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Beste kind(eren) & ouder
Hierbij heb je ons eerste ABC BOEMERANG-boek in handen.
Het bevat een schat aan info voor een BOEMERANG schooljaar.
We hebben voor een nieuwe lay-out gezorgd en een poging ondernomen om
alle info te bundelen. Hopelijk vinden jullie je weg nu beter in deze berg
praktische info.
We willen heel graag een school zijn waarin we de BOEMERANG ontdekken,
gooien, opvangen, doen vliegen …en daar werken we iedere dag samen met
alle betrokken mensen aan.
Ik nodig iedereen uit om mee te werken aan de BOEMERANG.
Door je ZIJN, je persoonlijkheid, je ondersteuning, je vertrouwen, je actief
leren, je glimlach, je enthousiasme, je doorzettingsvermogen gaat dit zeker
lukken.
Ook dit schooljaar garanderen we jullie dat je op ons enthousiasme kan
rekenen. Samen maken we er een BOEMERANG-schooljaar van.
WELKOM en tot op school.
Joeri Sterckx en het volledig schoolteam
directeur
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Ons pedagogisch project kan je lezen op de website van de school.
Als ouders ondertekenen jullie het schoolreglement voor akkoord, met
inbegrip van de infobrochure van de school . Dit is een
inschrijvingsvoorwaarde.

Adres

Kleuterschool
Dorpsstraat 182
3078 Meerbeek
Tel 00 32 (0)2 759 45 29
Lagere school
Alfons Dewitstraat 7
3078 Meerbeek
Tel 00 32 (0)2 759 63 60
deboemerang@kortenberg.be
http://www.deboemerang.info

Allergie
Heeft je kind een allergie? Dan is het als school en klas heel belangrijk om
deze info te krijgen. Op deze manier kunnen we hier rekening mee houden.

Bib

Reeds van bij de kleinste kleuters trachten we regelmatig
met boeken te werken. In iedere klas is er een klasbib
aanwezig die we regelmatig aanvullen. Door onze
samenwerking met de bib kunnen we beschikken over
boekenkoffers.

Bibzolder

Een plek om gezellig te vertoeven tussen de boeken en dit tijdens de
middag. Juf Julie neemt je mee naar de bibzolder en laat je genieten van
verschillende soorten boeken. Wat is er leuker dan snuisteren in boeken.

Brood- & koekendozen
Iedereen heeft zijn koek in een koekendoos, fruit in een fruitbox en
boterhammen in een brooddoos. Alle verpakkingen laat je thuis. Heb je
geen brooddoos? Een lege ijsroomdoos maakt van jou ook de ster van de
dag.
Schrijf je met een permanente stift ook de naam van je kind(eren) op de
doos? Zo komen ze terug bij de eigenaar.
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Capaciteit op onze school
Iedere school heeft een capaciteit bepaald. Voor onze school is deze de
volgende
Kleuterschool:
Lagere school
110 kleuters
180 leerlingen

Centrum voor leerlingbegeleiding -

externe zorgbegeleiding

Onze school werkt met het
CLB N-Brussel
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem

Ons ankerpersonen zijn Julie Van Meel (Psycho-pedagogisch consulent)
en Christof Luyten (Maatschappelijk werker)
Je kan hen ook op school bereiken na afspraak.
Medisch schooltoezicht
CLB-arts : dr. Heidelinde Allemon
CLB-Paramedisch werker: Maaike Robays
Beiden zijn bereikbaar in de vestiging waar ook het medisch
schooltoezicht plaatsvindt.

Communicatie

● Een schriftelijke boodschap helpt ons, geeft een geheugensteun
daar waar een vluchtige, mondelinge boodschap misschien vergeten
kan worden. Je kan de juf of de meester altijd spreken voor of na
schooltijd. Voor een langer overleg maak je steeds een afspraak.
● Gimme: alle briefwisseling van de school, ouderraad en klas verloopt
digitaal op onze school. Via www.gimme.eu. Zie ook Gimme.
● Op de webstek van de school http://www.deboemerang.info en
op onze Facebookpagina
https://www.facebook.com/DeBoemerangMeerbeek
● kan je wekelijks het laatste nieuws vinden.

Directeur van de school

Joeri Sterckx.
Je kan me steeds bereiken via mail of door een afspraak te maken via
het secretrariaat. joeri.sterckx@kortenberg.be

Drinken op school
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Buiten het instructiemoment mogen onze kinderen in de klas steeds
water uit hun eigen drinkfles drinken op school.
Frisdranken met toegevoegde suikers zijn niet toegelaten.
Tijdens de middagpauze is er steeds water voor iedereen.

Einde schooldag & naar huis
’s middags
●
De leerkracht brengt je kleuter naar de schoolpoort.
●
De kinderen van de lagere school verlaten zelf de school.
Na school:
●
We vragen met aandrang om je wagen te parkeren op de parking en
niet voor de school. En dit voor de veiligheid en zichtbaarheid van
iedereen.
●
Alle afhalers van dienst wachten aan overkant van de schoolpoort.
●
Fijn om het voetpad vrij te houden voor de rij van de kinderen.
●
De kinderen die alleen naar huis gaan wachten in de rij. De
leerkracht geeft een teken als jullie de school mogen verlaten. En
jullie stappen bij het verlaten van de school onmiddellijk via de
kortste weg naar huis.
●
Daarna komen de ouders naar binnen om hun kind op de speelplaats
af te halen.
●
Een leerkracht staat aan het zebrapad om ouders en kinderen te
helpen bij het oversteken.
●
Een veilige weg naar school en huis is vooral de weg die jullie samen
met de kinderen nemen. Geef daarom steeds het goede voorbeeld in
het verkeer.

