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Beste leerlingen, beste ouders, 

Een school is niet zo maar een gebouw waar kinderen naartoe moeten om iets te leren. 

Een school is zoveel meer! Vele mensen maken een goede school.  

In de eerste plaats zijn er de leerlingen. Zij zijn de kern van de school, waar alles om 

draait. Zij brengen hun verhalen mee, hun geschiedenis, hun ouders. Ouders zijn dan 

ook belangrijke partners van de school. 

De hulpopvoeders zorgen voor het “huiselijke” in de school. Zij vangen de leerlingen 

op als goede huisvaders en –moeders. Zij zorgen voor een welkomgevoel en geven 

de kinderen ruimte om zichzelf te zijn, om te ontspannen, om samen te leven. 

De leerkrachten willen niets liever dan hun leerlingen zien slagen, in alle domeinen, 

in hun talenten, in hun leven. Het mooiste geschenk is een oud-leerling die komt 

vertellen dat hij of zij een mooi leven heeft uitgebouwd. In de basisschool wil elke 

leerkracht de leerlingen een sterke basis geven om hun leven verder op te bouwen. 

En dan zijn punten niet het allerbelangrijkste ! Vaardigheden ontwikkelen om samen 

te leven en te werken is nog een grotere verdienste. Waardevol met elkaar kunnen 

omgaan en gezond functioneren in de maatschappij zijn hogere doelen. De wereld 

samen verkennen is essentieel in deze opvoeding ! 

De zorgondersteuners zijn er om ons onderwijs mee te helpen sterk maken, zo sterk 

dat niemand uit de boot valt. Ze zorgen mee voor het welbevinden van alle deelnemers 

in ons onderwijs. Ze helpen mee om ervoor te zorgen dat elk kind alle kansen krijgt en 

een goede basis voor zijn of haar verder leven. Ze werken sterk samen met de 

leerkrachten als gelijkwaardige partners in sterk onderwijs. 

Het onderhoudspersoneel is onmisbaar. Zorgen voor een veilige, propere omgeving 

waar kinderen zorgeloos in kunnen leren, spelen, zijn … daarvoor staan onze 

kuismensen elke dag klaar. En daarbij vergeten ze de gemoedelijke omgang met de  

leerlingen en het personeel niet.  

Het secretariaat zorgt ervoor dat alles administratief in orde is, dat de school kan 

draaien zonder papierzorgen. Onze secretaresse gaat zelf een stapje verder en helpt 

graag ouders uit het kluwen van soms onbegrijpelijk administratieve rompslomp. Zij 

staat u vriendelijk te woord en maakt tijd vrij binnen (maar soms ook buiten !) het 

mogelijke. 

Externe partners brengen ons hulp en expertise om nog beter met onze leerlingen 

aan de slag te kunnen. In deze tijd van inclusief onderwijs zijn zij essentiële partners 

om ons onderwijs effectiever en doeltreffender te maken, voor alle leerlingen. Het CLB, 

het Ondersteuningsnetwerk, Hopon … we kunnen hen niet meer wegdenken uit ons 

onderwijs.  

Jammer genoeg leven we in een tijd waarin te weinig mensen kiezen voor het 

onderwijs. Vacatures raken niet ingevuld. Momenteel hebben we 3 mensen te kort:  

een kinderverzorger en 2 zorgondersteuners in de lagere school. De doorgedreven 

zorg waarmee we onze leerlingen in het verleden hebben kunnen omringen, kunnen 

we dit schooljaar niet garanderen. Met de middelen die we hebben, zullen we ons best 

doen. Maar meer dan anders hebben we u, de ouders, nodig. U zal misschien meer 
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hulp buiten school moeten zoeken om uw kind de beste kansen te geven. Uw 

betrokkenheid en medewerking zal een bepalende factor worden. 

Als directeur kan ik rekenen op een betrokken team dat bergen wil verzetten voor onze 

leerlingen. Hopelijk kunnen we ook op u, de ouders, rekenen om samen van dit 

schooljaar een succes te maken! 

Alvast bedankt! 

Anne Van Achter 

Directeur Leidstarschool  
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De Leidstarschoolvisie 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welbevinden 

HBS Leidstar 

schittert ! 
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Het Leidstarschoolteam 

 

Wie zorgt voor mijn kleuter ? 

 

Annaklas : juf Els 

Julesklas : juf Lippa 

2de  kleuterklas : juf Sarah 

3de  kleuterklas : juf Arta  

Zorgondersteuners : juf Karen,        

juf Sara K en juf Susana 

speciale hulp : juf Kim G 

Hulpopvoeders : juf Anne, juf Amira, 

juf Addie, juf Hajar en juf Amal 

Lichamelijke opvoeding : meester 

Cedric 

Kinderverzorgster:  

Wie doet wat bij de lagere school ? 

 

1ste leerjaar : juf Maaike 

2de leerjaar :  juf Cindy 

3de leerjaar :  juf Nele 

4de leerjaar :  meester Stephane 

5de leerjaar :  juf Sophie 

6de leerjaar :  juf Sara 

Zorgondersteuners :  meester Alain, 

juf Susana, juf Debby 

 

Muzische vorming :  juf Ann-Sophie 

 

Speciale hulp : juf Kim G  

 

Hulpopvoeders : juf Anne, juf Amira, 

juf Addie, juf Hajar en juf Amal 

 

Lichamelijke opvoeding : meester 

Cedric 

     

Islamitische godsdienst: meester 

Halil en juf Esma   

 

Orthodoxe godsdienst :   
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Bij wie kan ik nog terecht ? 

