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INFOBOEKJE 

 

 

 

 

Schoolstraat 32-34 

2070 Zwijndrecht 

03/252 76 03 
 

dekrinkel1@ksas.be 

dekrinkel2@ksas.be 

 

www.dekrinkel.be 
 

 

mailto:dekrinkel1@ksas.be
mailto:dekrinkel2@ksas.be
http://www.dekrinkel.be/
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Beste leerling  
 
Van harte welkom in onze school.  
Kom je naar het eerste leerjaar? Een nieuwe wereld gaat voor je 
open! 
Ben je nieuw in onze school? We zorgen ervoor dat je je vlug thuis 
voelt! 
Was je reeds bij ons op school? Jij weet hoe leuk het kan zijn! 
Wij wensen je een fijn schooljaar toe.  
 
Vanwaar de naam de krinkel?  

 
Krinkels zijn kringen in het water, gevormd door een vallende 
druppel.  
Samen willen wij streven naar een school waar de ontplooiing van 
hoofd, hart en handen centraal staat. Een school met warmte en 
geborgenheid voor elke druppel (elk kind).  
Elke druppel willen wij voeden met kennis, creativiteit, positieve en 
christelijke waarden. Hierdoor ontwikkelt elke druppel krinkels die 
opgemerkt worden in de grote plas (de maatschappij).  
Met andere woorden willen wij, naast een leerinstituut, een 
opvoedingsgemeenschap zijn volgens de geest van het evangelie, van 
waar de kinderen verder kunnen uitgroeien tot fijne, zelfstandige 
jonge mensen.  
 
Dank voor het vertrouwen dat u als ouder stelt in onze school.  
 

De directie en het schoolteam 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van 
de katholieke dialoogschool. 
Op onze school verwelkomen we iedereen gastvrij, van welke 
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. 
  
Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte 
partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun 
kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt 
voor iedereen een engagement in. 
  
Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel 
mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten 
dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die 
bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. 
Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze 
vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in 
verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke 
dialoogschool. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen 
rooms-katholieke godsdienst.  
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We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je 

onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren. 

 
Directeur  

 
de krinkel 1: Mevr. Veroniek De Wilde  
Instellingsnummer: 011254  
=> Leerlingen die in een C of D-klas of in 2E 
zitten  
Telefoon: 03 252 76 03 - 
dekrinkel1@ksas.be  
 
de krinkel 2: Mevr. Ann Vandenbussche  
Instellingsnummer: 011247  
=> Leerlingen die in een A of B-klas of in 1E 
en 3E zitten  
Telefoon: 03 252 76 03 - 
dekrinkel2@ksas.be  
 

Secretariaat  Mevr. Ann Dierickx-Visschers en  
Mevr. Cindy Delombaerde  
Tel: 03/252.76.03  
e-mail: secretariaat@dk.ksas.be  
 

Zorgcoördinator  1ste – 4de leerjaar: Mevr. Lindsay Cleys  
lindsaycleys@ksas.be  
5de – 6de leerjaar: Mevr. Hilde Van Broeck  
hildevanbroeck@ksas.be  
 

Lerarenteam  Zie www.dekrinkel.be  
 

 
 
 

 
 

mailto:secretariaat@dk.ksas.be
mailto:hildevanbroeck@ksas.be
http://www.dekrinkel.be/


7 

 

Scholengemeenschap  Naam: Katholieke Scholen Aan de Schelde 
(KSAS)  
Algemeen directeur: Geert De Corte  
geertdecorte@ksas.be  
Tel: 0476/34.70.38  
 

Schoolbestuur Voorzitter: Hugo Ruymbeke  
KSAS vzw – Langestraat 14 – 9150 
Kruibeke  
hugoruymbeke@ksas.be  
 

Website van de school  www.dekrinkel.be  
 

 

 

 

Praktische informatie: 

  Schooluren 

 

De lessen gaan door: 
van 08u30 tot 12u05 

van 13u25 tot 15u25  

De schoolpoort wordt geopend om 8u en om 13u10. 

Toezicht op school: 8u00 tot 15u35 

Woensdagnamiddag is er geen les. 

 

Speeltijden in de voormiddag: 

voor 1ste, 2de en 3de leerjaar van 10u10 tot 10u25 

voor 4de, 5de en 6de leerjaar van 10u35 tot 10u50 

 

Speeltijden in de namiddag: 

voor 1ste, 2de en 3de leerjaar van 14u30 tot 14u45 

voor 4de, 5de en 6de leerjaar van 15u10 tot 15u25  

 

Voor de goede gang van zaken is het nodig dat alle kinderen 

steeds tijdig op school aanwezig zijn. 