Engagement, verwachtingen van de school naar ouders toe
Onze school kiest voor een open communicatie en intense samenwerking
met ouders.
Wij verwachten dat de ouders zich samen met ons engageren om nauw
samen te werken in functie van de ontwikkeling van hun kind.
Als school dragen wij een duidelijke visie, gekoppeld aan ons
pedagogisch project, waar jullie als ouders bij inschrijving
akkoord mee gaan. Als school verwachten we dan ook de
nodige loyaliteit ten opzichte van onze professionele
werking, waarbij we blijven kiezen voor een open
communicatie tussen ouders en school.
Oudercontacten
De ouder(s) woont (wonen) de oudercontacten bij.
De school organiseert op geregelde tijdstippen oudercontacten. De
ouders en de school zelf kunnen op eigen initiatief bijkomende
oudercontacten voorstellen. Zie ook oudercontacten op school.
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Voldoende aanwezigheid
De ouders sturen hun kind elke schooldag en op tijd naar school. Dit
verhoogt de kansen op schoolse successen. Zij respecteren de
afspraken zoals die opgenomen zijn in het schoolreglement. De
voldoende aanwezigheid speelt een rol in het toekennen van de
schooltoelage.
In het geval een kind problematisch (ongewettigd) afwezig is, zal de
school contact opnemen met de ouders. Indien het kind 5 of meer halve
dagen ongewettigd afwezig is, moet de school het CLB inschakelen.
Deelnemen aan individuele begeleiding
Sommige kinderen hebben nood aan een individuele begeleiding. Voor
deze kinderen werkt de school vormen van individuele ondersteuning
uit en maakt daarover afspraken met de ouders, zoals voorzien in het
zorgbeleid.
De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in
samenspraak genomen zijn.
Nederlands is de onderwijstaal van de school
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders spreken
thuis Nederlands. Als school engageren we ons om het kind zo goed
mogelijk te begeleiden in zijn taalontwikkeling.
De ouders engageren zich om binnen de school zo goed als mogelijk het
Nederlands als taal te spreken.
We verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind ook
in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands.
Wijziging in gezinssituatie - contactgegevens
Indien er zich een wijziging voordoet in de gezinssituatie (scheiding,
overlijden, verhuis, tijdelijk andere woonplaats, andere
contactgegevens, nieuwe samenstelling gezin …) engageren de ouders
zich om alle informatie schriftelijk door te geven aan het secretariaat
van de school.
Als school is het belangrijk de juiste contactgegevens te hebben van
alle betrokkenen om onze wettelijke verplichtingen inzake
informatieplicht te kunnen nakomen. Om een optimale begeleiding van
het kind te kunnen garanderen, is de betrokkenheid van alle partijen
noodzakelijk.

Eten op school

Warme maaltijden en drank
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Sodexo is de onze hofleverancier voor de warme maaltijden.
Iedere maand krijg je het menu en bestelformulier via GIMME.
Gelieve de uiterste datum van inschrijven te respecteren. Indien
we geen bestelling ontvangen, wil dit voor ons zeggen: je kind
eet geen warme maaltijd.
Een warme maaltijd bestaat uit een soep en hoofdschotel.
Soep kan je wel bestellen bij je boterhammen.
Prijzen voor kleuters
Soep € 0,28
Warme maaltijd (hoofdschotel + dessert) € 2,94
Prijzen voor kinderen van de lagere school
Soep € 0,28
Warme maaltijd (hoofdschotel + dessert) € 3,35
Opgelet !

Bij afwezigheid van je kind: gelieve steeds het
secretariaat tussen 8u15 – 8u45 telefonisch te
verwittigen.
Zo niet blijft de maaltijd besteld en moet deze betaald
worden! Annuleringen per e-mail worden niet
aanvaard.

Feesten en activiteiten
Ontdek-je-klas-avond + Praatkaffee*
Scholenveldloop lagere school
Schoolfotograaf
Dag van de leerkracht*
Bezoek aan de tandarts 1ste lj
Sinterklaasfeest*
Carnaval op school
Plantentuin Meise 1ste lj
Planckendael 1ste lj
Levend verkeerspark 5de en 6de lj
Boerderijklassen 1st lj
Grootoudersfeest
Ouderfeest
Schoolreis kleuterschool
Proclamatie 6de lj
Afscheid 6e lj en 3e kl.

di 28 augustus
vrijdag 28 september
dinsdag 2 oktober
Donderdag 4 oktober
woensdag 17 oktober
woe 6 december
vrijdag 1 maart
woensdag 16 november
vrijdag 8 februari
vrijdag 3 mei
woensdag 27 tot vrijdag 29 mei
vrijdag 24 mei
zaterdag 25 mei
vrijdag 21 juni
woensdag 26 juni
vrijdag 28 juni

Activiteiten met * worden door de oudercomité of in
samenwerking met de oudercomité georganiseerd: Samen maken
we school.
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Fietsen
Op onze school hebben we een overdekte fietsenstalling waar je je fiets
veilig kan plaatsen. De fietsenstalling is geen speelplaats. Kom je met de
fiets naar school, stap dan af om het zebrapad aan de school over te
steken. Bij het verlaten van de school stap je met je fiets aan de hand
naar buiten.
Ga je met de fiets op uitstap, dan is een fluohes en helm verplicht.

Fluohes

Als de kinderen tijdens de schooluren de school verlaten met hun
leerkracht. (uitstap of…) dan dragen ze steeds een fluohes van de school.
Tijdens de donker periode organiseren we samen met de werkgroep
Verkeer van de ouderraad een FLITScampagne.
Alle leerkrachten dragen tijdens de speeltijden een fluohes. Zo zijn ze snel
herkenbaar voor alle kinderen.

