschoolse opvang voorzien vanaf 7.25uur.
Er is naschoolse opvang voorzien vanaf een kwartier na
schooltijd tot 17.30uur.
Kinderen die om 15.45uur niet afgehaald zijn, worden in
de opvang geplaatst. De vergoeding hiervoor wordt op
de maandafrekening geplaatst.
Op woensdagnamiddag is er opvang voorzien vanaf
een kwartier na schooltijd tot 13.30uur.
Door het ondertekenen van dit schoolreglement/huishoudelijk
reglement van de opvang, geeft u als ouder/voogd toestemming
aan de school om de procedure voor niet-opgehaalde
schoolkinderen toe te passen wanneer het kind niet op tijd wordt
opgehaald in de opvang en er niet tijdig een geschikte oplossing
kan gevonden worden. Uw kind wordt in dat geval overgebracht naar een locatie voor
noodopvang. U kan via het nummer van het toezicht 0474/ 17 01 20 navragen 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.”

Graag willen we uitdrukkelijk vragen niet met honden tot aan de klassen te komen.
Angst voor honden is niet denkbeeldig. De hond vastmaken juist voor de poort is dus
ook een hindernis voor onze kinderen. Dank voor het begrip.
Wanneer een kind - bij uitzondering - om één of andere reden tijdens de schooluren
de school moet verlaten, kan dit enkel mits een schriftelijke aanvraag van de ouders
en een toelating van de directie.
Op maandagmiddag is het zwemmen. De eerste groep vertrekt om 13.30uur.
De zwemles is een verplichte les. Als het kind wegens ziekte niet kan deelnemen aan
de zwemles vragen wij een doktersattest.
Jaarlijks gaan de kinderen op pedagogische uitstappen en een meerdaagse
openluchtklassen. Onze school bezoekt geen pretparken. Er worden enkel
schoolreizen met een educatieve waarde georganiseerd.
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2.3.2 Veilig naar school!

Om het brengen en afhalen vlot en verkeersveilig te laten verlopen, vragen wij
iedereen die met de auto komt gebruik te maken van de parking van de sporthal
die vlak naast de school gelegen is. U kan de school direct bereiken via het groene
poortje. Op onderstaand plan vindt u aangeduid hoe u de parking bereikt. Gelieve
uw kinderen tot aan de poort te begeleiden. Er is geen toezicht buiten de
schoolpoorten. Het toezicht start om 7.25uur in de voorbewaking en in de klassen
vanaf 8.10uur. Gelieve van 8.00uur tot 16.00uur onze schoolstraat (verbindingsweg
Bund-Waterstraat) autovrij te houden. Met uitzondering van vervoer van personeel en
leveringen.

De kinderen kunnen met de fiets naar school komen. Éénmaal binnen de poort stappen de
kinderen naast de fiets. Kleuters mogen fietsen op de speelweide tijdens een door de
leerkracht aangegeven bewaakt moment. De bergruimte om fietsen te stallen is onbewaakt.
Kijk de fiets van uw zoon of dochter regelmatig na, zodat hij beantwoordt aan de
verkeersregels inzake veiligheid. In de loop van het schooljaar kan er een fietscontrole zijn
door de leerkracht of de politie.
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2.3.3. Aanwezigheden
Breng uw kleutertje regelmatig naar school, zo zal het vlug aangepast zijn aan de
leidsters en aan de andere kleuters. Voor de allerkleinsten is het misschien aan te
raden met een halve dag te beginnen. Mogen wij vragen een afwezigheid te melden,
zodat wij de zekerheid hebben dat uw kindje thuis is? Een ziek kind hoort thuis. Het
kan op school dan toch niet genieten van de activiteiten.
De kleuters die een jaartje langer in de kleuterschool blijven om op eigen tempo klaar
te zijn om naar het eerste leerjaar te gaan, zijn wel schoolplichtig. Een kind dat reeds
schoolplichtig is maar nog in de kleuterschool zit, moet voldoen aan de wettelijke
voorschriften van het lager onderwijs.
Het lagere schoolkind is uiteraard schoolplichtig.
Zie hiervoor de wettelijke verplichtingen onder punt 2.1.3
Wanneer uw kind om gezondheidsredenen voor een langere periode niet mag
zwemmen of turnen, vragen we eveneens een doktersattest.
Bij besmettelijke ziekte of luizen vragen wij u dringend de school te verwittigen.
Om de ‘luizenplaag’ te bestrijden heeft het medisch schooltoezicht nieuwe folders
ontworpen, die telkens zullen meegegeven worden indien er meldingen van luizen
zijn. Gelieve dan heel goed de aanwijzingen te volgen.
Een ziek kind wordt thuisgehouden. In regel wordt er op school geen tijdelijke
medicatie gegeven. Enkel indien een kind altijd medicatie moet nemen, gebeurt dit in
duidelijke afspraak met de klastitularis en wordt dit vermeld op het leerlingendossier.

