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1. ONZE SCHOOL

1.1

WAT BEOGEN WE?

Onze school maakt deel uit van het vrije, katholieke schoolnet. Dit betekent dat haar
opvoedingsproject gevoed wordt vanuit een christelijke levensvisie.
De katholieke school van vandaag ontplooit zich steeds meer tot een echte
leefgemeenschap. De uitbouw van die gemeenschap is de taak en opdracht van
verschillende participanten in het schoolbestel : de Inrichtende Macht, de directie, de
leerkrachten, de ouders en hun kinderen, de lokale gemeenschap.
Iedere geleding heeft een onvervangbare rol te vervullen om deze leefgemeenschap te
ontwikkelen tot een gemeenschap waar de kinderen de realiteit in al haar facetten leren
ontdekken en als sociaal voelende personen kunnen leren leven.
Om daartoe te komen, is samenwerking onontbeerlijk en dienen de beslissingen te
ontstaan uit een samenspel van verantwoordelijkheden en dienen ze gedragen te worden
door de verschillende participanten.
Ook al heeft de school haar eigen opvoedingsopdracht en –project, toch moet gestreefd
worden naar een sfeer van menselijke relaties waarin elk kind en elke leerkracht zich kan
thuisvoelen.
Onze katholieke school zal zich openstellen voor alle kinderen op voorwaarde dat de
ouders het opvoedingsproject onderschrijven. Onze schoolgemeenschap houdt
tevens het oog gericht op de wereld van de volwassenen. De toekomst begint immers in
de basisschool. De leerkrachtengroep wil de kinderen helpen in hun groei naar
volwassenheid, gedragen door zelfredzaamheid, een gelovige, sociale bewogenheid en een
kritische opstelling tegenover de maatschappij.
Vanuit die doelstellingen vragen wij aan allen die voor onze school kiezen respect voor
onze eigenheid en de deelname van alle kinderen aan de georganiseerde projecten en de
religieuze vieringen. Het is vanzelfsprekend dat ieder lid van de schoolgemeenschap
medeverantwoordelijk is voor het goed verloop van de activiteiten ; slechts op deze wijze
maken wij van de school een ontmoetingsplaats waar het goed is om te vertoeven.
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1.2.

WIE IS WIE?

1.2.1.

DE KLEUTERSCHOOL

De BIJENKORF is gelegen aan Ring 5
Tel : 014/ 26 04 77
De ZANDKORREL is gelegen aan Zandkapelweg 21
Tel : 014/ 26 15 77
1.2.2. DE LAGERE SCHOOL
De Ringeling (eerste en tweede graad) is gelegen aan Ring 5
Tel : 014/ 26 50 92
’t Mierennest (tweede en derde graad) is gelegen aan Ring 67
tel : 014/ 26 38 90
de Zandkorrel (eerste graad ) is gelegen aan Zandkapelweg 21
tel : 014/ 26 15 77
1.2.3.

ONS SCHOOLBESTUUR

De inrichtende macht of schoolbestuur, is de eigenlijke organisator van het onderwijs in
onze school. Ze is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de
noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Overkoepelend schoolbestuur (inrichtende macht)
KOBA Zuiderkempen
Afgevaardigd bestuurder Chris Bellekens
Nooitrust 4
2390 Malle
Plaatselijk schoolbestuur
Leden
: Bieke Heyns (voorzitter)
Luc De Cat
Greta Bruers
Bruno Van Laere
Secretaris : Ingrid Steijnen
1.2.4. SCHOLENGEMEENSCHAP
De oprichting scholengemeenschap heeft als doel het onderwijs te coördineren en te
begeleiden, overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen,
en binnen het kader van de afgesloten overeenkomst.
Samenstelling Scholengemeenschap ‘Nete en Wimp’
Vrije Lagere School Herenthout, Schoetersstraat 22, 2270 Herenthout
Vrije Kleuterschool Herenthout, Zustersstraat 1, 2270 Herenthout
Vrije Basisschool ‘t Klavertje, Ring 67, 2200 Noorderwijk
Vrije Basisschool ‘Toermalijn’, Lichtaartseweg 89, 2250 Olen
Vrije Basisschool ‘De Knipoog’, Stationsstraat 1, 2250 Olen
Vrije Basisschool ‘De Wegwijzer’, Streepstraat 2, 2200 Morkhoven
1.2.5.