Fruit op school

Fruit in de boekentas: Iedere dag eten we ’s morgens op onze
school fruit. Op deze manier proberen de school de kinderen
te stimuleren tot het eten van een gezond stuk fruit. Wees
creatief en zorg voor fruit, rozijnen, noten … in de boekentas
van je kind.

Foto’s
Foto’s van klas- en schoolactiviteiten kan je volgen op de website van
onze school.
Bij de start van het schooljaar heb je de school toestemming of geen
toestemming gegeven om foto’s te publiceren op de webstek. Bij
wijzigingen gelieve schriftelijk het secretariaat op de hoogte te brengen.

Gezondheidsbeleid
Gezondheid daar hebben we aandacht voor. Zo blijven onze dagelijkse
stukken fruit een must voor iedereen.
Water kan je steeds krijgen. Er gaat niets boven een goed fris glas water.
Doorheen het schooljaar sensibiliseren we de kinderen om voldoende te
bewegen en gezonde voeding te gebruiken.

Gemeente Kortenberg:
Het college van Burgemeester en Schepenen is ons schoolbestuur. Mede
dankzij hen bouwen we verder aan de school.
De samenstelling van het huidig bestuur kan je vinden op
www.kortenberg.be
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Sabine Ledens is de schepen van onderwijs. Je kan haar bereiken via het
administratief centrum.

Gimme:
Alle school- & klascommunicatie verloopt via www.gimme.eu. Hierop
vragen we je in te loggen en onze school te zoeken. Op deze manier
krijg je alle info, brieven en bestelformulieren in je mailbox.
Voor de EERSTE keer inloggen?
● Ga naar: www.gimme.eu
● Klik op “registreer via e-mail”
● Vul alle gegevens in.
○ gebruikersnaam: papa/mama/opa/oma en naam van je kind
○ Nadat je geregistreerd bent op gimme zal je de vraag krijgen om
je gemeente op te geven. (3078 Meerbeek)
○ Gimme toont een lijst met alle gimme organisaties in je
gemeente.
○ Klik op de naam van onze school. (GBS De Boemerang)
● De kanaalkiezer zal uitklappen.
○ Wat vink je aan:
○ de klas(sen) van je kind(eren)
● Klik op klaar.
Proficiat! Je gimme-prikbord is klaar en je volgt nu de school, de
ouderraad en de klas(sen) van je kind(eren).

Huiswerkklas

We organiseren huiswerklas op school.
Voor alle leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Wanneer start de huiswerkklas?
● De kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar hebben vanaf 15u45
tot 16u15 huiswerkklas.
Wat mag je verwachten van de huiswerkklas?
● De kinderen maken hun huiswerk in een rustige klassfeer.
● Een leerkracht is er om de kinderen op weg te zetten.
Wat verwachten wij van de ouder thuis?
● Als je kind naar de huiswerkklas gaat, kijk je samen met je kind naar
zijn of haar agenda en controleert of het huiswerk gemaakt is.
● Iedere dag de agenda van je kind ondertekenen.
● Taken als luidop lezen (alle kinderen) en maaltafels oefenen doe je
iedere dag thuis.
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Om alles vlot te laten verlopen, vragen we jullie om pas vanaf
16u15 de kinderen af te halen.

Kriebels – Luizen gevonden
Ontdek je thuis luizen of neten, gelieve de klasleerkracht of directie
persoonlijk op de hoogte te brengen. Dit is niet erg. Het is uiterst
belangrijk de andere kinderen van de klas op de hoogte te brengen, zodat
iedereen kan controleren.

Kosten op school
De materialen die nodig zijn voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen
te bereiken, moeten gratis ter beschikking gesteld worden aan de ouders
met kinderen in het kleuter en lager onderwijs.
Let wel : ter beschikking stellen is niet noodzakelijk gratis aan de kinderen
geven. Het volstaat bijvoorbeeld dat er in de klas een doos met passers
staat die de kinderen kunnen gebruiken.
Mogen we met aandrang vragen om met zorg om te gaan met alle
aangeboden materialen? Handboeken en leesboeken zijn duur. Alles
hoort thuis in een stevige boekentas en verdient de grootste zorg, zodat
de volgende gebruiker er ook van kan genieten.

Kosten voor een uitstap van 1 dag (scherpe maximumfactuur)
Voor een kleuter mag de totale kost oplopen tot 45 euro/schooljaar.
Voor de lagere school mag dit niet hoger zijn dan 85 euro per leerjaar.
Meer info kan je vinden op
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13875

Kosten voor de voor openluchtklassen (minder scherpe maximumfactuur)

Hieronder vallen de bijdragen voor meerdaagse extra-murosactiviteiten.
De bijdrage van de ouders kan maximaal 420 euro bedragen voor de
volledige schoolloopbaan van de lagere school.
Op onze school maakten we volgende verdeelsleutel:
Boerderijklassen (1ste leerjaar)
€110

Kosten in de loop van

het schooljaar.
Zie ook schoolreglement Hoofdstuk 4 Kostenbeheersing
Zie ook opvang.
Sportkledij t-shirt met school-logo
€5
Nieuwjaarsbrief
€ 0.70
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Deze prijzen zijn een kostenraming en kunnen gewijzigd worden.