2.3.4. Kledij
Mogen wij u vriendelijk vragen alle kledingstukken te
naamtekenen, zodat gevonden
voorwerpen kunnen terugbezorgd worden. Zeker bij
kleuters is het nodig de kledij aan te passen,
rekening houdend met hun activiteiten: schilderen,
kleven, boetseren, koken, met zand en water spelen,
ravotten op de speelplaats........ Het is allemaal zo
plezierig maar we kunnen moeilijk garanderen dat ze
zich daarbij niet bevuilen! Vooral voor onze kleinste
kleuters durven we vragen dat ze een gemakkelijk
broekje dragen, zodat toiletbezoek geen problemen
met zich meebrengt.
Hier willen we nog eens uitdrukkelijk vermelden dat kleuters best zindelijk zijn om op
school te starten. Zo komt het pedagogisch plan niet telkens onder spanning.
Zindelijkheidstraining is in de eerste plaats de taak van de ouders.
Ook voor de lagere schoolkinderen vragen we vlotte kledij, die ook
tegen een stootje kan, gezien zij ook op de speelwei mogen
ravotten! Het is belangrijk dat de kledij van uw kinderen aan de
weersomstandigheden is aangepast. Bij regenweer of koude is
een jas geen luxe. In de zomer mag die uiteraard aangepast zijn
aan de temperatuur, toch vragen we een onderscheid te maken
tussen schoolkledij en strandkledij. Een zonnebril is niet nodig op
school. De lagere schoolkinderen brengen aparte kledij en
schoeisel (met witte zool) mee voor de turnlessen. Alle kinderen
dragen een turnbloesje met het logo van de school, dataangekocht wordt op school. Als
turnbroekje vragen we een donkerblauw of zwart broekje. Voor buitensporten vragen wij
aangepaste kledij en schoeisel mee te geven.
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2.3.5 Ineten
De kinderen kunnen tijdens de middag blijven ineten. Ook al hebben we een mooie
nieuwe eetzaal, durven wij u vragen hiervan slechts gebruik te maken indien het echt
nodig is. Even naar huis gaan als onderbreking van de schooldag is deugddoend
voor alle kinderen.
Voor onze kleuters vragen we of u zich aan volgende afspraken wilt houden zodat
het blijven ineten voor uw kind vlot kan verlopen :
U geeft iets mee dat kinderen zonder begeleiding kunnen opeten.
(niet teveel zoetigheid zoals koffiekoeken). Gelieve alle fruit en groenten te schillen
en in een doosje mee te geven.
Om de middagrefter vlot te laten verlopen brengen de kinderen voor de middagpauze
geen drank mee van thuis. Drank is gratis. U hoeft enkel voor het middagtoezicht te
betalen. De kinderen kunnen kiezen tussen chocomelk, melk en water.
Gelieve GEEN SNOEP mee te geven als snack. Kauwgom is niet toegelaten.
Geef ook niet te veel eten mee, zeker niet aan de kleintjes. Een kind dat thuis al een
moeilijk etertje is, zal het op school zeker niet gemakkelijk hebben. Het niet graag
blijven eten vindt vaak zijn oorzaak in het feit dat er verwacht wordt dat het kind zijn
boterhammen die het meekrijgt dan ook opeet. Geef ook mee wat uw kind graag lust.
‘Alles leren eten’ blijft tenslotte de taak van de ouders.
De vergoeding voor de middagbewaking en drank + het onderhoud vindt u terug
onder de rubriek ‘betalingen’. Mogen we hier ook de aandacht vragen i.v.m. het
sorteren van afval. Gebruik een brooddoos en koekendoos! Aluminiumfolie of
andere verpakkingen worden in de brooddoos terug meegegeven.
Het middagtoezicht gebeurt niet door leerkrachten. De mensen die middagtoezicht
houden, zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en nemen op dit
ogenblik de taak van opvoeder waar in de plaats van de ouders. De afspraken die zij
aan de kinderen vragen, zijn in overleg met de school gemaakt. Wij verwachten van
de leerlingen dan ook dat zij respect hebben voor deze mensen en naar hen
luisteren.
Tijdens de speeltijd mogen de kinderen een droge koek of een stuk fruit eten.
Alleen op fruitdagen zijn koeken niet toegelaten. Het papiertje verwijderen ze voor
ze naar de speelplaats gaan, zodat dit in de papiermand terechtkomt. Gelieve kleine
koekjes in een herbruikbaar doosje te doen a.u.b.. Wij willen ook hier ons respect
tonen voor de natuur. Om 10uur is er een georganiseerd drankmoment. De kinderen
brengen dan zelf een drankje mee in een goed afsluitbare drankbeker. Als ouder kijk
je er op toe dat uw kinderen niet teveel suikerhoudende dranken meebrengen. Er
zijn bekers in de klas aanwezig waarmee de kinderen extra kraantjeswater kunnen
drinken.
2.3.6. Verjaardagen
Jarig zijn, is plezierig en ook op school willen we onze jarige vieren in de klas.
We willen echter uitdrukkelijk vragen geen individuele ‘geschenkjes’ voor de kinderen
mee te geven! Als uw kindje trakteert, vragen we iets te kiezen dat hij/zij samen met
de hele klasgroep kan delen (een cake, fruitsla e.d.)
Iets aanbieden is echter geheel vrijblijvend.
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2.3.7. Omgangsvormen
De leerlingen gedragen zich, zowel in als buiten de school steeds
beleefd, vriendelijk en correct tegenover de directie, de leerkrachten,
alle personeel, de ouders en ook tegenover elkaar. Op de speelplaats mag er niet
gevochten worden of gepest. Kinderen die hierbij betrokken zijn wordt actief