 

Ouders verwittigen de school voor 9 uur bij afwezigheid van 
hun kind. 

mailto:hugoruymbeke@ksas.be
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Opvang  

Voor- en 

naschoolse 

opvang 

 

Uren:  

• vooropvang: vanaf 7uur tot 8uur 

• na-opvang: 15.30 tot 18.00. – woensdagnamiddag van 

12.10 tot 18uur.          

• Plaats: refter lagere school 

Vergoeding:  

• vooropvang: €2 

• na-opvang: vanaf 16u betaalt u per begonnen uur €2. 

• op vrije dagen is er geen opvang. 

• woensdag namiddag: per begonnen uur betaalt u €2. 

Verantwoordelijke(n): 

• vooropvang: Cathy 

• na-opvang: Nathalie en Ela 

Het toezicht door de school begint om 8uur. Er is toezicht op 

de speelplaats tot 15.35. De leerlingen die vóór 8uur op de 

speelplaats worden afgezet, moeten naar de opvang. De 

leerlingen hebben voor en na die uren geen toelating om 

zonder toezicht op de speelplaats te zijn.  

Middagopvang Uren: 12.05 tot 13.30 

Plaats: refter + speelplaats lagere school  

Vergoeding middagtoezicht €1/dag/kind 

Verantwoordelijken: leerkrachten in beurtrol + Nathalie en 

Marina + vrijwilligers 

 

 

4.1 Met de ouders 

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede 

samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je 

vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de 

directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten. 

Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. 
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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 je 

volle steun. Daarom maken we in onderstaande 

engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk 

wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor 

de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.  

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen 

en het effect ervan. 

Engagementsverklaring: 

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders 

 

✓ Ouderavond in het begin van het 
schooljaar. Dit gaat door in de 
klas van je kind. Je leert de 
leerkracht kennen, de klas en 
ook de manier van werken.  

 

✓ Jij komt naar de ouderavond.  

✓ In de loop van het jaar zijn er 
individuele oudercontacten.  

✓ Jij komt naar dit moment. Lukt 
het niet? Je kan een nieuwe 
dag afspreken met de 
leerkracht. 

✓ De leerkracht maakt tijd voor je 
in de loop van het schooljaar. 

✓ Is er een probleem? Maak je je 
zorgen over je kind? Wil je iets 
weten over de aanpak op 
school? Je kan zelf een gesprek 
met de leerkracht vragen. Dit 
doe je best in het begin of op 
het einde van de schooldag, via 
een briefje in de boekentas of 
via e-mail. 
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Aanwezig zijn op school en op tijd komen 

 
✓ Je kind moet op school 

aanwezig zijn.  

 
✓ Je brengt je kind naar school.  
✓ Je brengt je kind op tijd naar 

school. Te laat zijn stoort heel 
de klas!  

✓ Als je kind niet op school is, 
moet de school dit doorgeven 
aan het ministerie 
(departement onderwijs) en 
aan het Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding (=CLB). 

✓ Komt je kind niet naar school? 
Je verwittigt de school voor 9u 
’s morgens. 

 

✓ De school werkt samen met het 
CLB volgens een stappenplan. 
Dit kan je inkijken op school.  

✓  Problemen? Vertel het ons 
en we zoeken, samen met het 
CLB naar een oplossing. 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal  

 

✓ Wij praten Nederlands op 
school. We begeleiden je kind 
naar het zo goed mogelijk 
begrijpen en praten van het 
Nederlands. 

 

 

✓ Je stimuleert je kind om Nederlands te 
leren. Enkele tips om dit makkelijker te 
maken: 
✓ volg extra lessen Nederlands 
✓ laat je kind in zijn vrije tijd iets 

doen in een club (vb sporten, 
dansen, knutselen,…) 

✓ laat je kind naar een 
jeugdbeweging gaan 

✓ ga naar de bibliotheek en lees 
leuke boeken 

✓ kijk naar een Nederlandstalig 
programma op TV 

✓ laat vriendjes komen spelen die 
ook Nederlandstalig zijn 
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Individuele leerlingenbegeleiding  

 

 

✓ We volgen de ontwikkeling van jouw 
kind. Dit doen we via een 
leerlingvolgsysteem.  

 

 

✓ Je volgt de ontwikkeling 
van je kind zelf ook op. 

✓ Als we merken dat je kind meer zorg 
nodig heeft, bespreken we dit met jou.  

✓ De zorgleerkracht kan je kind extra 
aandacht geven en individueel 
begeleiden. 

 

 

✓ Je komt naar het overleg. 
De afspraken die we 
maken, volg jij ook mee 
op. 

 

 

Als we ons beiden houden aan deze afspraken, 
maken we er een fijn schooljaar van! 