Kijkdagen nieuwe instappers

We organiseren verschillende kijkdagen voor nieuwe inschrijvingen. Op
dat moment kan je komen proeven van de BOEMERANG-sfeer en
kennismaken met de leerkracht en klas van je kind. Onze deuren staan
die momenten steeds open van 9u – 10u.
● woensdag 24 oktober
● woensdag 19 december
● woensdag 30 januari
● woensdag 27 februari
● woensdag 3 april
● woensdag 29 mei

Leerlingenraad
Om de betrokkenheid en het welbevinden van onze kinderen te verhogen,
organiseren we op geregelde tijdstippen de leerlingenraad. Hier worden
nieuwe ideeën en voorstellen gelanceerd en zoeken we samen naar
oplossingen voor schoolse problemen. Gedeelde verantwoordelijkheid en
participatie maakt het samenleven en -werken op onze school iedere dag
de moeite waard. De klasleerkrachten en de kinderen bereiden de
leerlingenraad voor in hun klas. De afgevaardigden brengen verslag uit
in hun klas.

Levensbeschouwelijke vakken
Ieder schooljaar organiseert het team leerkrachten een interlevensbeschouwelijke project.
Je kan je keuze van levensbeschouwelijke vak wijzigen. Hoe kan je dit?
Dit kan enkel door voor het einde van het lopende schooljaar een
schriftelijk aanvraag tot wijziging te doen op het secretariaat. Je
ondertekend de nieuwe levensbeschouwing en vanaf dan kan je het
nieuwe schooljaar starten in de nieuwe levensbeschouwing.

Muzische vorming
We zetten op onze school in op muzische
vorming. En in alle facetten van muzische
vorming, waaronder beeld, muziek,
drama, media en beweging. Onze
muzische speeltuin.

Omgaan met elkaar
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Ruziemaken mag… hoe raar dit ook klinkt. Het helpt kinderen om sociale
vaardigheden te ontwikkelen. “Hoe ga je om met agressie, hoe
onderhandel je, wanneer ga je te ver?” Terwijl kinderen ruziemaken,
zoeken ze immers hun positie in de samenleving. Kinderen worden sterker
als ze het zelf kunnen oplossen. Er moet dus een zone blijven waarbinnen
ze kunnen plagen en ruzie maken. Pesten is iets helemaal anders.
In onze school investeren we in iedere klas, iedere week een lestijd rond
sociale vaardigheden.
We werken sterk met de Coole Kikker methode.
Op onze school passen we de volgende afspraken / stappen toe in het
omgaan met elkaar.
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Op ouderniveau
● Ik zorg ervoor dat mijn kind voor de schoolbel op school is. Om 8u30
starten we allemaal samen in de klas.
● Bij afwezigheid verwittig ik voor 8u45 het secretariaat: 02 759 63 60
● Andere ouders en leerkrachten spreken we op een verbindende manier toe.
Hierbij verwoorden we onze behoeften duidelijk.
14

● Heb ik een vraag of bedenking? Ik maak hiervoor een afspraak met de
leerkracht, zorgcoördinator of met Joeri om dit in een persoonlijk gesprek te
uiten.
● Heeft mijn kind ruzie met andere kinderen, dan spreek ik nooit die kinderen
zelf aan. De klasleerkracht, het zorgteam of Joeri zijn de personen die je
aanspreekt om de situatie te duiden.

Ongeval op school
Zie verzekering

Openluchtklassen
Het eerste leerjaar trekt erop uit. Ze trekken er ook dit schooljaar op uit
naar Loppem. Het leven van de boerderij ontdekken en samenspelen in
openlucht.
Het samenleven en -werken van de leerlingen met hun leerkrachten is de
geschikte gelegenheid om een aantal onderwijsdoelstellingen in een
breder kader van de totale opvoedingsopdracht na te streven. Binnen dit
kader vergeten wij zeker niet de ontwikkeling van sociale vaardigheden.
Een uitgebreide informatiebrochure volgt op een later tijdstip.

Ouderbetrokkenheid op school
Ouderbetrokkenheid vinden we een belangrijke zaak op onze school.
SAMEN werken aan de toekomst van de kinderen. Samenwerken is
gebaseerd op vertrouwen geven en vertrouwen krijgen. Dit vertrouwen
gaat altijd gepaard met in gesprek gaan met elkaar.

Oudercontacten op school

In het begin van het schooljaar geeft de klastitularis tijdens
een klasvergadering een uiteenzetting over de werkwijze, de
gebruikte methodes, handboeken, extra-muros-activiteiten …
Ook worden er afspraken gemaakt die betrekking hebben op
de rapportering en het huiswerk. Ieder trimester organiseert
de school een persoonlijke contactavond. Wacht echter niet af! Neem
contact op als je met vragen zit. De leerkrachten en directie staan steeds
ter beschikking voor een gesprek.
Gelieve ook elke dag de schoolagenda in te kijken en te tekenen.
Algemene ouderavond bij de start van het schooljaar:
Bij de start van het schooljaar houden we een algemene
oudervergadering.
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Alle ouders van de kleuters zijn welkom op woensdag 12
september.
Alle ouders van de lagere school zijn welkom op donderdag 6
september.
Het programma voor deze avond:
19u30 Alle ouders welkomvoor een kennismakingsmoment met de
school. De kleuter start in de refter van de kleuterschool, de lagere
school start in de turnzaal.
● Binnenkant van de school
● Het oudercomité van onze school
● Ontmoeting met leerkrachten van de school
20u organiseren we 2 momenten (20u tot 20u40 en 20u45 tot 21u20)
waarbij je van de klasleerkracht alle inhoudelijke, praktische en
nieuwe info krijgt.
Individuele oudercontacten
Kleuterschool
Lagere school

Woensdag 16 januari
woensdag 12 juni
Donderdag 20 december
Dinsdag 25 juni

Wij rekenen op jullie aanwezigheid !