DIRECTIE KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL

Mevr. Ingrid Steijnen
De directeur kan u bereiken op Ring 67 te 2200 Noorderwijk.
Telefoon + fax : 014/26 38 90
GSM: 0497/26 21 37
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E-mail : directie@vbsklavertje.be
www.vbsklavertje.be
1.2.6. ADMINISTRATIE/SECRETARIAAT
Dhr. Carl Van Houdt
Mevr. Ellen Bauweraerts
Dhr. Kris Peeters (preventieadviseur)
Tel: 014/26 38 90
e-mail: info@vbsklavertje.be

1.2.7. LEERKRACHTEN KLEUTERSCHOOL
BIJENKORF :
1KP
Ilse Bens
1K
Rita Verwimp
2K
Liesbeth Coremans
3K
An Bellens en Femke Van de Sande
ZANDKORREL :
1KA
Geert Deckers
2KA
Martine Heylen en Griet Van Donink
3KA
Carla Van Roosbroeck en Griet Van Donink
Kleuterturnen :
Rikkert Van Bauwel
Kinderverzorgster : Annick Van Dijck
1.2.8. LEERKRACHTEN LAGERE SCHOOL
RINGELING
1A
Ine Roex
2A
Sebastiaan Snyers
3A
Lut Verlinden en Mieke Verlinden
4A
Ingrid De Wachter en Ellen Bauweraerts
MIERENNEST
3B
Peter Verlinden
4B
Kristina Van den Bulck
5A
Walter Bruynseels en Ellen Bauweraerts
5B
Lisbeth Torfs en Toos Van Houdt
6A
Gerd Van den Bulck
6B
Tim Declerck en Ellen Bauweraerts
ZANDKORREL
1B
Katrien De Voght
2B
Lieve Huybrechts en Mieke Verlinden
Leerkrachten lichamelijke opvoeding :

Jonas Vloebergs
Rikkert Van Bauwel

Zorgcoördinator :
Riet Verwimp
Zorgleerkrachten : Toos Van Houdt, Mieke Verlinden
I.C.T.-coördinator : Roel Janssens
1.2.9. SCHOOLRAAD
Samenstelling/vertegenwoordigers
• Van de leerkrachten : Geert Deckers, Martine Heylen
• Van de ouders : Tanja Helsen , Nathalie De Ceulaer
• Van de lokale gemeenschap : Roza Helsen, Greet Michielsen
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Voorzitter : Geert Deckers
Secretaris : Martine Heylen
Gecoöpteerd lid : Ingrid Steijnen
De leden van de raad hebben :
• een informatierecht
• een adviesbevoegdheid bij de organisatie en werking van de school
• een overlegbevoegdheid m.b.t. de vaststelling van de criteria voor de aanwending
van het lestijdenpakket.

1.2.10.

OUDERRAAD

Leden voor de ouderraad zijn van harte welkom. Elk jaar nodigen we alle ouders uit om
aan te sluiten bij onze ouderraad. Het zijn vrijwillige ouders van kleuters en leerlingen,
mensen die de goede werking van de school ondersteunen en die bereid zijn een handje
toe te steken tijdens schoolfeesten, bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten of
bij het opzetten van acties om de school financieel te steunen wat rechtstreeks ten goede
komt aan de kinderen.
Enkele namen :
• Manu Van der Aalst: voorzitter
• Britt Cavens: penningmeester
Vergaderdata : telkens op dinsdagavond 20.00 u
in de vestiging Mierennest
18/09/18
16/10/18
11/12/18
05/02/19
02/04/19
14/05/19

08/01/19
18/06/19

Naast de oudervereniging zijn er nog heel wat actieve ouders die ons meehelpen als
chauffeur, knutselouder, gids, …
1.2.11.