Goede samenwerking is: 

waar we ons inzetten voor ’t welzijn van de kinderen 
waar kwetsbaarheid en mildheid een plaats hebben 

 
Goede samenwerking is: 

waar ouders voor de school supporteren 
waar bemoedigende woorden worden gezegd 

waar mensen elkaar helpen 
 

Laat ons goed samenwerken! 
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Contact Contactpersoon voor een afspraak:  

Mevr. Veroniek De Wilde - dekrinkel1@ksas.be 

Mevr. Ann Vandenbussche - dekrinkel2@ksas.be 

Tel: 03 252 76 03 

 

Ouderraad Voorzitter: Jurgen Moonen 

moonenleeuws@hotmail.com 

Leden: deze lijst is beschikbaar op het secretariaat 

 

Schoolraad Voorzitter: Hilde van Broeck en Karoline Stuer 

Contactgegevens voorzitter: 

hildevanbroeck@ksas.be en 

karolinestuer@ksas.be  

4.2 Met de leerlingen 

Leerlingenraad  De leerlingenraad wordt bijeen geroepen als er 

een dringende vraag is van de leerlingen. In onze 

school wordt de leerlingenraad samengesteld via 

verkiezingen. Elke leerling vanaf de tweede graad 

kan zich kandidaat stellen. Elke leerling mag 

stemmen. 

4.3 Met externen 

Centrum voor 

Leerling-

begeleiding 

(CLB) 

Onze school werkt samen met het CLB Waas en 

Dender 

Adres: Ciamberlanidreef 80A – 9120 Beveren-

Waas 

Contactpersoon: Onthaalteam Beveren 

Telefoon: 03 316 20 20  

Mail: beveren@vclbwaasdender.be 

https://www.vrijclb.be/vrij-clb-waas-en-dender 

mailto:dekrinkel1@ksas.be
mailto:dekrinkel2@ksas.be
mailto:hildevanbroeck@ksas.be
mailto:karolinestuer@ksas.be
https://www.vrijclb.be/vrij-clb-waas-en-dender
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Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en 

discreet.  

Ondersteuningsnetwerk Onze school is aangesloten bij het 

ondersteuningsnetwerk De Accolade 

Waas en Dender. 

Voor algemene vragen over 

ondersteuning en specifieke vragen over 

de ondersteuning van je kind kan je 

terecht bij volgend aanspreekpunt voor 

ouders: www.deaccolade.be – Luikstraat 

69 - 9160 Lokeren. 

 

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel 

verplichte als niet-verplichte uitgaven. 

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten 

maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je 

vrijblijvend kan aankopen. In de bijdragelijst vindt u  de (richt)prijzen. 

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. 

Alle kosten worden betaald d.m.v. voorafbetalingen op de 

maximumfactuur. Vanuit ons opvoedingsproject kiest de school er 

voor om een aantal verplichte maar rijke en kwaliteitsvolle 

activiteiten aan te bieden. Wij vragen daarvoor een bijdrage en 

respecteren daarbij de maximumfactuur van € 90. Dit bedrag wordt 

in maandelijkse schijven van €9 aangerekend. 

 

 

 

 

http://www.deaccolade.be/
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Wij voorzien voor deze prijs volgende activiteiten: 

 

1ste leerjaar 
zwemmen, museumbezoek, MAS, uitstap Planckendael, sportdag 
kronkeldiedoe, theaterbezoek, bezoek Cortewalle, … 

2de leerjaar 
zwemmen, uitstap zoo, uitstap kinderboerderij, uitstap zee, 
theaterbezoek… 

3de leerjaar 
zwemmen, uitstap speelgoedmuseum, uitstap Bokrijk, fietstocht, 
… 

4de leerjaar 
zwemmen, theaterbezoek, museumbezoek, uitstap 
Boudewijnpark, uitstap Pime Lier, … 

5de leerjaar 
zwemmen, uitstap Rivierenhof, havenbezoek, theaterbezoek, 
Hidrodoe, uitstap ‘wonen op het dak’, … 

6de leerjaar 
zwemmen, uitstap De Nekker, theaterbezoek, stadsuitstap 
Brussel, beroepenhuis Gent, … 

 

Meerdaagse uitstappen vallen onder de minder scherpe 
maximumfactuur: max. € 450 voor de hele basisschool. 
 

1ste leerjaar 2-daagse Hingene € 50,00 
5de  leerjaar 4-daagse Waasmunster € 90,00 

6de leerjaar 5-daagse Transinne - 
ruimteklassen 

€ 265,00 

 

Het is niet uitgesloten dat er een uitstap wegvalt en een andere wordt 
opgenomen.  
 
UiTPAS van de gemeente 

Vanaf nu hebben inwoners van Zwijndrecht, die houder zijn van een 

UiTPAS met kansentarief, recht op een korting van de gemeente van 

80% op de maximumfactuur. Ouders betalen dan wel nog de overige 

20%, de verplichte kosten en de gemaakte niet-verplichte kosten.  