Opvang

Landelijke kinderopvang
De gemeente Kortenberg organiseert op onze school voor- & naschoolse
opvang voor alle kinderen van onze school.
Alle info kan je krijgen op het secretariaat van de school of door contact
op te nemen met:
Sarah Dehertog
Verantwoordelijken kinderopvang
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg
02/ 751 43 22
lkkortenberg@landelijkekinderopvang.be

Oudercomité GBS De Boemerang

Het oudercomité is een vereniging voor alle ouders van GBS De
Boemerang. Ons doel is activiteiten te organiseren voor alle kinderen en
zo de school te ondersteunen.
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Het oudercomité ouderraad komt maandelijks bijeen en bestaat uit
werkgroepen. De werkgroepen organiseren met veel passie verschillende
activiteiten tijdens het schooljaar.
Iedere ouder is welkom om mee te helpen aan de activiteiten. Het team
is altijd op zoek naar Helpende Handen om van alle activiteiten een
succes te maken. Stuur een mail aan
voor alle vragen, of om aan de
lijst van Helpende Handen te worden toegevoegd.
Voorzitter: Hans Vanhoof (papa van Anneleen)
Je kan hen bereiken via oudervereniging@deboemerang.info

Pedagogische begeleiding OVSG

Onze school laat zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de
Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw)
Ravensteingalerij 3, bus 7, 1000 Brussel. Hans Vanbets is onze
pedagogische begeleider.
Meer info op www.ovsg.be

Pedagogische studiedagen:
Op die dagen is er voor de kinderen geen les en zitten de leerkrachten op
de schoolbanken.
We houden je zeker op de hoogte van de planning.
De data zijn
Vrijdag 23 november en woensdag 15 mei 2019.

Proefwerken op school (uitgezonderd 1ste en 2de leerjaar):

Vanaf het 3de leerjaar organiseren een proefwerken op school. Voor het
3de en 4de leerjaar is dit enkel op het einde van het schooljaar en voor het
5de en 6de leerjaar is dit in december en het einde van het schooljaar.
Deze proefwerken bevragen de leerlingen over de voorbije periode. De
proefwerkenweek gaat steeds vooraf door een stevige herhalingsweek.
Op deze manier frissen ze de leerstof op samen met de leerkracht. Vanuit
de proefwerkenweek van december bekijken we samen met de
leerkrachten en het zorgteam welke onderdelen we nadien remediëren.
Proefwerkenweek 1: van donderdag 11 januari tot en met donderdag 18
januari
Proefwerkenweek 2: van donderdag 14 juni tot en met vrijdag 22 juni
Deze periode sluiten we af met een proefwerkenrapport: vrijdag 2
februari en vrijdag 29 juni.
Na deze week organiseren we telkens een oudercontact, zodat je als
ouder de vorderingen van je kind nauw kan opvolgen en bespreken.
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Projecten met de hele school
Jaarlijks organiseren we klasoverschrijdende projecten. De
vakoverschrijdende eindtermen zo als sociale vaardigheid en leren leren
worden hierbij benadrukt. De projecten sluiten aan bij de leefwereld van
het kind en maken van onze school geen wereldvreemde school.

Rapporten (zie ook toetsen op school)
-

26 oktober
20 december
5 april
25 juni

Secretariaat

Juf Wendy werkt in het kloppend hart van onze lagere school. Als je
telefonisch contact opneemt met de school, hoor je haar als eerste.
Tel: 00 32 (0)2 759 63 60
Je kan haar ook bereiken via Wendy.Anthonis@kortenberg.be

Scholengemeenschap “Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg”

Sedert het schooljaar 2003-2004 is onze school toegetreden tot de
scholengemeenschap “Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg” samen met
alle Gemeentelijke Basisscholen van Kortenberg. Door deze toetreding
kan de school genieten van extra voordelen (gesubsidieerd door de
overheid). Dit contract werd op 1 september 2014 opnieuw verlengd voor
6 jaar.

Schoolraad
De schoolraad heeft als doel leerkrachten, ouders en de lokale
gemeenschap inspraak te geven in het beleid van de school.
De schoolraad overlegt met de directie over het schoolreglement, de
bijdragen door de ouders te betalen, de afspraken tussen school en CLB,
de jaarplanning van de uitstappen van de leerlingen …
De schoolraad geeft advies bij de bepaling van het profiel van de
directeur, het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere
scholen, het nascholingsbeleid …
Zetelen in de schoolraad :
voor de leerkrachten :
voor de ouders :

Tamara Croon
Eveline Put
Julie Lardaux
Hans Vanhoof (papa van Anneleen 5de leerjaar)
Ward Luyten (papa van Fran 6de leerjaar)
Thomas Derwael (papa van Wout 2de leerjaar en Hannelore 3de
kleuterklas)
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voor de lokale gemeenschap:

Daniël Janssens
Jaan Donny
Pascale Anthoon

Voorzitter van de schoolraad: Thomas Derwael
Secretaris van de schoolraad: Hans Vanhoof

Schoolteam
Directie :

Joeri Sterckx
joeri.sterckx@kortenberg.be

Secretariaat:

Wendy Anthonis
wendy.anthonis@kortenberg.be

Kleuterschool:

Peuterklas

Karen Gyselinck

1ste kleuterklas

Ann Peeters

2de kleuterklas

Sarah Huleu

3de kleuterklas

Inge Cosaert

Kinderverzorgster

Helga Buelens

Zorgleerkrachten
Zorgcoördinator

Julie Lardaux

Zorgleerkracht

Heidi Van den
Broucke
Kristy Ceulemans

Lichamelijke
opvoeding

Kirsty Ceulemans

Lagere school:
1ste leerjaar

Cindy Baert

2de leerjaar

Eric Ons

3de leerjaar

Linde Slootmaekers

4de leerjaar

Tamara Croon
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5de leerjaar

Elke Vrancken

6de leerjaar

Eveline Put

ICT-coördinator

Tony Pijls

Lichamelijke
opvoeding

Annelies
Vanbeneden

Zorgleerkrachten
Zorgcoördinator

Nancy Verbruggen

Zorgjuf

An Vrebos

Zorgjuf

Julie Lardaux

Katholieke
godsdienst

Greet Beerts

Protestantse
godsdienst

Edith Poell

N.C. Zedenleer

Nastassia Wynants

Ondersteunend
personeel

Timmy
Petra
Chantal

Schooluren

De lessen vinden plaats:
* van 8.30u. tot 12.10u.
* van 13.30 u. tot 15.30 u.
OPGEPAST!
Woensdag eindigt de school om 11.45u.
Donderdag starten we in de namiddag terug om 13.10u
Dagindeling
08.30 u. – 10.10
10.15 u. – 10.30
10.45 u. – 12.10
12.10 u. – 13.30
13.30 u. – 14.20
14.20 u. – 15.40
15.40 u. – 15.30

u.
u.
u.
u.
u.
u.
u.

:
:
:
:
:
:
:

lestijden
speeltijd
lestijden
middagpauze
lestijden
speeltijd
lestijden
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De schoolpoort gaat open voor alle kinderen :
* ’s morgens om 7.00 u. in de kleuterschool
* ’s morgens om 7.25u in de lagere school
Vanaf dat ogenblik is er toezicht verzekerd.
De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen:
● ’s morgens vóór 7.00u. in de kleuterschool en 7.25u in de lagere
school.
● ’s middags indien de kinderen thuis eten. Gaat je kind thuis eten dan
is de schoolpoort terug open voor hen vanaf 12.45u. Op
donderdagmiddag starten we terug om 13.10u kom dan zeker tijdig
terug.
● ’s avonds vanaf het verlaten van de rijen of schoolpoort.
Voor wie in de school blijft eten, is er toezicht voorzien.
Alle leerlingen (kleuters en leerlingen lagere school) komen de school
binnen langs de schoolpoort. Sluit jij ook de poort als je de school
verlaat?
Hoe breng ik mijn kleuter naar de school?
● Ook voor een kleuter start de schooldag om 8u30. We vinden het
super als iedereen tijdig op school is. Zo mist niemand de
verwelkoming en de start van de dag.
● Je komt de school binnen via de poort.
● Je brengt je kleuter naar de speelplaats.
● Je geeft je kind een knuffel en verlaat de speelplaats,met een knuffel
kan je kind zijn of haar dag starten
● Hou het afscheid kort. Er staan leerkrachten op de speelplaats die je
kind opvangen en alle veiligheid.
● Je verlaat de speelplaats weer via de poort.
● Bij het belsignaal vragen we aan alle ouders om de speelplaats
onmiddellijk te verlaten. Zo krijgen de leerkrachten een beter
overzicht en kunnen we in alle rust de dag starten.
Het zou fijn zijn als je deze afspraken kan doorgeven aan de
brengers (opa, oma, tante, nonkel, broer, zus …) van je kind.

Schooltoelage basisonderwijs

Ook dit schooljaar kan je als ouder
een schooltoelage aanvragen voor
kleuters en lagere schoolkinderen. Op
www.studietoelage.be vinden jullie
meer informatie. Daar kan je ook de
digitale aanvraag indienen. Hulp nodig
of extra informatie?
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Bel dan 1700, het gratis infonummer van de Vlaamse overheid, neem
contact op met de afdeling studietoelage van de Provincie VlaamsBrabant Philipssite 5 (1ste verdieping) 3001 Leuven of kom langs op het
secretariaat. AANVRAGEN voor 1 juni 2019.

Speelgoed op school
-

-

Eigen speelgoed mag, op eigen verantwoordelijkheid. Zet er steeds
je naam op. Ruilhandel is verboden!!
Ik heb respect voor het materiaal
Voor de veiligheid van en naar de school kan je kind beschikken
over een gsm. Wij verwachten dat hij volledig uitstaat
tijdens de schooluren en in bewaring is bij de klasleerkracht.
Het meebrengen van materiaal is steeds op eigen
verantwoordelijkheid.

Speeltijden
Tijdens de voor- en namiddagspeeltijd verzekeren de leerkrachten de
bewaking. Er is steeds dubbel toezicht voorzien tijdens de speeltijden
met een volledige bezetting (alle klassen).
Tijdens de speeltijden dragen de leerkrachten een fluohesje om zichtbaar
te zijn voor iedereen.

Snoep op school
1. Snoep, kauwgum, koeken met chocolade aan de buitenkant, chips en
frisdrank met toegevoegde suikers zijn niet toegelaten op onze school.
2. Het kan gebeuren dat tijdens schooluitstappen het schoolteam
uitzonderlijk op frisdrank en chips trakteert.
Wij vertrouwen op de vindingrijkheid van de ouders, om de kinderen een
gezonde versnapering mee te geven in een koekentrommel.
De gezondheid van uw (b)engels komt tenslotte toch op de eerste plaats!
Op school wordt er dan ook niet gesnoept!

Sportnamiddagen MOEV.
Op geregelde tijdstippen kunnen de kinderen van de
lagere school samen met de leerkrachten, gratis
deelnemen aan sportactiviteiten op
woensdagnamiddagen, georganiseerd door MOEV
(Motivatie – ondersteuning en expertise en
vernieuwing) Bij de aanvang van het schooljaar delen we je hun
activiteitenkalender mee. MOEV is de nieuwe naam voor SVS.