 

Directie : juf Anne 

Secretariaat : juf Katrien  

Zorgcoördinator : juf Debby 

ICT-coördinator :  meester Stephane 

Onderhoudspersoneel : juf Veronique, juf Chouna en juf Charlotte 

Onderhoudswerken : meester Guy 

 

Deze mensen zorgen ook voor onze school: 

 

Schoolbestuur : Officieel gesubsidieerd onderwijs 

                             Stad Brussel 

   Stadhuis Grote Markt 

   1000 Brussel 

Inspecteur van Nederlandstalig onderwijs in Brussel : Mevrouw De Nies Sandra 
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Een dagje Leidstar … 

 

 7u :   start van de voorschoolse (betalende) opvang 

Waar? in de kleine refter.  

Wat? Onze opvoeders onthalen de leerlingen met een glimlach 

en zorgen voor boeken en spelletjes. 

 8u :  alle leerlingen gaan naar buiten. Joepie, speeltijd ! 

 8u20 : wees op tijd ! 

 8u42 : de eerste schoolbel : vlug in de rij ! 

 8u45 : de tweede schoolbel : ssst ! 

 8u45:  onthaalmoment in elke klas en aan de slag ! 

 10u25 : speeltijd voor de lagere school 

 10u40 : terug naar de klas  

 10u50 :  speeltijd voor de kleuters 

 11u10 :  terug in de klas 

 12u20 :  middageten en middagpauze (betalende opvang) 

 13u18 :  daar gaat de bel weer ! 

 13u20 :  we gaan terug naar de klas 

 15u00 :  einde van de klasactiviteiten 

 15u05 :  de lagere school verzamelt in de inkomzaal, de kleuters blijven in 

de klassen. Wie alleen naar huis gaat, wordt op de speelplaats 

opgevangen. 

 15u10 :  de rij mag naar huis 

 15u10 :  de schoolpoort gaat open. Welkom terug, mama en papa ! Haal  

  je kleuter op in de klas en je lagereschoolkind in de zaal. 

 15u25 :  start van de naschoolse (betalende) opvang en de studie 

 18u00 :  Tot morgen ! 

  
En zo doen we het op woensdag … 

Helemaal hetzelfde,  

alleen stoppen de activiteiten om 12u15 

en vertrekt de rij om 12u20.  

Dan pas mogen de ouders binnen komen !  
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BELANGRIJKE Leidstarschoolafspraken 

 

OPGELET !  

Afbeeldingen van leerlingen kunnen worden gepubliceerd en op de website 

verschijnen, tenzij de betrokken ouders dit schriftelijk weigeren. Dit kan op 

het secretariaat via een aangepast formulier. Dit is een ander formulier dan het 

formulier bij inschrijving en moet elk schooljaar opnieuw ingevuld en 

ondertekend worden. 

 

OPGELET ! 

Het rekeningnummer van de school is = BE66 0634 9494 3343 

 

OPGELET ! 

De maximumfactuur van de lagere school is € 90  en voor de kleuters €45. Dit 

geld wordt aangerekend op de jaarlijkse of trimestriële schoolfactuur. Het dient 

om de schooluitstappen en andere extra activiteiten te betalen.  U krijgt op het 

einde van het schooljaar een overzicht van welke uitstappen uw kind(eren) 

gemaakt heeft/hebben. 

Wat u teveel gespaard hebt, wordt het volgende schooljaar in mindering 

gebracht. Dit betekent dat er geen geld meer teruggestort wordt ! 
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Ik weet hoe het moet !   (richtlijnen voor de ouders) 

 

Zo is onze school ! 

Wij zijn een Nederlandstalige school die respect betoont voor anderstalige Belgen en 

voor de allochtone migrantenbevolking. In onze kleurrijke school leven we respectvol 

samen. Elke ouder dient het goede voorbeeld te tonen en zich niet op denigrerende 

wijze te uiten over andere gemeenschappen of mensen met een andere 

geloofsovertuiging of achtergrond. We leren met en van elkaar en staan open voor 

andere ideeën en culturen. 

Wij leren in het Nederlands ! Maar wij zijn ook fier op de meertaligheid van onze 

leerlingen. De thuistaal krijgt dan ook een plaats in onze school in functie van het 

welbevinden en van het leerproces. De eigen taal kan gebruikt worden op de 

speelplaats zolang er niemand uitgesloten wordt. Ook in de klas laten we de leerlingen 

af en toe in hun taal samenwerken maar enkel als de leerkracht het toestaat en als het 

een meerwaarde is voor het leerproces van de leerlingen. 

 

Hier zijn we dan ! 

’s Morgens zet u uw kind af aan de witte deur in de grote zaal. De kinderen worden 

opgevangen door een opvoedster of onderwijzer die hen doorstuurt naar de opvang of 

de speelplaats. Ouders gaan niet binnen, omdat het anders te druk wordt en wij de 

veiligheid dan niet kunnen garanderen. Enkel de ouders van de onthaalklas & eerste 

kleuterklas mogen de eerste week mee binnen met hun zoon of dochter. 

Bij aankomst in de school worden de kinderen onmiddellijk toevertrouwd aan de 

personen belast met het toezicht. Blijf niet met uw kinderen in de zaal zitten. Dit 

zorgt voor chaos en onveiligheid. 

’s Avonds wacht u tot 15u10 aan de buitendeur. Als de leerlingen, die alleen naar huis 

mogen, vertrokken zijn, mag u de school binnenkomen. U gaat naar de inkomzaal. 

Kleuters worden in hun eigen klasje opgehaald om 15u10. Bent u  later, dan vindt u 

uw kinderen in de opvang. 

 

Een goede schooldag start op tijd !         

Gelieve ervoor te zorgen dat uw kind minstens 10 minuten voor de bel gaat op school 

aanwezig is. ’s Ochtends is dat om 8u30 en ’s middags om 13u10. 

Voor- en naschoolse opvang : van 7u tot 8u20 en van 15u25 tot 18u00. Voor deze 

opvang moet u betalen. Deze uren zijn strikt. Gelieve ’s avonds op tijd uw kind af te 

halen. Wie na 18u kom, ondertekent het formulier in de opvang en zal een boete 

moeten betalen van 10 euro. 