CLB (CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING)

Onze school werkt samen met het vrij CLB.
Hellekensstraat 2a
2200 Herentals
tel : 014/24 70 70
E-mail : herentals@clb-net.be
Ouders kunnen steeds bij het CLB terecht (gratis) voor informatie, om advies in te winnen
of wanneer zich problemen voordoen : leerproblemen of problemen van psychopedagogische aard. Een gekwalificeerd team van diverse hulpverleners is ter beschikking.
Met het CLB wordt heel nauw samengewerkt, zowel in de kleuterschool als in de lagere
afdeling. Tijdens overlegmomenten worden leerkrachten door de betrokken CLBmedewerkers ondersteund in het opvangen en begeleiden van leerlingen met
moeilijkheden.
Belangrijkste taken :
• Begeleiding van ontwikkelings– en leerproblemen.
• Begeleiding van socio– emotionele problemen.
• Het helpen bij de overgang van lager naar secundair onderwijs.
• Het opsporen van lichamelijke problemen met een mogelijke weerslag op het leven.
• De begeleiding van medische problemen.
• Regelmatig medisch onderzoek.
• Voorlichting verstrekken.
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2. ONZE SCHOOL ALS OPVOEDINGS– EN LEEFGEMEENSCHAP.
In dit onderdeel volgen een aantal reglementaire bepalingen in verband met de
organisatie van het schoolleven. In het algemeen kan men zeggen dat ze bedoeld zijn
om onze gestelde doeleinden zo goed mogelijk te verwezenlijken.
Groeien in verantwoordelijkheid, in vrijheid en in liefde,
kan in een school het best lukken via duidelijke doelstellingen
en informatie, klare afspraken, orde en regelmaat.
Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en plichten,
afspraken en regels.
Een school die van haar doelstellingen werk wil maken, besteedt daarom veel zorg aan
de naleving van deze afspraken en regels.
Afspraken houden niet enkel verplichtingen in, maar maken ook duidelijk dat je als
leerling een aantal rechten hebt in de school. Naast het recht op een goede opvoeding en
degelijk onderwijs, dat uiteraard het belangrijkste is, heb je in de school recht op een
faire behandeling en op begeleiding bij je taak als leerling.

2.1.

KLARE AFSPRAKEN EN REGELS
WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

2.1.1. HET INSCHRIJVEN VAN KLEUTERS EN LEERLINGEN
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit
van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het
geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister, een reispas, de SIS-kaart het rijksregisternummer,…)
Kleuters mogen pas aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Voor
kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is
ingeschreven.
Zij kunnen enkel instappen op één van de instapdata zoals die door de minister zijn
vastgelegd. Een kind dat twee jaar en zes maanden wordt op de instapdatum kan
instappen.
Kleuters zijn niet leerplichtig.
In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk
verplicht om les te volgen. 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
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 na toestemming van de ouders
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.
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2.1.2.

AFWEZIGHEDEN

AFWEZIGHEID VAN EEN KLEUTER
Medische attesten om een afwezigheid te verantwoorden zijn niet nodig, maar uit
veiligheidsoverwegingen is het aan te bevelen dat ouders de kleuteronderwijzer en/of de
directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun kleuter.
Kleuters die leerplichtig zijn volgen dezelfde instructies als leerlingen in het lager.

AFWEZIGHEID IN DE LAGERE SCHOOL
De schoolplicht
Welke afwezigheid is gewettigd?
Afwezigheid wegens ziekte is een gewettigde afwezigheid,
mits voorlegging van :
•

•

•
•

Een verklaring van de ouders indien het gaat om een afwezigheid wegens
ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen, behalve als de leerling in
het lopende schooljaar al vier maal met een verklaring van de ouders
afwezig is geweest wegens ziekte.
Een medisch attest uitgereikt door een arts, a) voor elke afwezigheid
wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende schooldagen én b) voor
elke afwezigheid wegens ziekte nadat de leerling in het lopende schooljaar al
vier maal met een verklaring van de ouders afwezig is geweest wegens
ziekte. Dit medisch attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een
geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodentist en de
administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Voor bijzondere aangelegenheden bv. huwelijk, begrafenis, …, gaat men
eerst ten rade bij de directeur.
Er wordt NOOIT toestemming verleend om vroeger op reis te vertrekken.
Deze afwezigheden worden als onwettig beschouwd en als dusdanig
behandeld.