 

Meer info: Vrijetijdsbalie – gemeentehuis, Binnenplein 1, 2070 

Zwijndrecht. 

vrijetijdsloket@zwijndrecht.be – 0800 99 604 

mailto:vrijetijdsloket@zwijndrecht.be
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ANDERE UITGAVEN 
turn T-shirt € 10,00 
turnbroek € 10,00 

 
Verder kan u vrij intekenen op: 
 
Kerstboek € 7,00 
Paasboek € 7,00 
Vakantieboek € 7,00 
Vakantiekalender € 8,00 
Nieuwjaarsbrieven € 1,00 
Vulpen Lamy € 10,00 
Drankkaart € 10,00 
Middagtoezicht € 1,00 
Opvang (per begonnen uur) € 2,00 
Klasfoto € 3,50 

 
Bovenstaande prijzen kunnen wijzigen. 

5.1 Wijze van betaling 

Ouders krijgen 10 maal per schooljaar een rekening. Deze worden via 

mail bezorgd. We verwachten dat de rekeningen op tijd en volledig 

worden betaald, via domiciliëring of overschrijving. 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot 

het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide 

ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We 

kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te 

splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de 

schoolrekening, bezorgen we beide ouders een identieke 

schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven 

beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de 

afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 
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Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die 

minder dan één schooldag duren. We streven er als school ook naar 

om alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die 

één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van 

het onderwijsaanbod. 

Via de infoavonden informeren we ouders over de uitstappen die dit 

schooljaar worden voorzien. 

 

7.1 Verkeersveiligheid 

Voor uw kind:  

• De kortste weg naar huis is de beste, maar de veiligste nog 

beter!  

• Stuur uw kind niet te vroeg alleen op pad.  

• Met de fiets? Zorg dat hij 100% in orde is en draag een helm. 

• Draag een fluohesje  

 

Voor de ouders:  
 
 
 

 

In de Regenbooglaan is aan de kant van de 

school een kus-en-rij-zone ingericht. Tussen 

8uur en 9uur. mogen de auto's daar enkel 

stilstaan en niet parkeren.  

Correct parkeren! 

Kus & Rij 

van 8:00 tot 9:00 

enkel stilstaan,  

niet parkeren! 
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In de Schoolstraat zijn negen parkeerplaatsen 

voorbehouden voor zeer kort parkeren, ten 

hoogste 15 minuten. Daar kunnen ouders die 

hun kind begeleiden naar het   

kinderdagverblijf of kleuterschool, veilig en 

reglementair parkeren. 

7.2 Medicatie en andere medische handelingen 

• Medicatiegebruik 
 

➢ Je kind wordt ziek op school  

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of 

een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, 

indien nodig, vragen om je kind op te halen.  

Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in 

geen geval medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers. 

➢ Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren  

Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet 

nemen. Je kan ons dan vragen om er op toe te zien dat dit stipt 

gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende 

arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan 

voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien 

dat je kind de medicatie stipt neemt.  

• Andere medische handelingen  
 

Je kan ons vragen om uitzonderlijk andere medische handelingen te 

stellen. We gaan dan na of we de gevraagde handelingen, binnen een 

kwaliteitskader, kunnen stellen. We bespreken dat samen met je 

behandelende arts of verpleegkundige. We werken  

daarvoor individuele afspraken uit.  

Kort parkeren 

maximum 15  

minuten 
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• Besmettelijke ziekten 

Ouders hebben meldingsplicht bij elke besmettelijke ziekte 

waarvoor maatregelen kunnen nodig zijn. 

Een kind met koorts hoort niet thuis op school.  

De huis-/kinderarts die een ziekte vaststelt, zal u zeggen of u de 

schooldirectie moet verwittigen.  

Voor “luizen” wordt in onze school een beleidsplan opgesteld. 

7.3 Stappenplan bij ongeval of ziekte 

Eerst hulp: 

De school voorziet opleidingen en bijscholingen EHBO voor 

leerkrachten. In noodsituaties wordt onmiddellijk gehandeld waarbij 

de ouders zo snel mogelijk betrokken worden. 

In de mate van het mogelijke wordt de huisarts die bij de inschrijving 

werd vermeld, ingeschakeld. Wanneer de hoogdringendheid dit niet 

toelaat, worden de best bereikbare arts of hulpdiensten geroepen. 

Verzekeringspapieren: 

• Contactpersoon: via het secretariaat en de klastitularis. 

• Procedure: na een schoolongeval bezorgt de school 
verzekeringsformulieren aan de ouders. Deze documenten 
worden ingevuld door de behandelende geneesheer en na 
betaling van de rekeningen en de verwerking van de 
documenten door de ziekteverzekering van de ouders, 
worden de ingevulde papieren op school ingeleverd. 