2.3.8. Schoolmateriaal
Onze school schaart zich achter het kosteloos onderwijs en biedt ieder kind dan ook
alle schoolmaterialen aan die nodig zijn om de eindtermen te bereiken. Zo krijgen
kinderen op onze school geen lijstje mee met aan te kopen materialen.
Wat betekent dit dan concreet. De school koopt bij de start van het eerste leerjaar
een basispakket aan voor elke leerling. In dit basispakket zitten het nodige
schrijfgerei en kaften voor het huidige schooljaar. Jaarlijks wordt dit basispakket
aangevuld met leeftijdspecifieke supplementen. Alle leerlingen krijgen slechts 1x een
instappakket en dat is in het eerste leerjaar. Wanneer een lat, pennenzak,… stuk of
verloren gaat moeten zij dit zelf vervangen.
e

1 leerjaar INSTAPPAKKET:
- pennenzak, slijper, meetlat, extra pennenzakje voor stiften en kleurtjes
(2e leerjaar) + algemeen pakket (zie onder!)
2 tot 6e leerjaar JAARLIJKS ALGEMEEN PAKKET:
- alle schrijfmaterialen, lijmen, gom.
Als kinderen zorg dragen voor deze materialen kunnen zij hier het ganse jaar gebruik
van maken. Alle materialen die de school aan de leerlingen ter beschikking stelt,
blijven, ook na dit schooljaar, eigendom van de school. Indien uw zoon of dochter
deze materialen verliest of ze niet met de nodige zorg heeft behandeld, zullen wij u
vragen deze materialen te vergoeden. Schaartjes, lijmstiften, rekenmachines,…enz.
zullen in elk lokaal voldoende aanwezig zijn. Schooluitrusting, schoolgerei, zowel
dat van de school als individueel, persoonlijke voorwerpen en kleding worden met
zorg behandeld.
Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden, voor wat er op de school essentieel
is, worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven zoals juwelen, MP3-speler,
speelgoed, elektronische spellen en luxespelletjes thuisgelaten. De school kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor schade, gebeurlijke diefstallen en verlies. Dus
ook kostbare juwelen en uurwerken blijven beter thuis. Persoonlijk materiaal wordt
genaamtekend. GSM gebruik door de leerlingen tijdens de schooluren is verboden.

Wij vragen de leerlingen ook uitdrukkelijk
eerbied te hebben voor het milieu,
tuintjes en dieren.
Eerbied wordt gevraagd voor natuur
en beplantingen op school. Opzettelijk
aangebrachte schade wordt door de
ouders vergoed.