Ouders verwittigen de school vanaf de eerste dag afwezigheid, vóór 09.00 uur ‘s
morgens en vóór 13.30 uur ‘s middags.

2.1.3
•

•

•

•

LEEFREGELS
De lessen beginnen ‘s morgens om 08.35 uur
en eindigen om 11.45 uur.
De lessen beginnen ‘s middags om 13.00 uur
en eindigen om 15.20 uur.
Behalve op dinsdag, dan eindigen de lessen om 15.45 uur.
De kinderen moeten tijdig op school zijn.
Zij worden slechts toegelaten op de speelplaats
als de bewaking begint : ‘s morgens om 08.20 uur
en ‘s middags om 12.45 uur.
Voor alle kinderen wordt door de school een persoonlijke ongevallenverzekering
(voor lichamelijke schade) afgesloten. De verzekering is echter slechts van
toepassing voor ongevallen in de school, tijdens een schoolse activiteit en op de
meest voor de hand liggende weg van of naar de school.
De leerlingen zijn verplicht de opgegeven huistaken verzorgd te maken en de
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

lessen te leren die in de schoolagenda staan ingeschreven.
Volstrekte stilte wordt geëist in de rij naar en van de klas, naar de refter.
Bij het belsignaal eindigt de speeltijd : alle kinderen begeven zich onmiddellijk
naar de rij. Even later staat iedereen in stilte in de rij.
In de eetzaal zijn beschaafde tafelgesprekken toegestaan. Overdreven rumoer of
ordeverstoring wordt vermeden.
In en buiten de klas, op straat en in de bus gedragen de leerlingen zich voornaam
en beleefd.
Elk kind noemt een ander kind bij zijn voornaam.
Iedere leerling is medeverantwoordelijk voor de netheid van de speelplaats en de
toiletten.
Iedere herstelling of vervanging van ‘OPZETTELIJK’ beschadigde schooluitrusting,
zal aan de ouders worden aangerekend.
Kauwgom is niet toegelaten in de school.
Wanneer leerlingen van de lagere school jarig zijn, mogen zij geen geschenken
uitdelen in de school. De leerkrachten zorgen wel voor een gepaste viering.
Tijdens de speeltijden mogen de kinderen in geen geval zonder leerkracht in de
klassen of gangen. Indien een kind wegens ziekte toch in de klas moet blijven,
moeten de ouders hiervoor een schriftelijke verklaring meegeven.
Kinderen dragen liefst geen juwelen op school. De school is in geen geval
verantwoordelijk bij verlies of beschadiging.
GSM-gebruik door de leerlingen , is ten strengste verboden op de school.
Het is wenselijk dat de kinderen deelnemen aan alle activiteiten die de school
organiseert. Indien dit niet mogelijk is, geven de ouders hiervoor een schriftelijke
verklaring.
Als de leerlingen eventueel speelgoed zouden meebrengen naar de school, dan
mag dit enkel veilig speelgoed zijn. Bv. knikkers, touwtjes, ballen, springrekken,…
Het is verboden om snoep mee te brengen
naar school ; wel fruit of een koek zonder chocolade.
Op maandag is het fruitdag :
alle kinderen eten dan tijdens het speelkwartiertje
een stukje fruit dat van thuis wordt meegebracht.
Op woensdagvoormiddag is het waterdag :
alle kinderen drinken dan tijdens het speelkwartiertje
een beker drinkwater.
De kinderen komen in gepaste kledij en haartooi naar de school.
Bij het verlaten van de school en bij het oversteken, volgen de kinderen de
instructies van de leerkrachten. De ouders mogen de kinderen niet uit de rij
halen.
Er mag niet gefietst worden op de speelplaats : aan de poort afstappen, NAAST
de fiets stappen.
Het is wenselijk wanneer de ouders hun kinderen hebben afgezet op de
speelplaats, dat de ouders onmiddellijk de speelplaats verlaten.
Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder
voorafgaandelijk toestemming van de directeur. Enkel wanneer er ernstige en
dwingende redenen voorhanden zijn, kan aan de ouders toestemming verleend
worden om een onderhoud te hebben met de leerkracht tijdens klasuren. De
directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouders.
De kinderen van de lagere school mogen niet thuis blijven tijdens de schooldagen
om op reis te gaan.
Buiten de schooluren mogen de kinderen geen sleutel bij de leerkracht gaan halen
om vergeten taken alleen in de school te gaan halen.
Honden en/of andere huisdieren zijn niet toegelaten op de speelplaats. Enkel met
voorafgaande toestemming van directie en/of leerkracht kan een huisdier
aanwezig zijn in de school/klas.
Uitwisselen of verkopen van verzamelobjecten en andere hebbedingetjes tijdens
de schooltijd is verboden.
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•