7.4 Rookverbod 

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te 

roken in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de 

schoolterreinen en ook aan de schoolpoort. Als je kind het 

rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het 
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orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze 

school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de 

directeur. 

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de 

shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en 

tabak bevatten. 

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

7.5 Ongevallen en verzekeringen 

Uitgangspunt van de schoolverzekering is het gehele schoolleven: de 

lesactiviteiten, sportactiviteiten, schoolreis, (meerdaagse) uitstappen, 

schoolfeest, de activiteiten die de school organiseert samen met de 

ouderraad. 

 

Onze school heeft o.a. volgende verzekeringen afgesloten: 

• Burgerlijke aansprakelijkheid  

Deze waarborg is van toepassing op het schoolleven, de weg van en 

naar school valt hier niet onder. Het schoolleven geldt enkel wanneer 

de kinderen onder toezicht van de school staan. 

Het is belangrijk dat ouders er zich van bewust zijn dat zij voor de 

ongevallen die hun kinderen op weg van en naar school veroorzaken, 

persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden. Het afsluiten van 

een verzekering BA privéleven is dus geen overbodige luxe! 

• Lichamelijke ongevallen 

Medische kosten bovenop de mutualiteitbijdrage worden vergoed. Er 

zijn waarborgen voor tandprothese, overlijden en blijvende 

invaliditeit. Er is geen verzekering voor stoffelijke schade. Hier geldt 

de verzekering zowel voor schoolactiviteiten als voor de weg van en 

naar school. 

De schoolverzekeringen zijn in handen van het Interdiocesaan 

Centrum, een verzekeringskantoor verbonden aan het VSKO, 
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gespecialiseerd in het verzekeren van scholen. 

Bijkomende en actuele informatie betreffende schoolverzekeringen, 

schooluitstappen, kinderzitjes… is terug te vinden op de website: 

www.interdio.be. 

7.6 Gewettigde afwezigheden 

Voor leerlingen in het lager onderwijs gelden volgende gewettigde 

afwezigheden: 

7.6.1 Wegens ziekte 

Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek 

dan is een medisch attest verplicht.  

Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen 

ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de 

ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 

Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de 

school en het CLB.  

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten 

zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. 

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het 

ziektebriefje aan de leraar. De school zal het CLB contacteren bij twijfel 

over een medisch attest. 

Raadgeving besmetting luizen:  

Gelieve in geval van kriebelbeestjes de leerkracht te verwittigen en uw 

kind onmiddellijk te behandelen. Een leerling die besmet is, mag naar 

school komen als de behandeling opgestart is.  

7.6.2  Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties 

gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming 

van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf 

van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een 

http://www.interdio.be/
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verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden 

hiervan zijn:  

• het bijwonen van de begrafenis van een 

persoon die onder hetzelfde dak woont of 

van een bloed- en aanverwant; 

• de oproeping of dagvaarding voor de 

rechtbank; 

• het vieren van een feestdag dat hoort bij 

je geloof (anglicaanse, islamitische, 

joodse, katholieke, orthodoxe, 

protestants-evangelische godsdienst). 

• … 

       7.6.3 Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een 
tijdelijke of definitieve uitsluiting 

• De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een 

tijdelijke of definitieve uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als 

gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door 

de school wordt opgevangen.  

7.6.4 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de 

directeur nodig is.  

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders 

bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de 

afwezigheid wegens: 

• de rouwperiode bij een overlijden  

• het actief deelnemen in het kader van 

een individuele selectie of lidmaatschap 

van een vereniging of culturele en/of 

sportieve manifestaties (andere dan de 
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10 halve schooldagen waarop 

topsportbeloften recht hebben) 

• trainingen voor topsport in de sporten 

tennis, zwemmen en gymnastiek (voor 

maximaal 6 lestijden per week, 

verplaatsingen inbegrepen) 

• revalidatie tijdens de lestijden 

• school-externe interventies 

• persoonlijke redenen in echt 

uitzonderlijke omstandigheden. 

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming 

gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit 

vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op 

school is van 1 september tot en met 30 juni. 

7.7 Problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn 

gewettigd, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De 

school zal je onmiddellijk contacteren bij elke problematische 

afwezigheid van je kind. 

Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de 

school het CLB. Samen werken ze rond de begeleiding van je kind. Je 

wordt in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het 

belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen 

die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. 

Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er 

zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de 

schooltoelage en voor het uitreiken van het getuigschrift 

basisonderwijs.  
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8.1 Gedragsregels 

Wij eisen dat onze leerlingen blijk geven van een voorname houding, 

een gedrag dat getuigt van wellevendheid en beleefdheid, en een 

correct taalgebruik binnen als buiten de school. Dit verwachten we 

van de leerlingen onder elkaar, van leerlingen tegenover 

volwassenen maar ook van leraren tegenover kinderen en ouders. 