Neemt uw kind deel aan naschoolse activiteiten of aan de studie, dan wacht u uit 

respect voor het werk van uw kind en voor de begeleider, tot na de activiteit om uw 

kind af te halen.  



11 
 

We zijn er klaar voor ! 

- Gelieve uw kind dagelijks zijn of haar boekentas mee te geven. Noteer hierin 

naam en adres! Controleer dagelijks de inhoud van de boekentas. Laat uw 

kind regelmatig zijn/haar boekentas volledig leegmaken en opruimen. 

 

- Kledij en schoenen : 

 

o Voorzie een stevige lus in de jas of vest, zodat uw kind zijn/haar jas zelf 

kan ophangen aan de kapstok, bevestig ook de naam van je kind in elk 

kledingstuk (vest, sjaal, muts,…) 

Is uw kind een kledingstuk kwijt, kijk regelmatig in de doos met verloren 

voorwerpen! 

 

o Help vooral uw kind door het gemakkelijke kledij (geen broeksriemen, 

bretellen, drukknopen, enz.) aan te trekken, zodat hij/zij zich zelfstandig 

kan behelpen. Vermijd kledij die aandacht trekt en kinderen afleidt. Dus 

geen schoenen of t-shirts met lichtjes ! 

 

o In de zomer draagt uw kind geen strandkledij, dus geen topjes met 

spaghettibandjes of zonder bandjes, geen teenslippers of open 

pantoffels … 

 

o In de klas dragen de kinderen geen hoofddeksel. 

 

o In de winter zorgt u best voor niet teveel 

verschillende lagen kledij, zeker niet op zwem- en sportdagen ! 

 

- Zowel bij de kleuters als in de lagere school krijgt ieder kind een berichtenmap. 

Gelieve de mededelingen te lezen, eventuele brieven in te vullen en de 

volgende dag in de map terug mee te geven met uw kind. 

 

- Om verlies en ongelukken te vermijden mogen de leerlingen geen juwelen 

dragen en geen kostbare voorwerpen en make-up meebrengen naar school.  

Wie kostbare voorwerpen zoals MP3, computerspelletjes, tablet e.d. of make-

up meebrengt naar school, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent 

dat de school niet verantwoordelijk kan gesteld worden bij eventueel verlies of 

schade. Deze voorwerpen zullen bij problemen afgenomen worden en kunnen 

door de leerling met de ouders bij de directie opgehaald worden. 

- De GSM is niet toegelaten op school. 

Wie toch een GSM meeheeft, geeft die ’s morgens af aan de juf of meester en 

krijgt die dan ’s avonds bij het naar huis gaan terug. 

Wordt de leerling betrapt met een gsm, dan wordt het toestel afgenomen en kan 

de leerling met zijn ouders die op het einde van de dag bij de directie afhalen.  
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Veilig op school ! 

De kinderen mogen enkel afgehaald worden door de personen die, bij de inschrijving 

van het kind, door de ouders opgegeven werden. Aan ieder ander persoon zal de 

toestemming om een kind af te halen op school, geweigerd worden wanneer de school 

niet vooraf door de ouders verwittigd werd. 

Leerlingen, die alleen naar huis gaan, hebben een gele uitgangskaart. Op deze kaart 

staat, naast de foto van het kind, ook op welke dag en welk uur het kind alleen of met 

broer en zus de school mag verlaten. Deze kaart is enkel geldig met handtekening van 

de ouders en de directeur.  De kaart moet aan de boekentas vastgemaakt worden. De 

leerkracht die aan de deur staat, kan zo controleren wie wel of niet alleen naar huis 

mag. Aan leerlingen, die hun kaart verliezen of stuk maken, zal een vergoeding van 

1 euro gevraagd worden voor het aanmaken van een nieuwe kaart. 

Gele kaarten worden enkel vanaf het vierde leerjaar toegestaan. 

 

Zorg voor een verkeersveilige schoolomgeving :  

- laat uw kinderen oversteken aan het zebrapad. 

- parkeer uw wagen op een toegestane plaats, hinder het doorgaand verkeer niet. 

- kom te voet, met het openbaar verkeer, met de fiets en vermijd om met uw 

wagen de verkeersdrukte rond te school te verhogen. Onze school bevindt zich 

aan een moeilijke weg. Hoe minder leerlingen met de auto komen, hoe veiliger. 

- zorg dat uw kind en uzelf zichtbaar bent in het verkeer (fluohesjes, lichtkleurige 

kledij …) 

- heb respect voor de verkeerswachters aan de schoolpoort.  

 

Aiaiai, mijn kind is ziek ! 

Indien uw kind afwezig is gelieve vóór 8u30 de school telefonisch te verwittigen. Dit 

geldt zowel voor de kleuterschool als de lagere school. U zorgt ook dat uw kind, 

wanneer het weer naar school kan gaan, de nodige formulieren meeheeft om de 

afwezigheid te wettigen. We aanvaarden enkel de originele documenten, dus via mail 

sturen is niet voldoende! De formulieren moeten binnen de week volgend op de ziekte 

afgegeven worden, anders wordt uw kind als onwettig afwezig doorgegeven. 

Elke afwezigheid om medische redenen moet op één van volgende manieren 

gewettigd worden : 

- door een ziektebriefje van de ouders : voor ziektes niet langer dan 3 dagen. 
Zo’n briefje mag slechts 4 maal per jaar gebruikt worden. Zijn de briefjes op, 
dan heb je steeds een doktersbriefje nodig. 

- door een medisch attest van de dokter : voor alle afwezigheden langer dan 3 
dagen en indien de ouderbriefjes (4) op zijn. 

De leerlingen mogen niet afgehaald worden vóór het einde van de lessen, tenzij 

uitzonderlijk voor een doktersbezoek (als het niet anders kan) of voor een vooraf 

met de directeur afgesproken reden. Gelieve tandarts- en doktersbezoeken te plannen 

buiten de schooluren. (Laat u niet doen door de tandarts of dokter !) Leerlingen, die 

lessen missen om die reden, zullen deze zelf moeten bijwerken. 
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De school is geen ziekenhuis. Op school worden er geen medicijnen toegediend, tenzij 

dit echt nodig is en enkel als een doktersattest deze noodzaak rechtvaardigt. 