Taalinitiatie – vreemde talen op school.
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Als school hechten veel belang aan meertaligheid en vernieuwingen in
het taalbeleid.
Op onze school krijgen de leerlingen vanaf het 3de leerjaar Frans in hun
lessenpakket. Kinderen krijgen op die manier een taalbad Frans
aangepast aan hun rugzak.
Vanaf het 5de leerjaar krijgen de leerlingen drie lesuren per week Frans
in het gewone lespakket.

Taalgebruik

Je hebt als ouder gekozen voor een Nederlandstalige school. In het
belang van de kinderen moedigen we de ouders aan om binnen de
schoolmuren Nederlands te spreken.
Wanneer je iets uit de berichtgeving niet begrijpt, kan je je steeds richten
tot iemand van de leerkrachten of de directie. De gemeente Kortenberg
organiseert cursussen Nederlands. Op de webstek van het CVO kan je
ontdekken wanneer je een cursus Nederlands kan starten.
http://www.cvo-cresendo.be
Bij Het Huis van Nederlands kan je ook terecht voor info en advies
omtrent een cursus Nederlands.

Te laat komen – vroeger vertrekken

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. De
kinderen missen de start van het dagritueel. Het
klasgebeuren is volop bezig. Daarom vragen we jullie
uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat iedereen op tijd op
school is.

Turnen

De kleuterschool en de lagere school hebben twee
lesuren lichamelijke opvoeding per week. Voor de lagere school
beschikken we over een eigen turnzaal. De kleuters gaan bewegen in het
Ontmoetingscentrum Atrium of in onze turnzaal.

Alle kinderen van de lagere school sporten in een sport t-shirt van de
school. Deze koop je op het secretariaat.
Met dit t-shirt sporten de leerlingen van de lagere school iedere turnles.
Dit t-shirt drop je in een turnzak samen met een short en stevige
turnschoenen. Denk je eraan om de naam van je kind in het t-shirt en
short te schrijven? De sportschoenen hebben een witte of kleurloze zool.
De peuters en kleuters van 1ste kleuterklas turnen in het
Ontmoetingscentrum Atrium. Kleuters van de 2de en 3de kleuterklas
turnen in de gymzaal van de lagere school.
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Op hun turn-dag voorzien we gemakkelijke kleding. .

Vakanties en vrije dagen tijdens het schooljaar 2018 – 2019
De lessen herbeginnen op maandag 3 september
Vrije dagen 1e trimester:
Vrijdag 5 oktober:
maandag 29 okt t/m zondag 4 nov:
vrijdag 23 november
maandag 24 dec t/m zondag 6 jan:

facultatieve verlofdag
Herfstvakantie
Pedagogische studiedag
Kerstvakantie

Vrije dagen 2de trimester:
Vrijdag 1 februari
Maandag 4 maart t/m zondag 10 maart:
maandag 8 april t/m zondag 22 april:

facultatieve verlofdag
Krokusvakantie
Paasvakantie

Vrije dagen 3de trimester:
woensdag 1 mei :
woensdag 15 mei:
donderdag 30 mei:
vrijdag 31 mei:
maandag 10 juni:

feest van de arbeid

pedagogische studiedag
Hemelvaartsdag
Brugdag
Pinkstermaandag

zondag 1 juli tot en met vrijdag 31 augustus: zomervakantie.

Verjaardagen

We vieren de verjaardag van de kinderen op
onze school heel graag met iets lekkers waar
we met z’n allen van kunnen eten (droge
wafel, cake, fruitbrochettes …).
Voor een verjaardag brengen we geen
individuele pakjes mee voor de klas. Deze
worden terug meegegeven naar huis.

Verkeer – veilig naar school
Ook dit schooljaar willen we onze schoolomgeving zo veilig en
kindvriendelijk mogelijk maken. Daarvoor rekenen we weer op de steun
van de kinderen, maar ook op die van de ouders.
Verder blijven we met de werkgroep Verkeer op verschillende manieren
werken aan een veilige schoolomgeving.
Als de kinderen met de fiets op uitstap gaan, moeten ze een fietshelm
en een fluohes dragen.
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In de loop van het jaar volgen nog heel wat acties, zoals Sam de
Verkeersslang, het fietsbehendigheidsparcours en de fietscontrole en
andere sensibiliseringsacties.
En na de paasvakantie wordt woensdag voortaan fiets- en stapdag:
wie kan, komt op die dag met de fiets of te voet naar school.
Wie met de auto naar school komt, zet de wagen op de parking op het
plein. Daar kunnen de ouders in alle veiligheid hun auto parkeren. Na
een paar minuten stappen sta je al op school.
De schoolpoort is geen parking.
Een leerkracht helpt de kinderen ’s morgens vanaf 8.15 uur om de straat
voor de school veilig over te steken.

Verloren voorwerpen

De verloren voorwerpen krijgen een
vaste plek op onze school. In de kast
aan het secretariaat van de school. Bij
de kleuters kan je ze vinden in de
inkomhal.
Op geregelde tijdstippen organiseren
we een uitverkoop. Ben je iets
verloren, breng dan een bezoek aan onze verloren-voorwerpenstand.
Het onmiddellijk terugbezorgen aan je kind van een verloren voorwerp
gebeurt natuurlijk het makkelijkst als er reeds een naam op geschreven
staat.
Wat niet wordt opgehaald na iedere vakantie, schenken we aan een goed
doel.