Vrijpostig of uitdagend gedrag wordt niet aanvaard in de school, noch 

op de speelplaats of aan de poort. Fysiek geweld is uiteraard in alle 

omstandigheden uit den boze. 

We spreken Nederlands in de school. Ook anderstalige kinderen doen 

dit uit respect voor hun medeleerlingen. 

In de gangen en klasrijen wordt stilte in acht genomen. 

Op de speelplaats: 

Leerlingen houden de speelplaats netjes. Het afval wordt gesorteerd 

volgens de wettelijk voorgeschreven normen. Speelgoed op de 

speelplaats wordt gebruikt waarvoor het dient en moet worden 

opgeruimd. 

Bij het einde van de speeltijd, wanneer het belsignaal klinkt, gaan de 

kinderen onmiddellijk naar de rij. Na het tweede belsignaal staan ze 

stil en zwijgen ze. Met de leerkracht gaan ze in stilte en in rij naar de 

klas.  

De leerlingen mogen de school enkel verlaten nadat de ouders de 

leerkracht hiervan schriftelijk op de hoogte hebben gebracht. 

De leerlingen die met de fiets naar school komen, stappen af aan de 

schoolpoort en plaatsen hun fiets onmiddellijk in de fietsenkelder. 
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Op het einde van de lessen in de voormiddag en de namiddag 

vormen de leerlingen een rij. De leerlingen verlaten de rij pas nadat 

het signaal gegeven is door de klastitularis. 

’s Middags verzamelen de leerlingen die blijven eten op school in de 

eetzaal. 

Ouders die hun kinderen afhalen, wachten deze op aan de 

schoolpoort. De kinderen stappen rustig naar hen toe. Leerlingen die 

(door de ouders, familie,…) aan de schoolpoort worden afgehaald, 

vallen verder onder de verantwoordelijkheid van deze derden. 

Leerlingen die zich verwonden tijdens de speeltijden melden dit bij 

de leerkracht met toezicht die voor een aangepaste verzorging zorgt. 

Bij ernstige verwondingen worden de ouders verwittigd en zullen de 

kinderen door de directie, een andere leerkracht of de ouders naar 

de dokter of zo nodig naar het ziekenhuis worden begeleid. 

In de gangen en in het toilet: 

De leerlingen gaan naar het toilet bij het begin van de speeltijd. 

Meisjes en jongens, elk naar de voor hen voorziene locatie. Tijdens 

de klastijd wordt slechts bij hoogdringendheid toelating gegeven om 

naar het toilet te gaan. Na gebruik spoelen we het toilet steeds door. 

We wassen onze handen. We verwittigen onmiddellijk een leraar als 

er iets beschadigd is. 

In de gangen en in de toiletten wordt er niet gespeeld of gegeten. De 

leerlingen gaan de trap op en af, trede per trede en in stilte. De 

leerlingen hangen hun jas ordelijk aan de kapstok op de plaats die 

hen door de klastitularis is aangewezen. De boekentas wordt ordelijk 

onder de kapstok geplaatst. De turnzak gaat wekelijks mee naar huis 

om te laten wassen. 
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In de refter: 

De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar eten tijdens de eerste beurt, 

nl om 12.05. De andere leerjaren komen tussen 12.25 en 13.05 naar 

de eetzaal. Er is dan eerst een stille beurt voor de leerlingen die graag 

in alle rust willen eten. 

De leerlingen zorgen ervoor dat hun plaats opgeruimd is na de 

maaltijd. 

Na de maaltijd verlaten de leerlingen de refter rustig.  

De brooddozen en drinkbekers zijn voorzien van de naam en de klas 

van de leerling. 

Leerlingen die 's middags blijven eten, blijven op school. Elders 

middageten wordt uitzonderlijk toegestaan en enkel met een 

schriftelijk bewijs van de ouders. Dit wordt afgegeven aan de 

klastitularis. 

8.2 Kleding 

      Gezien onze bezorgdheid om de veiligheid, de gezondheid en het 

welzijn van uw kind en de voorname uitstraling van onze school, 

vragen wij u aandacht te hebben voor de volgende punten: 

• Graag zien wij uw kind naar school komen met aangepaste kledij 

en schoeisel. Hieronder verstaan wij: vaste schoenen (geen 

slippers, geen hoge hakken), geen vrijetijdskledij zoals blote buik, 

superkorte shorts en kleedjes. De regel is ‘handen naast het 

lichaam, kledij komt onder de vingers’. Geen spaghettibandjes.  