 

Mijn kind mag en moet naar school ! 

Elke afwezigheid van uw kind moet gewettigd worden : hetzij door een doktersbriefje, 

hetzij door een voorafgaand akkoord met de directie. Opgelet : de directeur geeft nooit 

haar akkoord voor leerlingen die vroeger op reis vertrekken of later terug komen uit 

vakantie. Deze afwezigheden worden altijd als onwettig doorgegeven ! Leerlingen die 

zo de lessen missen, moeten hun achterstand zelf ophalen onder de 

verantwoordelijkheid van hun ouders. 

Vanaf 5 halve dagen onwettig afwezig wordt een dossier opgestart en wordt het CLB 

ingeschakeld. De afwezigheden worden wekelijks doorgestuurd naar het Ministerie 

van Onderwijs. Daar zullen maatregelen getroffen worden bij langdurige onwettige 

afwezigheid. 

Afwezigheden van rechtswege toegekend voor religieuze feesten moeten door een 

briefje van de ouders voorafgaand meegedeeld worden. 

Kleuters worden ook gestimuleerd om alle dagen naar school te komen. Elke dag 

worden zij op school gestimuleerd in hun ontwikkeling en hun zelfstandigheid. Veel 

van onze kleuters moeten ook nog de nieuwe taal Nederlands leren. Dus … zorg 

ervoor dat uw kind geen schooldag mist om hem of haar alle kansen te geven ! De 

aanwezigheid op school is ook belangrijk i.v.m. het al dan niet verkrijgen van een 

schooltoelage ! 

Kleuters moeten voldoende dagen aanwezig zijn op school om te kunnen overgaan 

naar de volgende klas. Als uw kleuter langdurig of veelvuldig ziek is, zorg dan altijd 

voor een doktersbriefje zodat u in orde blijft  

Vanaf 5 jaar zijn kleuters leerplichtig en moeten ze altijd naar school gaan. 

Afwezigheden moeten altijd gewettigd worden door een dokkersattest of door een 

briefje van de ouders. (max 4 per jaar) 

 

Gezond op school ! 

De school is een openbaar gebouw, dit betekent dat er zowel in de school als op de 
speelplaats en in de toiletten niet gerookt mag worden !  
Het volledige schooldomein is rookvrij !  

 
De school wil leerlingen sensibiliseren tot gezond leven. Hiervoor legt de school een 

aantal beperkingen op : 

- leerlingen drinken op school enkel water of melk. (geen frisdrank, fruitsap, 

spuitwater, drinkyoghurts, melk met een smaakje…).  

- op dinsdag en donderdag eten de leerlingen fruit of groenten als tussendoortje 

of dessert, ook in de opvang!     
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- tijdens de lunchpauze heeft de leerling een gezonde lunchbox mee : geen 

chocoladekoekjes, geen hamburgers of koude frietjes, geen durums. We gaan 

voor gezonde boterhammen met veel groenten ! We kiezen niet voor eten dat nog 

opgewarmd moet worden. De schoolkeuken is niet uitgerust om maaltijden van thuis 

op te warmen !!! 

- warme maaltijden kunnen besteld worden bij de Brusselse keukens (info op het 

secretariaat)  

- leerlingen worden gestimuleerd om te bewegen via bewegingstussendoortjes, 

bewegend leren, maar via sensibilisatie om te voet of met de fiets naar school te 

komen.  

 

Wordt uw kind ziek op school, dan bellen wij u op om hem of haar te komen halen. 

Zieke kinderen laten wij nooit alleen naar huis gaan ! 

 

Digitaal of niet ? 

Afbeeldingen van leerlingen kunnen worden gepubliceerd en op de website 

verschijnen, tenzij de betrokken ouders dit schriftelijk weigeren.  

De school beschikt over een website en een gesloten facebookgroep om de ouders 

inkijk te geven in het schoolgebeuren. Foto’s van school- en klasactiviteiten worden op 

de website of de facebookgroep gepost. Alle kinderen kunnen op deze foto’s te zien 

zijn, tenzij u als ouder dit uitdrukkelijk en schriftelijk weigert. Neem hiervoor contact op 

met de klastitularis. 

We vragen u met aandrang uw kinderen te controleren wat betreft het gebruik van 

internet. Pestgedrag tussen leerlingen via sociale media van thuis uit is de 

verantwoordelijkheid van de ouders. 

Onderwijzers en leerlingen of ouders kunnen in geen geval vrienden worden op 

Facebook, Twitter en andere sociale netwerken. Dit kan wel via hiervoor specifiek 

aangemaakte groepen. Vb. een klasgroep op facebook, de schoolfacebookpagina, de 

klasblog op de website. 

Elke klastitularis richt een WhatsApp groep op voor de communicatie met de ouders. 

Ouders zijn vrij om hieraan deel te nemen. Om de planlast van de leerkrachten niet te 

verzwaren, gelden volgende regels: 

- de WhatsApp groep dient om informatie van de klas naar de ouders door te 

geven (foto’s, info van de directie, algemene vragen, mededelingen…)  

- de WhatsApp groep dient niet om een conversatie te starten. Daarom worden 

antwoorden naar de groep geblokkeerd en komen deze reacties enkel bij de 

klastitularis terecht.  

- Voor 8u en na 18u worden berichten via WhatsApp niet meer gelezen of 

behandeld. 

Het gebruik van sociale media door de leerlingen wordt niet toegelaten op de 

computers van onze school, niet tijdens de lesuren en niet tijdens de opvang ! 