26

2.3.9. Huistaken en lessen
In elke klas van de lagere school worden regelmatig huistaken en lessen
meegegeven. De hoeveelheid en regelmaat varieert naargelang de leeftijd.
Dit wordt door de klastitularis toegelicht op de infovergadering begin september.
2.3.10. Zorgverbreding - zittenblijven
We willen de kinderen opvoeden tot zelfstandigheid en hen op die manier positief leren
presteren, in het besef dat hun resultaten de beloning zijn van hun inspanningen. We
willen daarbij rekening houden met het kennen en het kunnen van iedereen! Om aan
deze verscheidenheid te kunnen beantwoorden, trachten we zowel tijdens het
klasgebeuren als in de zorgklas een degelijke ondersteuning te geven. De klassenraad
beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een
leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Indien de school in
samenspraak met CLB opteert om het kind een jaar te laten overdoen, zodat het nog
meer kan groeien en zekerheid krijgt in de leerstof, wordt dit voorgelegd aan de ouders
en ondersteund door niveautoetsen.
Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling ,die in de loop
van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom.
(Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).
In de zorgklas helpen we kinderen die individueel een tijdelijke leerachterstand hebben
opgelopen, kinderen die extra emotionele begeleiding nodig hebben of een zeer hoge
intelligentie bezitten(kangoeroegroep).
2.3.11. Leerlingenparticipatie
Kinderen hebben de mogelijkheid om hun vragen en bedenkingen te bespreken tijdens
een kringgesprek in de klas. Een afvaardiging van elke klas brengt verslag uit van deze
bespreking in de klankbordgroep. In de klankbordgroep zetelen twee leerlingen van elke
klas uit de lagere school, een leerkracht en de directeur. De klankbordgroep komt
minimaal drie maal per jaar samen. Er wordt verslag opgesteld en adviezen uit deze
groep worden teruggekoppeld naar de verschillende klassen.