Het rondgeven van vriendenboekjes in de kleuterschool wordt verboden.

3. GOED OM TE WETEN…
3.1.

REFTER

In al onze vestigingen is er de mogelijkheid om ‘s middags te blijven ineten onder het
toezicht van een volwassene.
Wie wil blijven ineten betaalt een bijdrage van € 0,50 per middag.
Deze bijdrage wordt via de schoolrekening geïnd.
De kinderen die naar huis gaan eten,
mogen pas terug op de speelplaats zijn om 12.45 uur.
De school schrijft fiscale attesten uit.
3.2.

VOOR– EN NASCHOOLSE OPVANG

De school organiseert zelf een opvangdienst voor en na elke schooldag in de lokalen van
de Bijenkorf (Ring 5 achter de kerk) en in de lokalen
van de Zandkorrel.
Tijdens de vrije dagen en de vakanties is die opvang gesloten.
De opvang is niet gratis en geschiedt binnen de volgende tijdperioden :
Voor de schooltijd
:
van 07.20 uur tot 08.20 uur
Na de schooltijd
:
van 15.30 uur tot 18.00
(op dinsdag vanaf 16.00 uur)
Op woensdagnamiddag:
van 12.00 uur tot 18.00 uur
De financiële bijdrage is 0,80 euro per begonnen halfuur, per kind.
De kosten komen op de schoolrekening.
Tijdens de opvang blijft de schoolverzekering van kracht.
Kinderen mogen tijdens de opvanguren, de opvang niet tussentijds verlaten.
De school schrijft fiscale attesten uit.
4. ABONNEMENTEN
•
•
•
•
•
•
•

Dopido (1ste kleuterklas)
Dokadi (2de kleuterklas)
Doremi (3de kleuterklas)
Zonnekind (1ste en 2de leerjaar)
Zonnestraal (3de en 4de leerjaar)
Zonneland (5de en 6de leerjaar)
Vlaamse Filmpjes (5de en 6de leerjaar)

€
€
€
€
€
€
€

11 / 4 maanden
11 / 4 maanden
11/ 4 maanden
12 / 4 maanden
12 / 4 maanden
12 / 4 maanden
30 / per jaar

Het abonneren op deze tijdschriften is vrijblijvend.
Deze prijzen zijn richtprijzen (afhankelijk van de uitgeverij).
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5. VERMOEDELIJKE EN BENADERENDE PRIJZEN VOOR EXTRA
UITGAVEN PER KLAS.

1ste KK :
Max : € 45

2de KK :
Max : € 45

3de KK :
Max : € 45

1ste lj :
Max : € 85

2de lj :
Max : € 85

3de lj :
Max : € 85

-

poppentheater
sportnamiddag
poppenkastspel
kermis
carnaval
sprookjesbos
onvoorziene onkosten

:
:
:
:
:
:
:

€
€
€
€
€
€
€

5,00
2,00
4,00
2,00
1,00
4,00
27,00

-

poppentheater
sportnamiddag
poppenkastspel
kermis
carnaval
sprookjesbos
onvoorziene onkosten

:
:
:
:
:
:
:

€
€
€
€
€
€
€

5,00
2,00
4,00
2,00
1,00
4,00
27,00

-

poppentheater
sportnamiddag
poppenkastspel
kermis
carnaval
sprookjesbos
onvoorziene onkosten

:
:
:
:
:
:
:

€
€
€
€
€
€
€

5,00
2,00
4,00
2,00
1,00
4,00
27,00

-

poppenkastspel
theater
verkeerspark
kermis
zwemmen
schoolreis
sportdag
onvoorziene onkosten

:
:
:
:
:
:
:
:

€
€
€
€
€
€
€
€

4,00
10,00
1,00
2,00
25,00
10,00
15,00
18,00

-

poppenkastspel
theater
verkeerspark
kermis
zwemmen
schoolreis
sportdag
onvoorziene onkosten

:
:
:
:
:
:
:
:

€
€
€
€
€
€
€
€

4,00
10,00
1,00
2,00
25,00
10,00
15,00
18,00

-

theater en film
verkeerspark
zwemmen
schoolreis
sportdag
onvoorziene onkosten

:
:
:
:
:
:

€
€
€
€
€
€

10,00
1,00
25,00
20,00
15,00
14,00
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4de lj :
Max : € 85

5de lj :
Max : € 85

Max : 217,50 €
6de lj :
Max : € 85

Max : 217,50 €

6.

-

theater en film
verkeerspark
zwemmen
schaatsen
schoolreis
sportdag
onvoorziene onkosten

:
:
:
:
:
:
:

€
€
€
€
€
€
€

10,00
1,00
25,00
10,00
20,00
15,00
4,00

-

theater
verkeerspark
zwemmen
schaatsen
schooluitstap
sportdag
onvoorziene onkosten
Openluchtklassen

:
:
:
:
:
:
:
:

€
€
€
€
€
€
€
€

10,00
1,00
25,00
10,00
20,00
15,00
4,00
217,50

-

theater
verkeerspark
zwemmen
schaatsen
schooluitstap
sportdag
onvoorziene onkosten
Openluchtklassen

:
:
:
:
:
:
:
:

€
€
€
€
€
€
€
€

10,00
1,00
gratis
10,00
20,00
15,00
29,00
217,50

SCHOOLDRANKJES

Op school kunnen de kinderen kiezen uit :
- melk en chocomelk,
- een fruitdrankje op basis van melk (bosbessen) ,
- twee vruchtensapjes : sinaasappelsap – appelsap (beide ongezoet)
– multifruitsap.
- Water (plat en bruis)
De kleuters en leerlingen kunnen drankkaarten kopen :
Drankkaart melk en chocomelk, water bruis en plat : € 3,00 voor 10 drankjes ( = €
0,30 per drankje)
Drankkaart fruitdrankjes en vruchtensapjes : € 4,50 voor 10 drankjes
( = € 0,45 per drankje).
De aankoop van drankkaarten wordt verrekend via de schoolrekening.
De prijzen van deze dranken kunnen in de loop van het schooljaar aangepast worden.
Het kan gebeuren dat in de loop van een schooljaar een nieuw drankje tijdelijk wordt
aangeboden.
Op de verschillende vestigingen zijn waterfonteintjes aanwezig. (uitgezonderd de
Bijenkorf).
Het meebrengen van prikhoudende dranken (cola, limonade, ….) is verboden op onze
school.
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7.

BEWEGINGSOPVOEDING

7.1

TURNEN

In de kleuterschool en de lagere
bewegingsopvoeding in iedere klas.

school

verzorgen

turnleerkrachten

2

KLEUTERSCHOOL
Tijdens de turnles dragen de kleuters turnpantoffels,
tenzij anders afgesproken met de kleuterjuf of meester.
LAGERE SCHOOL
Tijdens de turnactiviteiten dragen de kinderen van de lagere school
de verplichte turnkledij :
• witte turnpantoffels
• kinderen van het 1ste en 2de leerjaar dragen turnpantoffels.
• Vanaf het 3de leerjaar mogen de kinderen kiezen uit turnpantoffels of
sportschoenen. Deze sportschoenen dienen natuurlijk enkel voor gebruik in de
sporthal en worden niet buiten gedragen.
• een groen T-shirt met het logo van de school.
• Het groene T-shirt met het logo van de school moet op de school zelf worden
aangekocht, aan de prijs van 6 euro.
• een zwart of blauw turnbroekje.
Gelieve turnkledij, alsook de turnzak, te naamtekenen!