 

http://www.google.be/imgres?q=facebook+logo&num=10&hl=nl&biw=1600&bih=703&tbm=isch&tbnid=ny6qS81tsUBISM:&imgrefurl=http://www.techonshow.com/2012/06/09/twitter-facebook-integration-improves-adds-photos-tags-and-links/&imgurl=http://www.techonshow.com/wp-content/uploads/2012/06/twitter-facebook-logo.jpg&w=532&h=400&ei=E_dFUKWwOuOn0QW7h4Fw&zoom=1&iact=hc&vpx=776&vpy=352&dur=63&hovh=195&hovw=259&tx=115&ty=154&sig=102522908288266879173&page=2&tbnh=151&tbnw=201&start=22&ndsp=28&ved=1t:429,r:10,s:22,i:227
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Wereldwijze school 

- De school organiseert regelmatig educatieve schooluitstappen met als doel de 

eindtermen te halen. Deze uitstappen zijn voor iedereen verplicht ! 

Voor deze uitstappen rekenen we per jaar een maximaal bedrag van :  

o € 45 voor de kleuters  
o € 90 voor de lagere schoolkinderen  

 
Op het einde van het schooljaar krijgt u een overzicht van de gemaakte 

uitstappen per klas en de kostprijs ervan. Het geld dat u teveel gestort heeft, 

wordt niet meer teruggestort, maar afgetrokken van de rekening van 

volgend schooljaar! 

Om de twee jaar organiseert de school openluchtklassen (kasteelklas, bosklas, 

zeeklas, boerderijklas…). Deze worden niet meegeteld in het spaarsysteem en 

zijn apart te betalen.  

Indien gewenst kan u hiervoor ook een spaarplan volgen bij de klastitularis. De 

school zorgt ervoor dat de uitstappen zo weinig mogelijk kosten en vraagt 

subsidies aan om leerlingen voor wie het moeilijker zou lukken toch mee te 

kunnen laten gaan.  

Deze meerdaagse uitstappen kaderen in de schoolvisie rond onderwijs en zijn 

doelgericht. Leerlingen werken tijdens deze meerdaagse uitstappen verder aan 

de eindtermen. Indien uw kind niet mag meegaan, dan toont u zich niet akkoord 

met de schoolvisie en zal u een andere school moeten kiezen.  

- Eén keer per maand gaan de kinderen van de lagere school naar de 

bibliotheek van Laken. Ieder kind krijgt een eigen bib-pas, waarmee 

hij/zij boeken kan uitlenen. Iedere leerling is zelf verantwoordelijk 

voor deze boeken ! Bij verlies moeten de onkosten terugbetaald worden door 

de ouders van de betrokken leerling. Door het schoolreglement te ondertekenen 

verklaren de ouders zich akkoord met deze regel. 

 

Go go go ! Bewegen om beter te ontwikkelen. 

- Lichamelijke opvoeding:      
De lessen lichamelijke opvoeding maken deel uit van het lessenpakket en 

zijn verplicht voor alle leerlingen.  

Voor deze lessen moeten de leerlingen volgende kledij voorzien :  

o het school-T-shirt (aan te kopen voor €6) 
o donkere short (blauw of zwart) 
o degelijke sportschoenen (géén lichte turnpantoffels) die de 

kinderen gemakkelijk zelf aan en uit kunnen doen 
Wie om medische redenen niet mag deelnemen aan de lessen lichamelijke 

opvoeding moet hiervoor een medisch attest van de dokter kunnen 

voorleggen. De arts van het CLB zal hierover contact opnemen met de 

voorschrijvende dokter. 
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- Zwemmen:    
o De leerlingen van de lagere school en de derde kleuterklas 

gaan om de twee weken zwemmen op vrijdagnamiddag. Het 

zwemmen gaat door in het zwembad van Laken. 

o De zwembeurten maken deel uit van het lessenpakket en zijn verplicht 

voor alle leerlingen. De onkosten zijn volledig voor rekening van de stad 

Brussel. 

o Dit schooljaar start het zwemmen op 23 september 2022 

Raadpleeg de schoolkalender om te weten op welke dagen uw kind gaat 

zwemmen. 

Wij raden de ouders aan om ook buiten de school met hun kinderen te gaan 

zwemmen. Brede school Laken biedt zwemlessen aan voor kleuters. 

o Niet-zwemmers moeten via een doktersbriefje kunnen bewijzen dat 

ze niet mogen mee zwemmen. Enkel mits een doktersbriefje zal de 

leerling de les mogen missen. 

o Zwemkledij : 

 voor de meisjes :  zwempak met badmuts 

(verplicht) 

 voor de jongens :  zwemslip met badmuts 

(verplicht) 

 de zwemshort is verboden !!! 

o Wie zijn zwemkledij thuis vergeten is, gaat wel mee zwemmen in 

reserve zwemkledij van de school ! 

Betalen ? 

Om de werking van de school zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoek ik u 

beleefd om volgende richtlijnen in acht te nemen in verband met: 

- De betalingen : 

- U kan de schoolfactuur (naschoolse opvang, melk en soep, de 
uitstappen …) enkel per trimester of per jaar betalen.  

- Er kan enkel via overschrijving betaald worden op het 
rekeningnummer van de school: BE66 0634 9494 3334 .  
Gebruik hierbij de gestructureerde mededeling die op uw factuur staat. 
Dit is belangrijk opdat het systeem uw betaling zou kunnen registeren. 

 
 Opgelet : Bij niet-betalen worden de gegevens doorgegeven aan de Stad 

Brussel die verdere stappen zal ondernemen. Melk en soep en opvang zijn 

niet meer mogelijk als de factuur niet is betaald. 