2.3.12. Extra muros en fietsactiviteiten
In principe nemen alle kinderen deel aan door de school ingerichte
extra-muros-activiteiten. Door de akkoordverklaring met het schoolreglement
stemmen de ouders in met de extra-muros-activiteiten die door de school worden
ingericht. Mogelijk bezwaar tegen een bepaalde extra-muros-activiteit dient
schriftelijk gemeld te worden aan de directie.
Wanneer klassen een uitstap met de fiets maken,
dient u een formulier te
ondertekenen waarin u verklaart dat uw kind de
uitstap mee mag maken, over
voldoende fietservaring beschikt en dat de fiets
technisch volledig voldoet aan de
eisen gesteld door het verkeersreglement.
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Openluchtklassen
In de lagere school nemen de kinderen deel aan openluchtklassen.
Deze meerdaagse activiteit gaat door op een zorgvuldig gekozen locatie.
De kinderen overnachten één of meerdere nachten.
Er zijn openluchtklassen in heel de lagere school:
 twee dagen sprookjesklassen voor 1ste en 2de leerjaar
 vijf dagen bosklassen voor 3de, 4de en 5de leerjaar
 vijf dagen zeeklassen voor het 6de leerjaar
Enkel omwille van ernstige familiale redenen of ziekte, kan men zich hieraan
onttrekken. Kinderen die bij uitzondering niet deelnemen aan de openluchtklassen
zijn verplicht aanwezig te zijn op school en zullen passend opgevangen worden in
een andere klasgroep die niet deelneemt aan deze openluchtklassen.
de
Vanaf het 3 leerjaar worden de meerdaagse uitstappen door de Stad Antwerpen
financieel ondersteund met een bijdrage van 18 euro per leerling per nacht. Alleen zo
kunnen we met het toegestane maandelijkse spaaropdracht van 7euro jaarlijks een
openluchtklas aanbieden.
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2.3.13. Bibliotheekbezoek
De kinderen gaan met de klas naar de bibliotheek. Het bibliotheekbezoek is een
verplichte activiteit binnen de lesuren. We hopen dat we hiermee de kinderen leren
hoe ze met boeken moeten omgaan en ervan kunnen genieten. In de lagere school
nemen de leerlingen hun boeken mee naar huis. In vakantieperiodes vragen we de
ouders de uitleenperiode mee in het oog te houden, om boetes te vermijden. In de
kleuterschool blijven de boeken in de klas. Op het maandblaadje staat vermeld op
welke dag uw kind naar de bib gaat. Gelieve er mee op te letten de boeken dan mee
te geven. Toch opgelopen boetes worden betaald door de ouders.
2.3.14. Leerlingendossier
We bezitten van elk kind een leerlingendossier met de persoonlijk gegevens, die ook
zijn opgeslagen in een leerlingenbestand. Deze gegevens blijven binnen de school.
In dit dossier bewaren wij ook schoolresultaten, CLB-verslagen e.d. Daarom willen
we ook vragen om een kopie van eventuele verslagen die uzelf krijgt van een
logopedist, een kinesist of een therapiecentrum, aan de school te bezorgen. Op die
manier kunnen wij samen zorgen voor de ontwikkeling van uw kind. Mogen wij u
vragen dat u ons op de hoogte houdt van eventuele wijzigingen. Hierbij denken wij
vooral aan adres en telefoonnummer, gezinsuitbreiding, wijziging in het werk van
vader of moeder. Adressenlijsten worden niet meegegeven voor
reclamedoeleinden. Omwille van de wet op de privacy geven we geen klaslijsten
mee naar huis. Elk jaar worden er per klasgroep wel een vriendjeslijst opgesteld
waarop naam, adres en telefoonnummer vermeld staan. U wordt alleen op deze lijst
opgenomen en kan één van deze lijsten ontvangen als u een schriftelijke
toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens aan de klasgenootjes, die ook een
schriftelijke toestemming gaven, door te geven.
2.3.15. Verzekering
Ongevallen die op school gebeuren worden gedekt door de schoolpolis .
Lichamelijk letsel is gedekt, voor zover het een schoolactiviteit betreft, d. w. z. een
activiteit ingericht en geleid door de school. Indien er een interventie nodig is van
een arts, zullen wij steeds proberen met u contact op te nemen. Indien zich een
ernstig ongeval voordoet nemen wij contact op met de hulpdiensten.
Stappenplan bij een ongeval?
- U kan de nodige formulieren op het secretariaat bekomen.
- U laat zo vlug mogelijk een aangifteformulier invullen op school en een
medisch attest van vaststelling(achterzijde aangifteformulier) door de arts die
de eerste zorgen toediende.
- U betaalt eerst de volledige rekening.
- U verzoekt uw ziektefonds om terugbetaling. De ziekteverzekering betaalt u
het grootste gedeelte terug en bezorgt u een attest voor het resterende deel.
- Dit attest bezorgt u op de school en nadien betaalt de schoolverzekering u
de rest uit. Deze uitbetaling kan wel even duren, vermits we de ongevallen
slechts per trimester mogen insturen. Indien er een ongeval gebeurt op de
kortste en/of veiligste weg van en naar school geldt de schoolverzekering
ook.
Dit veronderstelt wel dat uw kind recht naar huis gaat en niet blijft spelen op de wei of
onderweg. De verantwoordelijkheid, die rust op een leerling, als oorzaak van een
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ongeval aan derden, is niet gedekt. Het is dus wenselijk dat u de burgerlijke
verantwoordelijkheid aan uw kinderen veilig stelt door een familiale verzekering.
Schade toegebracht aan brillen en kledingstukken, wordt door de schoolverzekering
niet aanvaard. De schoolpolis ligt ter inzage op het bureel.
Iets verloren?
Uw kind is zelf verantwoordelijk voor schoolgerei, kleding, fiets en al wat uw kind mee
naar school brengt. De school kan in geval van beschadiging, verlies of diefstal nooit
verantwoordelijk worden gesteld. Laat kostbare dingen dus beter thuis. Dit alles valt
buiten de schoolverzekering.
2.3.16. Vrijwilligers
Vergoedingen
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht.
De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de
organisatie en de vrijwilligers. Vrijwilligers = De burgerlijke aansprakelijkheid van de
personen die aangesteld worden in het kader van een gelegenheidsmanifestatie.
Het verzekeringscontract werd afgesloten bij
Ic Verzekeringen / Ci Assurances
Adres: Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt
Polisnr: 11/15291240548
KOBA NoordkAnt vzw Vrije Basisschool - De Bunt.
De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.
De vrijwilligers zijn in deze polis ook verzekerd voor lichamelijke ongevallen tot
beloop van de volgende bedragen:
- overlijden: 15 000.00 EUR
- blijvende ongeschiktheid: 12 500.00 EUR
- geneeskosten: terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging
Max.40 000.00
Aansprakelijkheid
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt
bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van
vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor
zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die
hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