7.2

ZWEMMEN

€ 1,50 (per zwembeurt) (6de leerjaar gratis). Tweewekelijkse zwembeurten per klas.
•
•
•

Eerste en tweede leerjaren zwemmen op dinsdagnamiddag.
Derde leerjaren, zesde leerjaren en vierde leerjaar A zwemmen
op maandagnamiddag.
Vijfde leerjaren en vierde leerjaar B zwemmen
op vrijdagnamiddag.
maandag

dinsdag

september

vrijdag

17/09

18/09

07/09
21/09

oktober

01/10
15/10

02/10
16/10

05/10
19/10

november

12/11
26/11

13/11
27/11

16/11
30/11

december

10/12

11/12

14/12

januari

07/01
21/01

08/01
22/01

11/01
25/01
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uur

februari

04/02
18/02

05/02
19/02

08/02
22/02

maart

18/03

19/03

22/03

april

01/04 (niet voor 6e lj)
29/04

02/04
30/04

05/04 (niet voor 5e lj)

mei

03/05
13/05
27/05

14/05
28/05
11/06
25/06

juni
24/06

7.3

14/06

SCHAATSEN

Voor de leerlingen van de vierde, vijfde en zesde leerjaren.
Schaatsen :
€ 10,00 (inkom + autobus + huur schaatsen)
Dit zijn richtprijzen (afhankelijk van de busprijs)
Data schaatsen : 16/01/2019 en 21/02/2019
OPGELET : de kinderen zijn verplicht handschoenen te dragen tijdens het schaatsen. Dit
uit veiligheidsoverweging.
7.4

SPORT(NAMID)DAG

Sportdag voor de lagere school : dinsdag 18 juni 2019
Sportnamiddag voor de kleuters : donderdag 20 juni 2019
Veldloop Herentals : dinsdag 25 september 2018
Schoolveldloop Kom op tegen kanker : woensdag 26 juni 2019

8.

SCHOOLVIERINGEN
•
•
•

9.

Kerstviering : donderdag 20 december 2018
Paasviering : donderdag 28 maart 2019
Slotviering
: woensdag 26 juni 2019

13.30u
13.30u
09.00u

RAPPORTEN en SCHOOLREKENINGEN

•
•

Rapport 1
Rapport 3

herfstrapport voor de eerste leerjaren : 22 oktober 2018
winterrapport voor de eerste leerjaren : 17 december 2018
lenterapport voor de eerste leerjaren : 01 april 2019
zomerrapport voor alle leerjaren : 28 juni 2019
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herfst-winterrapport voor de 2de t/m 6deleerjaren: 26 november 2018
lenterapport voor de 2de t/m 6de leerjaren : 22 maart 2019
zomerrapport voor de 2de t/m 6de leerjaren : 28 juni 2019
Voorziene facturatiedata :
Vrijdag 26/10/2018
Vrijdag 21/12/2018
Donderdag 28/02/2019
Dinsdag 30/04/2019
Donderdag 28/06/2019
10.

september/oktober
november/december
januari/februari
maart/april
mei/juni

INSTAPDATA KLEUTERS VAN 2 JAAR EN 6 MAANDEN

Voor de instappers is er steeds een kijkdag voorzien zodat de kindjes voor de eerste keer
hun nieuwe klasje kunnen verkennen.
Dit telkens van 09.00 tot 11.30 uur.
Maandag 5 november 2018 (kijkdag donderdag 25 oktober 2018)
Maandag 7 januari 2019 (kijkdag donderdag 20 december 2018
Vrijdag 1 februari 2019 (kijkdag donderdag 20 december 2018)
Maandag 11 maart 2019 (kijkdag donderdag 28 februari 2019)
Dinsdag 23 april 2019 (kijkdag donderdag 4 april 2019)
Maandag 3 juni 2019 (kijkdag donderdag 23 mei 2019)