 Heeft u problemen om te betalen of krijgt u hulp van het OCMW, neem dan 

contact op met het secretariaat of met de directeur. Wij helpen u en zoeken 

samen naar een oplossing. 
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- De tarieven : 

 - opvang : 

 Vaststelling uren:  ’s morgens:  07.00 u tot 08.15 u 

     ’s middags:  12.20 u tot 13.20 u 

     ’s avonds:  15.25 u tot 18.00 u 

     woensdagnamiddag:13.30 u tot 18.00 u 

  

Forfaitaire tarieven:     per trimester  per jaar 

  -  1 beurt ’s morgens :  € 25   € 75 

  -  1 beurt ’s middags :  € 14,50  € 43,50 

               -  1 beurt ‘ avonds :    € 25   € 75 

  -  2 beurten :    € 39,50  € 118,50 

  -  3 beurten :    € 70   € 210 

  -  Enkel bij de betaling van 3 beurten per dag is de opvang van 

   woensdagnamiddag inbegrepen ! 

  -  woensdagnamiddag :  € 3 per keer, voor wie apart betaalt 

       € 15,50 per trimester 

€ 46,50 per jaar 

  -  wie af en toe eens nablijft, betaalt € 1,10 per beurt 

Een korting van 50% wordt toegestaan vanaf het 2de kind van een gezin dat 

ingeschreven is in een school van de Stad Brussel. 

 

- Soep en melk: je kan op school ook soep of melk apart kopen. Let op: de 

bestelling is per maand en komt op de factuur. Als je kind geen soep of melk 

meer wilt, moet u wel de maand uit betalen. 

 Melk: tussen de € 3 en € 6,50 per maand, afhankelijk van 

het aantal schooldagen in de maand. 

 Soep: tussen de € 2 en € 4,50 per maand, afhankelijk van 

het aantal schooldagen in de maand. 

 

- De T-shirt: de T-shirt van onze school (voor de turnles) kost € 6. U koopt een 

T-shirt aan in het eerste leerjaar. Wanneer deze te klein is en nog in goede 

staat, mag u deze op het secretariaat komen inruilen voor een nieuwe grotere. 
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Er is leven na de school ! 

De opvang op school : 

- Studie : van 15u25 tot 16u15 krijgen de leerlingen de ruimte en de tijd 
om hun huiswerk te maken. Er is geen ondersteuning of bijles.  
Voor het eerste en tweede leerjaar is er een aparte studie waarin de 
kinderen de kans krijgen om hun lezen, schrijven en rekenen te oefenen 
met juf Susana en een hulpopvoeders. 

- De school gaat op zoek : naar enthousiaste personen die tegen een 
vrijwilligersvergoeding knutsel- of kookateliers willen geven tijdens de 
opvanguren. 

- Andere naschoolse activiteiten : zullen op het prikbord uithangen. 
Kijk regelmatig naar het communicatiebord ! 

o Multimove op dinsdag van 15u45 tot 16u45, voor 3de kleuterklas 
en 1ste leerjaar (afwisselend), € 15 per jaar 

o Grappling op donderdag van 15u30 tot 16u30, voor 1ste en 2de 
leerjaar, € 130/€ 65 (sociaal tarief) per jaar 

o Hockey informatie volgt 
o Koor informatie volgt 

 

Onze school maakt deel uit van Brede School Laken. Dit project heeft als doel de 

buurt dichter bij de mensen te brengen en in het bijzonder 

Nederlandstalige activiteiten voor kinderen en ouders in de buurt te 

stimuleren en te verzamelen. Zo krijgen ouders en leerlingen een beter 

zicht in wat er allemaal mogelijk is aan naschoolse activiteiten in de 

buurt en is de drempel om deel te nemen veel lager. 

Verschillende scholen, de bibliotheek, de jeugdbewegingen enz. zijn mee in het project 

gestapt. Ze zetten hun deuren open voor alle kinderen uit Laken. De school zal 

regelmatig doorgeven welke activiteiten mogelijk zijn voor de leerlingen. 

 

Geen school zonder u, ouders ! 

Elke ouder krijgt de gelegenheid om zich aan te sluiten bij de oudergroep. Deze groep 

komt één keer per maand samen.  

Het doel van de oudergroep : 

- de communicatie tussen ouders en school bevorderen. 

- logistieke ondersteuning bieden door het organiseren van lucratieve 
activiteiten. 

- meedenken en zoeken naar oplossingen van pedagogische en logistieke 
problemen. 

 

De oudergroep is een sterke schakel die er samen met het schoolteam voor zorgt dat 

de school optimaal aan alle leerlingen alle kansen tot ontwikkeling biedt. 

Wij hebben u nodig !!!  

http://www.bredeschoollaken.be/nl
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Ik weet hoe het moet  (richtlijnen voor de leerlingen) 

 

De leefregels op onze school kunnen we samenvatten in 9 geboden. In elke klas 

helpt de klastitularis om deze regels te herhalen en vol te houden. 

 

1. Wij komen alle dagen op tijd naar school 

Wie niet vóór de eerste bel op school is, is te laat. Hierdoor stoor je de werking op 

school en zorg je voor onrust. En in onrust kan je niet goed leren ! Dus voor jezelf 

en voor je medeleerlingen: vertrek op tijd naar school ! 

Leerlingen, die toekomen als de lessen begonnen zijn, moeten eerst bij de 

directeur of het secretariaat langs gaan alvorens zij naar de klas mogen.  

Leerlingen, die regelmatig te laat komen (meer dan 3 maal in korte periode), zullen 

met hun ouders bij de directie of de zorgcoördinator uitgenodigd worden. 

Ik kom elke dag naar school, behalve wanneer ik ziek ben. Als ik op school ziek 

word, worden mijn ouders opgebeld en mogen zij mij op school komen halen. Ik 

mag NIET alleen naar huis ! 

Ik mag de school niet verlaten zonder toestemming.  

 

2. Wij leren in het Nederlands 

Nederlands is een mooie taal, waarvoor we gekozen hebben. Wij willen dus alles 

doen om deze taal te leren. Daarom spreken we zoveel mogelijk Nederlands op 

school.  

Mijn andere thuistaal is ook welkom op school bij het spel op de speelplaats en in 

sommige afgesproken groepswerken in de klas. Ik mag er best fier op zijn dat ik 

verschillende talen ken ! 