2.3.17. Evacuatie
In geval van brandalarm worden alle kinderen verzameld in de sporthal ‘t Venneke.
We vragen uitdrukkelijk dat geen enkele ouder tot aan de school komt, maar op de
parking van ‘t Venneke blijft wachten. Dit om de hulpdiensten toe te laten zonder
hindernissen tot aan de school te geraken. Geen enkel kind wordt meegenomen door
de ouders, zonder de leerkracht hiervan te verwittigen. De school organiseert per
semester een evacuatieoefening.
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2.3.18. Sport op school
Onze school heeft een prachtige
moderne sportaccommodatie.
Sporthal ’t Venneke is onze
thuis. Wij zijn dan ook een
sportactieve school.
We besteden veel aandacht aan
de lichamelijke ontwikkeling
van het kind dankzij de lessen
lichamelijke opvoeding, het
zwemmen en andere
sportactiviteiten.
Deze activiteiten behoren tot de
opdracht van de basisschool.
Alle leerlingen zijn dan ook
verplicht hieraan deel te nemen.
Enkel op doktersadvies kan hierop een uitzondering gemaakt worden. De gymlessen
gaan door in de prachtige sporthal ’t Venneke’ die net naast onze school gelegen is.
Lichamelijke opvoeding voor de lagere school is minimum 1 ½ uur per week. In de
kleuterschool is dit twee uur per week. Daarnaast is er hoogstaand zwemonderwijs en
zijn er tal van buitenschoolse sportactiviteiten.
We kunnen de doelstellingen van
lichamelijke opvoeding
onderbrengen in drie groepen,
namelijk het ontwikkelen van :
motorische vaardigheden,
gezonde levensstijl,
- het zelfconcept en sociaal
functioneren.

Kledij: Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding dragen de leerlingen vanaf de lagere school een
groen T-shirt met het logo van de school. Het T-shirt kan je bekomen op het secretariaat. Onder
impuls van de turnleerkracht kunnen de leerlingen deelnemen aan naschoolse sportactiviteiten,
ingericht door het SVS (Schoolvereniging voor sport). Deze activiteiten worden per brief
meegedeeld.
Het zwemonderwijs blijft een prioriteit! We vinden het belangrijk dat elk kind veilig en vlot kan
zwemmen. Het zwemonderwijs wordt begeleid en gecoördineerd door onze drie
sportleerkrachten. Het indelen in niveau-zwemgroepen gebeurt uit veiligheidsoverwegingen en
biedt meer mogelijkheden op aangepast zwemonderricht. De kinderen zwemmen in
Hoogherheide in Nederland. Daar werken onze drie sportleerkrachten samen met 2
professionele Nederlandse zweminstructeurs. De kinderen blijven er 50 minuten in het water.
Het uitreiken van zwemdiploma’s gebeurt volgens de opgelegde normen van het NSVO
(Nationaal sportverbond). Op het einde van het schooljaar wordt er voor brevet gezwommen.
Deze worden op de schoolrekening aangerekend.

31

2.3.19. Medicatie
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te
dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de
dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.
Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief
medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon
verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet
mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.
2.3.20. Privacy

Contact: privacy@vbsdebunt.be

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp
van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding
efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de
school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar
dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De
privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze
gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake
dienend zijn. De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, haar
facebookpagina en in het maandblaadje en/of mogelijk een schoolkrant. Voor de publicatie
van gerichte foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete
schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet. Voor de publicatie van nietgeposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het
schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen
dit schriftelijk mee aan de directie. Bij schoolwijziging kunnen ouders zich niet verzetten
tegen het doorgeven van gegevens die door de regelgeving verplicht wordt. Een kopie van
een gemotiveerd verslag en een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs of
verslagen die tot die categorie behoren, zullen altijd aan de nieuwe school worden bezorgd.
Zes vuistregels met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens op onze school:
1. Doelbepaling en doelbinding: persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet
en voorafgaand aan de verwerking vastgesteld. Persoonsgegevens worden niet verwerkt
op een wijze die onverenigbaar is met de doelen waarvoor ze zijn verkregen.
2. Grondslag: verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op één van de wettelijke
rechtmatigheden: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, openbaar belang,
vitaal belang van de betrokkene of gerechtvaardigd belang.
3. Dataminimalisatie: bij de verwerking van persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het
soort gegevens beperkt: het type persoonsgegevens moet redelijkerwijs nodig zijn om het
doel te bereiken. Ze staan in verhouding tot het doel (= proportioneel). Het doel kan niet
met minder, alternatieve of andere gegevens worden bereikt.
4. Transparantie: de school legt aan betrokkenen (leerlingen, hun ouders en medewerkers)
op transparante wijze verantwoording af over het gebruik van hun persoonsgegevens,
alsmede over het gevoerde IVP-beleid. Deze informatievoorziening vindt ongevraagd
plaats. Daarnaast hebben deze betrokkenen recht op inzage, verbetering, aanvulling,
verwijdering of afscherming van hun persoonsgegevens. Daarnaast kunnen betrokkenen
zich verzetten tegen het gebruik van hun gegevens.
5. Opslagbeperking: data wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk. De verwerking
wordt door het IVP-beleid beperkt in de tijd.
6. Data-integriteit: er zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat de te verwerken
persoonsgegevens juist en actueel zijn, en dat zij voldoende beschikbaar zijn om de
werking van bovenvermelde scholen te waarborgen. Persoonsgegevens moeten
adequaat worden beveiligd volgens algemeen en breed geaccepteerde
beveiligingsnormen.
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2.3.21. Echtscheiding
Zorg en aandacht voor het kind
Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten
verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht
bieden.
Neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet,
staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk
door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag.
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken
over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind
worden genomen.