Geen sportkledij tenzij bij speciale gelegenheden, geen 

geverfde haren, geen piercings. 

• Wanneer oorringen bij een ongeval de oorzaak zijn van een 

ernstig lichamelijk letsel, kan de school hiervoor nooit 

aansprakelijk gesteld worden. 
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• Tijdens de gym- en/of zwemlessen dienen de leerlingen met 

lang haar dit samen te binden; veiligheidshalve dienen de 

leerlingen zich vooraf te ontdoen van ringen, armbanden, 

oorringen uurwerken. 

8.3 Persoonlijke bezittingen 

Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden voor wat er op school 

essentieel is, worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, zoals 

elektronisch speelgoed, luxespelletjes, thuis gelaten. De leerlingen 

brengen ook geen boeken of geschriften mee waarvan de inhoud 

onverzoenbaar is met het opvoedingsproject van de school. 

Juwelen of gadgets: deze voorwerpen mogen de veiligheid niet in het 

gedrang brengen. De school beslist of iets veilig is of niet. Verlies of 

beschadiging zijn steeds op eigen verantwoordelijkheid. 

Indien het nodig is geld mee te brengen, zullen de leerkrachten één 

van de ouders schriftelijk verwittigen. Bovendien wordt geld nooit 

achtergelaten in jassen of schooltassen. 

Indien er een GSM of smartphone wordt meegebracht naar school 

moet deze gedurende de ganse schooldag en tijdens de nabewaking 

bij de leerkracht/toezichter in bewaring gegeven worden. 

Indien er toch materiaal van thuis wordt meegebracht, wordt dit best 

voorzien van de naam van de eigenaar. De school kan echter niet 

aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of verdwijning van 

persoonlijk materiaal. 
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8.4 Milieu op school 

Wij bouwen aan een milieuvriendelijke school. Afval wordt 

zoveel als mogelijk vermeden. Waar we kunnen, maken 

we gebruik van glazen flesjes en herbruikbare bekers. 

Tussendoortjes worden meegebracht naar school in 

herbruikbare doosjes zonder papiertjes. Ook de 

boterhammendoos bevat geen aluminiumfolie. Ook voor de drankjes 

wordt gestreefd naar duurzame verpakkingen. Blikjes zijn verboden 

op school. 

Waar het mogelijk is verplaatsen de klasgroepen zich te voet of met 

de fiets tijdens de leeruitstappen. 

8.5 Eerbied voor materiaal 

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen 

gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen 

engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. 

Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of 

veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor 

aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 

• Bij beschadiging of verlies van alle materiaal dat eigendom 

is van de school worden de kosten van de opgelopen 

schade en/of het vervangingsmateriaal verhaald op de 

ouders van de leerling(en) die verantwoordelijk zijn voor 

deze schade. 

Voor opzettelijke beschadigingen van gebouwen, 

meubilair en materiaal kan aan de ouders van de 

leerlingen een schadevergoeding gevraagd worden, gelijk 

aan de kosten van de herstelling. Schade die het gevolg is 

van persoonlijke nalatigheid, wordt eveneens door de 

ouders vergoed. 
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• Bij het verlies van boeken uit de (school)bibliotheek zal de 

kostprijs voor de aankoop van een vervangend boek 

eveneens aan de desbetreffende ouders worden 

aangerekend. 

• Beschadigde brillen, kledij en schoolmateriaal worden niet 

vergoed. Dergelijke schade kan vergoed worden door een 

familiale verzekering. 

8.6 Afspraken rond pesten 

Ons antipestplan kan u vinden op onze website. 

8.7  Bewegingsopvoeding  

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen 

bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op 

basis van een doktersattest. 

Als turnkledij worden er witte turnpantoffels gedragen (liefst stevige 
witte sportschoenen met velcro, gezonder voor de voeten), een blauw 
broekje (€ 10) en een witte T-shirt met opschrift van de school (€ 10). 

Broekje en T-shirt zijn op school te verkrijgen. Lang haar wordt 

tijdens de turnles samengehouden met rekkertje of haarlint, ook bij 

jongens.  

Het turngerief van naam voorzien a.u.b. 

Uit veiligheidsoverwegingen mogen geen juwelen gedragen worden 

tijdens de sportlessen. Om verlies of diefstal te vermijden is het dan 

ook aan te raden juwelen en uurwerken op de dag(en) van de 

sportles(sen) thuis te laten.  
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8.8 Afspraken i.v.m. zwemmen  

Zwemmen is een verplicht onderdeel van het 

lessenpakket. Om de eindtermen zwemmen te bereiken 

wordt er onderricht gegeven aan de hand van 

zwembeurten. Wij vragen de hulp van de ouders om hun kinderen in 

de vrije tijd ruime zwemkansen te bieden.  

De zwemlessen gaan door in het zwembad van Beveren.  