11.
•
•
•

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN
woensdag 28 november 2018
woensdag 06 februari 2019
woensdag 27 maart 2019

12.
ALGEMENE ACTIVITEITEN
03 september 2018 :
van harte welkom op onze school!
20 september 2018 :

foto’s voor de kalender van de ouderraad

20 september 2018 :

fietscontrole voor vierde, vijfde en zesde leerjaren

21 september 2018:

strapdag

25 september 2018 :

scholenveldloop van stad herentals

16 november 2018 :

grootouderfeest zandkorrel in de voormiddag en
bijenkorf in de namiddag

04 december 2018 :

sinterklaasviering

14 december 2018 :

kerstmarkt aan de zandkorrel

26 december 2018 :

kerstkeet ouderraad

16 januari 2019 :

schaatsen voor vierde, vijfde en zesde leerjaren
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10 februari 2019 :

valentijnsontbijt ouderraad

21 februari 2019 :

schaatsen voor vierde, vijfde en zesde leerjaren

28 februari 2019 :

openklasdag / inschrijvingen in de kleuterschool

12 maart 2019 :

voetgangersexamen voor de vierde leerjaren

14 maart 2019 :

schoolfotograaf voor alle vestigingen

01 april 2019 t/m 05 april 2019 : openluchtklassen te Woumen voor vijfde en zesde lj
27 april 2019 :

vormsel (morkhoven)

03 mei 2019 :

schoolfuif ouderraad

20 mei 2019 t/m 24 mei 2019 :

week van de fietsbehendigheid

21 mei 2019 :

fietsexamen zesde leerjaren

24 mei 2019 :

pizzalevering ouderraad

30 mei 2019 :

eerste communie

16 juni 2019 :

schoolfeest

18 juni 2019 :

sportdag lagere school in sporta te Tongerlo

20 juni 2019 :

sportdag kleuterschool

26 juni 2019 :

scholenveldloop kom op tegen kanker

27 juni 2019
13.

:

uitreiking rapporten en receptie voor zesde leerjaren

OUDERCONTACTEN
•

Oudercontact – infoavond begin schooljaar :
-

Eerste leerjaar : donderdag 30 augustus 2018
Tweede leerjaar : woensdag 05 september 2018
Tweede graad : dinsdag 04 september 2018
Derde graad : maandag 03 september 2018

•

Maandag 22 oktober 2018 en dinsdag 23 oktober 2018 voor de eerste leerjaren

•

Maandag 26 november 2018 en dinsdag 27 november 2018 voor de tweede t/m
de zesde leerjaren

•

Dinsdag 18 december 2018 selectief OC voor de eerste leerjaren

•

Maandag 25 maart 2019 en dinsdag 26 maart 2019 voor de zesde leerjaren

•

Donderdag 28 maart 2019 selectief OC voor de vijfde leerjaren

•

Maandag 1 april en dinsdag 2 april voor de eerste leerjaren en selectief OC voor
de tweede, derde en vierde leerjaren
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•

In de laatste week van het schooljaar voor SELECTIEVEN.

•

Op vraag van de leerkracht / van de ouder

14. VAKANTIEDAGEN – VRIJAF
•

Lokale verlofdag: maandag 8 oktober 2018

•

Herfstvakantie: maandag 29 oktober 2018 tem zondag 4 november 2018

•

Kerstvakantie: maandag 24 december 2018 tem zondag 4 januari 2019

•

Krokusvakantie: maandag 4 maart tem zondag 10 maart 2019

•

Paasvakantie: maandag 8 april tem maandag 22 april 2019

•

Dag van de arbeid: woensdag 1 mei 2019

•

Lokale verlofdag: vrijdag 17 mei 2019

•

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

•

Brugdag: vrijdag 31 mei 2019

•

Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019

•

Zomervakantie: maandag 1 juli tem zondag 31 augustus 2019
WIJ HOPEN DAT HET VOOR IEDEREEN
EEN FIJN EN LEERZAAM
SCHOOLJAAR MAG ZIJN.
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