2.3.22. Engagementsverklaring
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor
de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze
school zet zich elke dag in om dit engagement waar te
maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van
de ouders. Daarom maken we in onderstaande
engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten
we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.
Ouders en school zullen op afgesproken momenten de
engagementen en het effect ervan evalueren.
Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.
We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht
hebt op de werking van de school.
 Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van
uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van
werken.
 We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we
schriftelijk via het rapport.
 We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk
schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact
kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment.
 Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op
elke moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Dat doet u
via de klastitularis, de zorgcoördinator of de directeur.
 Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te
werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot
oudercontact.
 Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u
niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.
 Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.
 Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de
evolutie van uw kind.
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Aanwezig zijn op school en op tijd komen.
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en
behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Meer hierover
kan u lezen in deze brochure. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven
aan het departement onderwijs en aan het CLB.
Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor
9uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische
afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.
De samenwerking met u en met het CLB kan u in deze brochure nalezen.
U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte
aanpak zoeken.
Individuele leerlingenbegeleiding.
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie
van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige
kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere
kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.
We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind
zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten
en wat wij van u als ouder verwachten.
Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen
maken opvolgt en naleeft.
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in
het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij
als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun
taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in
de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.
Dit kan ondermeer door:
 Zelf Nederlandse lessen te volgen. (zie lijstje met cursusaanbod in de regio)
 Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen. (zie aanbod in de regio)
 Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn
huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een
Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, …)
 Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een
tolk is. (volgens de gemeentelijke regels).
 Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.
 Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.
 Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.
 Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord,
plastische kunsten, …)
 Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen
met hem over te praten.
 Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.
 Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.
 Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.
 Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of
ze uw kind zelf te laten lezen.
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Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind,
met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders
Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.
Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.
Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen
2.3.23. Bijdragen van de ouders
Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd op onze school. De ouders betalen niet voor
leerboeken en basis-schoolbenodigdheden die nodig zijn om de eindtermen te bereiken.
Alle andere kosten worden doorverrekend aan de ouders. Om de administratie in de klas
zo eenvoudig mogelijk te houden, worden alle onkosten op een maandrekening geplaatst.
Bij het begin van een nieuwe maand ontvangt u dan een rekening en een
overschrijvingsformulier. U helpt het schoolsecretariaat door deze rekening binnen de
vermelde betalingstermijn uit te voeren. Mochten er fouten of onnauwkeurigheden op
deze rekening voorkomen, neemt U best onmiddellijk contact op met het secretariaat
waar eventueel de nodige aanpassingen zullen gebeuren. Per schooljaar zijn er
gemiddeld 7 facturaties. U vindt hierop de afrekening van drank, middagtoezicht, voor- en
nabewaking, uitstappen, openluchtklassen, …. Er gaat enkel cash geld mee naar de
school bij speciale gelegenheden of sponsoracties. Dit wordt vooraf gemeld in een brief
aan de ouders. In bijlage 1 vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen
die we kunnen vragen.
2.3.24. Een bewuste stap:
eerste communie en vormsel.
Ouders kunnen op onze school kiezen of hun kinderen deelnemen aan de eerste
communie of het vormsel. De kinderen vieren hun eerste communie in het tweede
leerjaar en het vormsel in het zesde leerjaar. De organisatie en voorbereiding gebeurt
volledig door de parochie. Wij vragen aan ouders om een bewuste keuze te maken
voor ze instappen. Alle informatie wordt verzorgd door de parochie.
2.3.25. Computergebruik
Onze school maakt gebruik van alle moderne ICT middelen. Van desktop tot tablet. De
klaslokalen zijn voorzien van digitale borden. De computer is geïntegreerd in het
dagelijkse werking van de klas. De school plaatst foto’s van schoolevenementen op
zijn website en Facebookpagina. Op deze foto’s zal je af en toe kinderen, ouders of
personeel van de school terugvinden. Dit zal niet gebeuren voor wie daar schriftelijk
verzet tegen aantekent bij de directie. De school geeft geen toegang tot het internet
zonder toezicht. USB of Cd-rom’s mee naar school brengen zonder toelating is
verboden. Onze computerbestanden kunnen zo beschadigd worden door virussen.
De school gebruikt eigen software. Kinderen gebruiken het e-mail adres van de school
niet. Dit wordt voorbehouden als contactmiddel voor ouders en administratieve
doeleinden. (zie ook privacy! 2.3.20.)
2.3.26. Reclame en sponsoring
Er mag geen politieke propaganda gevoerd worden op onze school.
Bij facultatieve activiteiten wordt meegedeeld dat de activiteit geheel of gedeeltelijk
ingericht wordt door middel van een gift of een gratis of een onder de prijs geleverde
prestatie van een sponsor. Deze geldelijke en/of niet-geldelijke ondersteuning moet
echter verenigbaar zijn met ons opvoedingsproject en mag geen schade berokkenen
aan de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind.
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Gesubsidieerde Vrije Basisschool de Bunt