Als ik spreek met een kind of volwassene met een andere thuistaal, gebruik ik het 

Nederlands. Ik gebruik telkens het Nederlands als niet alle kinderen in het spel of 

groepswerk dezelfde thuistaal spreken of als ik spreek met een personeelslid van 

de school.   

Ik zeg iedere morgen ‘goedemorgen’ aan mijn juf of meester, aan mijn vrienden, 

aan de andere mensen op school.  
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3. Wij maken ons huiswerk en leren onze lessen 

Ik maak elke dag mijn huiswerk: 

 1ste graad : + 15 minuten 

 2de graad : + 30 minuten 

 3de graad : + 60 minuten 

Ik krijg huiswerk op de volgende dagen:  

 1ste graad : maandag, dinsdag, donderdag. 

 2de graad : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. 

 3de graad : maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 

 

Mijn huiswerk steek ik in een huiswerkmap. Ik heb geen losse blaadjes in mijn 

boekentas.  

Lessen moeten leren is ook huiswerk ! 

 

Ik laat mijn agenda elke dag ondertekenen. Ook mijn toetsen laat ik aan mijn 

ouders zien en ondertekenen.  

Mama en papa kunnen meehelpen bij het controleren van het huiswerk en de 

geleerde lessen. Als mama of papa moeten helpen om het huiswerk op te lossen, 

dan duiden ze dit aan met een  kruisje. 

 

4. Wij zijn rustig en stil in de rij en in de refter 

Als ik de eerste bel hoor, ga ik in de rij staan. Bij de tweede bel ben ik stil en sta ik 

flink in de rij. In de rij naar de klas of speelplaats ben ik stil. 

Tijdens de middag blijf ik aan tafel tot iedereen klaar is en de juf of meester zegt 

dat we mogen opruimen en naar buiten gaan.  

 

5. Wij eten en drinken gezond  

Boterhammen  

Mijn boterhammen zitten in een eetzak. ’s Morgens stop ik mijn brooddoos en 

flesje water in de brooddozenbak van de klas.  

Ik zorg voor een gezonde, goed belegde boterham! Als ik warm wil eten, kan 

mama of papa maaltijden bestellen bij de Brusselse keukens. Om dit aan te 

vragen, kan ik terecht op het secretariaat.  

 

Drank  

Op school drink ik enkel water en/of melk. Ik mag zelf een fles water of doosje 

melk meebrengen. Ik zorg ervoor dat mijn naam op het flesje of doosje staat. Ik 

kan ook water van de kraan of melk tegen betaling (€ 0,30 per doosje) krijgen.  
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Tienuurtje 

Ik wil graag gezond eten, dus breng ik geen snoep, chips, kauwgom of chocolade 

mee naar school. Een koek, een wafel en fruit mag ik wel eten.  

Op dinsdag en donderdag is het fruitdag. Op fruitdag breng ik ook als dessert bij 

het middagmaal fruit mee. Ook in de opvang eet ik fruit of groenten. 

 

Mijn mama steekt mijn koek in een doosje. Om tien uur doe ik het afval eerst in de 

vuilnisbak vooraleer ik naar buiten ga.  

 

De kleuters betalen elke maand € 5 aan de juf. Zij zorgt voor gezond fruit en 

lekkere koekjes voor de kinderen.  

 

6. Wij hebben respect en dragen zorg voor alles en iedereen 

Ik gedraag mij keurig tegenover de andere kinderen en de volwassenen. 

Volwassenen spreek ik telkens met twee woorden aan: ‘ja, meester’, ‘dag, 

juffrouw’. 

Ik draag het hele schooljaar zorg voor het materiaal in de klas en van de school. 

Als ik het materiaal beschadig of verlies, moet ik dit terugbetalen.  

Al mijn materiaal heeft een vaste plaats. Ik heb een ordelijke boekentas. Losse 

blaadjes steek ik onmiddellijk in de juiste map.  

Ik draag mijn steentje bij tot een nette schoolomgeving: 

 Ik gooi afval in de juiste vuilnisbak. 

 Ik help mee de refter netjes te houden.  

 Ik heb respect voor het eten dat ik meekreeg van thuis en voor dat van 

mijn medeleerlingen. 

 Ik ben zorgzaam voor mijn kleding en voor die van mijn medeleerlingen.  

 Ik blijf van andermans spullen af. 

 Ik draag zorg voor bloemen en planten.  

Buiten is buiten : als ik naar de speelplaats ga, ben ik niets vergeten. Eenmaal 

buiten mag ik niet meer naar binnen. Ik speel nooit alleen in de gang ! 

Geen pret in het toilet: Als ik naar het toilet moet, dan ga ik de toiletruimte binnen 

tot ik klaar ben. Ik blijf niet hangen in de toiletten en ik gooi niet met wc- papier of 

andere zaken. Ik gooi mijn wc- papier in het toilet en trek door. Ik was mijn handen 

en droog ze af met papiertjes of handdoek. Ik gooi deze papiertjes in de vuilbak. 

Daarna ga ik direct naar buiten.  

 

7. Wij werken samen 

Ik speel sportief: meedoen en plezier beleven is belangrijker dan winnen. Ik sluit 

niemand uit, ook niet bij het spel. Ik laat iedereen meedoen.  

Mijn verjaardag vier ik samen met al mijn klasgenootjes in de klas. Als ik wil 

trakteren, dan deel ik geen aparte zakjes met snoep, chips, speelgoed, 
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frisdrank uit, maar ik breng iets mee dat we samen in de klas kunnen verdelen en 

opeten. Mijn verjaardag wordt in de klas gevierd, ik loop niet in de school rond om 

mijn traktatie uit te delen, ook niet aan broer of zus !  

 

8. Wij helpen elkaar  

Ik help mee om van mijn klasgroep een echte vriendengroep te maken.  

Ik gebruik mijn handen om te helpen. Ik bied spontaan hulp aan om op te ruimen, 

om deuren te openen, om mee te helpen dragen als ik iemand zie sukkelen.  