Verzekering
De verzekeringspolis van de school kan je raadplegen op het secretariaat
van de school.
Wanneer er zich op school een ongeluk voordoet, zullen wij
altijd trachten om jou als ouders eerst te verwittigen. Soms
zijn verdere medische zorgen nodig. In verband met de
verzekeringspapieren vragen wij ze zo spoedig mogelijk in te
vullen en te laten invullen door de geneesheer. Deze
verzekeringspapieren geef je onmiddellijk af op het secretariaat
van de school.
Het aangifteformulier bestaat uit drie delen :
Deel A : wordt door de school ingevuld.
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Deel B : hier plak je een kleefbriefje van het ziekenfonds en onderteken
je het formulier.
Deel C : geneeskundig getuigschrift; wordt door de behandelende
geneesheer ingevuld en ondertekend.
Je bezorgt ons het aangifteformulier de dag nadien onmiddellijk
terug, zo kunnen we je dossier snel opstarten.
De school stuurt dit volledig ingevulde formulier naar onze
verzekeringsmaatschappij, nl. Ethias – schoolongevallen, PrinsBisschopssingel 73 te 3500 Hasselt. (Polis beschikbaar op het secretariaat
van de school)

Vragen?
School maken doen we niet alleen.
“Je zal soms als ouder tevreden zijn, dan weer eens bezorgd, of
ontevreden, een bedenking hebben, enthousiast zijn over de
gebeurtenissen/initiatieven op school, ...
Je enthousiasme, je overwegingen en feedback communiceren met andere
ouders kan helpen als je begrip nodig hebt of gewoon een luisterend oor,
het gewoon eens kunnen vertellen. Mijn bezorgdheid is dat dingen soms
een ander leven gaan leiden en/of dat ze niet terecht komen bij het
schoolteam, die mogelijk een oplossing kan bieden.
Daarom nodig ik je uit, als je ergens mee zit, kom ons spreken, laat het
niet stoppen aan de schoolpoort. Wij hebben allemaal hetzelfde doel: goed
zorgen voor onze kinderen om hen te laten groeien tot zelfstandige, fijne
volwassenen.
Anderzijds wil ik je ook uitnodigen, en dit is zeker niet minder belangrijk,
om, als je dingen opmerkt die je plezier doen, deze ook te melden.
Wat je niet fijn vindt, is veel makkelijker te horen als je ook vertelt wat je
wel waardeert.
Ik wil graag samen met kinderen, schoolteam en ouders, een sterk team
vormen. Waar het fijn is voor onze kinderen om naar school te komen en
waar leerkrachten en ondersteunende mensen graag hun job kunnen
doen. Bovenstaande dingen kunnen hiertoe bijdragen.” Je bent steeds
welkom!

Voor & naschoolse opvang
Zie opvang.

Ziek
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Ben je ziek ? Dan kan je niet werken, laat staan leren.
Kleuteronderwijs
Afwezigheden van niet-leerplichtige kinderen
moeten niet worden gewettigd door medische
attesten. Voor een leerplichtige leerling die nog
een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden
de regels van het lager onderwijs.
Lager onderwijs
a) een verklaring van ziekte ondertekend en
gedateerd door een ouder. Dit kan hoogstens vier keer per schooljaar
worden ingediend. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de
klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de
vermoedelijke einddatum.
Het afwezigheidsbriefje kan je terugvinden in de schoolagenda van je
kind. Dit formulier dien je steeds bij terugkeer naar de school in te
leveren bij de klastitularis.
b) een medisch attest is nodig:
- als de ouders al vier keer in een schooljaar zelf een verklaring
wegens ziekte hebben ingediend;
- bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie
opeenvolgende kalenderdagen;
De ouders melden de afwezigheid indien mogelijk liefst de eerste dag van
de afwezigheid ook telefonisch aan het secretariaat.
Er worden geen goedkeuringen gegeven voor vroegtijdig vertrek op
vakantie. Alle inkomende attesten hiervoor worden als onwettig gezien
en niet aanvaard.

Zindelijkheid bij de kleuters
Voor een kwaliteitsvolle werking binnen de kleuterschool vragen we je
om ernaar te streven dat je kind zindelijk is voor hij/zij start in de
kleuterschool.

Zwemmen
Vanaf het 1ste leerjaar gaan de kinderen om de twee weken zwemmen.
De leerlingen doen dit onder begeleiding van de leerkracht LO en hun
klasleerkracht in het gemeentelijke instructiezwembad te Zaventem.
Het zwemmen is gratis voor alle klassen.
Vanaf donderdag 13 september 2018 starten de zwemlessen. In
onderstaande lijst kan je zien wanneer welke klas gaat zwemmen. De
eerste groep (L2 en L1) vertrekt telkens al om 12u40.
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Datum
13-09-2018
20-09-2018
27-09-2018
04-10-2018
11-10-2018
18-10-2018
25-10-2018
08-11-2018
15-11-2018
22-11-2018
29-11-2018
06-12-2018
13-12-2018
20-12-2018
10-01-2019
17-01-2019

Klas
L2-L4-L6
L1-L3-L5
L2-L4-L6
L1-L3-L5
L2-L4-L6
L1-L3-L5
L2-L4-L6
L1-L3-L5
L2-L4-L6
L1-L3-L5
L2-L4-L6
L1-L3-L5
L2-L4-L6
L1-L3-L5
L2-L4-L6
L1-L3-L5

24-01-2019

L2-L4-L6

31-01-2019

L1-L3-L5

07-02-2019

L2-L4-L6

Datum
14-02-2019
21-02-2019
28-02-2019
14-03-2019
21-03-2019
28-03-2019
04-04-2019
25-04-2019
02-05-2019
09-05-2019
16-05-2019
23-05-2019
06-06-2019
13-06-2019
20-06-2019

Klas
L1-L3-L5
L2-L4-L6
L1-L3-L5
L2-L4-L6
L1-L3-L5
L2-L4-L6
L1-L3-L5
L2-L4-L6
L1-L3-L5
L2-L4-L6
L1-L3-L5
L2-L4-L6
L1-L3-L5
L2-L4-L6
L1-L3-L5
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