Het juiste tijdstip wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld 

door de leerkracht. 

Meebrengen: badpak, badmuts, 2 handdoeken.  

(Gelieve alles te voorzien van een naam a.u.b.) 

8.9 Huiswerk  

Het (t)huiswerk van de leerlingen kan schriftelijke taken, 

lessen, opzoekwerk,…omvatten. Tijdens de 

informatieavond van september worden de 

verwachtingen rond huistaken uitvoerig besproken. Een huistaak 

kadert immers in het leerproces en is niet zomaar een 

gewoontehandeling. 

Wij vragen aan de ouders om de huistaken van hun kind mee op te 

volgen. In de groei naar zelfstandig werken moeten onze kinderen 

ook thuis begeleid worden. 

De kinderen van het 1ste tot het 4de leerjaar kunnen op maandag, 

dinsdag en donderdag een huistaak krijgen. Dit kan een werkje zijn 

dat ze moeten maken of een les die ze moeten leren.  

De leerlingen van het 5de en 6de kunnen alle dagen huiswerk krijgen. 

Zie ook ons huiswerkbeleid, te raadplegen op de website. 
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8.10 Agenda van je kind  

• Tussen de agenda kunnen de ouders en de 

leerkrachten notities uitwisselen met vragen of 

mededelingen. Om dit op te volgen controleert de 

klasleerkracht dagelijks of er meldingen zijn. 

• Gelieve de schoolagenda van uw kind minstens elke 

week te ondertekenen (dagelijks mag ook). De 

leerlingen krijgen ook regelmatig hun toetsen mee 

naar huis. Gelieve deze dan ook te ondertekenen 

a.u.b. 

• Indien een leerling een boek of schrift vergeet in de 

klas, kan dit niet afgehaald worden na de lesuren. 

8.11 Drank en snoepgebruik 

Drank van thuis wordt meegebracht in een hervulbare fles.  

Blikjes of brikjes zijn niet toegelaten.  

We beperken ons op school tot het drinken van melk en water. Ook 

als de kinderen drank van thuis meebrengen vragen wij dat dit 

gezonde dranken zijn. Tijdens de speelkwartieren en het 

middagtoezicht is er ook mogelijkheid om melk of water te drinken.  

Een drankkaart voor 20 drankbeurten kost 10 euro en kan je 

bestellen via de schoolrekening of los aankopen. 

 

Snoepen mag niet op de school. 

Wees solidair !!! 

Laten we allen dezelfde lijn volgen. Een stukje fruit of groente, of een 

stukje kaas is veel gezonder. Een droge koek wordt enkel meegebracht 

op een zwemdag en dit in een doosje zonder verpakking. 
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Afspraken rond verjaardagen  

• Elk kind wordt op zijn verjaardag gevierd in de klas. In juni 
vieren we de jarigen van de zomervakantie. 

• Leerlingen nemen geen traktaties mee naar school. De school 
zorgt op het einde van elke maand voor een gezonde traktatie.  

• Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes bezorg je zelf aan de 
kinderen/ouders. Dit gebeurt niet via de school of de klas.  

8.12 Geen vrijstellingen voor de lessen rooms-katholieke godsdienst 

Voor de lessen rooms-katholieke godsdienst zijn vrijstellingen niet 

mogelijk. We nemen dit uitdrukkelijk op in de engagementsverklaring 

van het katholiek onderwijs. 

8.13 Gebruik van sociale media 

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en 

personeelsleden op (sociale) media. 

Neem je deel aan (sociale) media van de school, dan verwachten we 

dat je ieders privacy respecteert. Ook verwachten we dat je je houdt 

aan de gedragsregels die wij samen met de participatieorganen op 

school hebben opgesteld. 
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VAKANTIEDAGEN SCHOOLJAAR 2021-2022 

 

Vakanties 

 

 

 

 

 

Vrije dagen 

 

 

 

 

 

 

Pedagogische 

studiedagen 

Herfstvakantie: maandag 1 november tot 

vrijdag 5 november 

Kerstvakantie: maandag 27 december tot 

vrijdag 7 januari 

Krokusvakantie: maandag 28 februari tot 

vrijdag 4 maart 

Paasvakantie: maandag 4 april tot en met 

maandag 18 april 

Zomervakantie: donderdag 30 juni om 12u05 

tot en met woensdag 31 augustus 

Wapenstilstand: donderdag 11 november 

Brugdag vrijdag 12 november 

Vrijdagnamiddag 24 december 

Hemelvaart: donderdag 26 mei 

Brugdag vrijdag 27 mei 

Pinkstermaandag: maandag 6 juni 

Kermis maandag 13 juni 

woensdag 27 oktober 

woensdag 1 december 

woensdag 16 maart  

 

 