Waterstraat 16
2180 Ekeren
Tel: 03/ 542. 37. 72
E-mail : basisschool.bunt@telenet.be
Website: www.vbsdebunt.be

Welkom op onze groene Vrije Basisschool!

Gelieve deze brochure goed te bewaren.
Enkel bij wijzigingen in het reglement ontvangt u een nieuw exemplaar of een bijlage.
Met dank voor het vertrouwen
in naam van het schoolteam
Jan De Belder,
Directeur
Gelieve na lezing van dit document bijlage 1 terug te vinden. Het bevat de onkosten
van de school bij inschrijving. Jaarlijks kunnen er wijzigingen worden doorgevoerd.
De onkosten van het komende schooljaar worden in het infoboekje van september
vermeld.
Op de inschrijvingsfiche vragen wij u voor akkoord te handtekenen over de inhoud
van deze schoolbrochure. Uw akkoord is een vereiste voor inschrijving.
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BIJLAGE 1

Gesubsidieerde Vrije Basisschool de Bunt

Op de maandrekening vindt u volgende rubrieken :
1. Middagverblijf : middagtoezicht : € 1
Gratis drank : water of melk.
2. De leerlingen brengen zelf een drankje mee om 10uur.
3. Zwemmen :
ste
de
de
de
- 1 , 2 , 3 en 4 leerjaar: € 4 per zwembeurt
de
- 5 leerjaar: € 2 per zwembeurt
- 6de leerjaar gaat gratis zwemmen
- Zwembrevet : € 1,50
4. Turnbloesje : € 10
5. Uitstappen kleuterschool: maximum € 45 per jaar
6. Uitstappen lagere school: maximum € 85 per jaar
6. Openluchtklassen (lagere school)
Totaalprijzen: maximum ministerie = € 435
De kinderen sparen maandelijks € 7,25 verspreid
over 6 schooljaren.. (= €435)
 Circusklassen: 1ste en 2de leerjaar
de
de
de
 Bosklassen: 3 , 4 en 5 leerjaar
 Avonturenklassen: 6de leerjaar
de
de
de
In het 3 , 4 en 5 lj. worden de meerdaagse uitstappen door de Stad
Antwerpen financieel extra ondersteund met een bijdrage van 18 euro per lln. per
nacht.
7. Voorbewaking start om 7.25uur: € 1
8. Nabewaking start om 15.45uur.
€ 0,80 per begonnen half uur.
U ontvangt een fiscaal attest van de school voor deze onkosten.
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.
9. Onkosten op vrijwillige basis: foto’s, verjaardagskalender, wafeltjesactie,... .

Gelieve de rekening niet te betalen indien u onregelmatigheden vaststelt en de
maandrekening, met een aanduiding, terug mee naar de school te geven. U krijgt dan zo
snel mogelijk een aangepaste maandrekening. Mogen wij u erop wijzen dat u zich bij
ondertekening van dit schoolreglement, akkoord verklaart met deze activiteiten én de
onkosten ervan. Onkosten voor uitstappen en activiteiten zijn gebaseerd op een maximum
schatting op basis van gegevens uit het verleden, maar rekening houdend met de inflatie.
Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarom richtprijzen.
Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets
meer maar ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de
richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig jaar kostte. Bij wijziging wordt u schriftelijk
op de hoogte gebracht. Tot onze grote spijt is het vooral het vervoer dat doorweegt.
Daarom willen wij steeds proberen het vervoer op een veilige maar economische manier te
organiseren.
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