 

9. Wij zeggen STOP bij pesten, ruzie en uitlachen 

Ik begin geen ruzie. Als er wel ruzie is en ik de ruzie niet zelf kan oplossen, volg 

je deze stappen: 

Stap 1 : neem eerst afstand  en probeer als beide partijen rustig zijn, de ruzie uit 

te praten. 

Stap 2: Lukt stap 1 niet, ga naar de juf of meester op de speelplaats. 

Stap 3 : Zijn de problemen te groot, dan wordt de directeur ingeschakeld.  

 

Belangrijk! Je mag nooit de speelplaats zonder toestemming verlaten om naar 

de directeur te gaan.  

 

Ik pest nooit andere kinderen en moedig het pesten van andere niet aan.  

Ik mag lachen, maar niet uitlachen.  
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Jaarkalender schooljaar 2022 – 2023 

  

Begin van het schooljaar 

donderdag 1 september 2022 

 

Oudercontacten 

 Dinsdag 12 september 2022 om 15u00 en om 15u30 ;  13u30 : infomarkt 
 Donderdag 27 oktober 2022 vanaf 15u15  
 Dinsdag 26 januari 2023 vanaf 15u15  
 dinsdag 27 juni 2023 na de proclamatie 

 

Tijdens deze oudercontacten kan u de resultaten van uw kind bespreken met de 

klastitularis. 

Het spreekt vanzelf dat u ook op andere tijdstippen een afspraak kunt maken met de 

klastitularis of met de directeur om eventuele problemen te bespreken. 

Ook de zorgcoördinator kan met u een afspraak maken voor een gesprek. Deze 

gesprekken zijn altijd bedoeld om u kind of kinderen zo goed mogelijk te 

ondersteunen in zijn of hun ontwikkeling. 

 

Rapport 

U krijgt het rapport of de toetsenmap mee en geeft het de volgende schooldag 

getekend en nagezien terug. 

27/10/2022  26/10/2022  20/04/2023   

26/05/2023 (leerlingevaluaties)  27/06/2023 
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Vakanties en vrije dagen   

 

1ste trimester 

-  Snipperdag : maandag 03/10/2022 

-     Pedagogische studiedag : woensdag 12/10/2022 

-  Herfstvakantie : van zaterdag 29/10/2022 t/m zondag 06/11/2022 

- Wapenstilstand : vrijdag 11/11/2022 

-     snipperdag: woensdag 30/11/2022 

-  Kerstvakantie : van zaterdag 24/12/2022 t/m zondag 08/01/2023 

 

2de trimester 

- Pedagogische studiedag : woensdag 25/01/2023 

- Krokusvakantie : van zaterdag 18/02/2023 t/m zondag 26/02/2023 

- Pedagogische studiedag : woensdag 29/03/2023 

-  Paasvakantie : van zaterdag 01/04/2023 t/m zondag 16/04/2023 

 

3de trimester 

-     Dag van de arbeid : maandag 01/05/2023 

-     pedagogische studiedag 17/05/2023 

- Hemelvaart : donderdag 18/05/2023 en vrijdag 19/05/2023 

-  Pinkstermaandag : 29/05/2023    

-  Zomervakantie : van zaterdag 1/07/2023 t/m donderdag  31/08/2023 
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Belangrijke schoolactiviteiten 

 

- van 19/09/2022 tot 23/09/2022: projectweek van de mobiliteit 

- van 10/10/2022 tot 14/10/2022 : projectweek rond duurzaamheid en milieu 

- donderdag 10/11/2022 : spaghettifestijn 

- van 15/11/2022 tot 18/11/2022: fluoweek = zichtbaar in het verkeer! 

- Van 12/12/2022 tot 16/12/2022: goede doelen week 

- vrijdag 16/12/2022 : wintermarkt 

- van 13/02/2023 tot 17/02/2023: goed gevoel week 

- donderdag 9/03/2023 : Bingo-avond en/of tombola 

- van 24/03/2023 tot 21/03/2023: gezonde week 

- dinsdag 27/06/2023 : proclamatie, rapport en optredens 
 

Proefwerken en toetsen voor de leerlingen 

- de kleuters van de 3de kleuterklas leggen de Koala-test af (taalbegrip) 

in oktober/november. 

- De leerlingen van de eerste en tweede graad worden doorheen het 

jaar  opgevolgd en  getoetst. 

- De leerlingen van de derde graad hebben grote toetsen als 

voorbereiding op het middelbaar : 

 1ste semester: in januari 2023 

 eindtoetsen : in juni 2023 

- De leerlingen van het 6° leerjaar leggen in juni de eindtoetsen OVSG af. 

  



26 
 

Kostenraming schooljaar 2022 – 2023   

 

Rubriek Voorbeeld Bedrag 

Duurzame artikelen Boekentas, … 
Volgens keuze van de 

ouders 

Kleding Schildersschort, turnkledij 

Volgens keuze van de 

ouders 

 

 School T-shirt 

€6  

T-shirt in goede staat kan 

steeds omgeruild worden 

voor een groter T-shirt! 

Schooluitstappen 

 

Schoolreis, verschillende 

uitstappen, 

Max € 45 (kleuters) 

Max € 90 (lagere school) 

Meerdaagse 

schooluitstappen voor de 

lagere school 

Kasteelklassen, 

boerderijklassen, 

zeeklassen… 

Max € 360 verdeeld over de 

6 leerjaren 

Zwemmen 

Alle klassen van de lagere 

school en de 3de kleuterklas 

gaan om de twee weken 

zwemmen. 

De onkosten voor het 

zwemmen zijn volledig voor 

rekening van de stad 

Brussel. 

Ouders zorgen voor 

aangepaste zwemkledij. 

Melk. Melk (10u05). 

Volgens keuze van de 

ouders 

€ 0,30/melk, per maand 

berekend 

Soep Soep bij middageten 

Volgens keuze van de 

ouders  

€ 0,25/dag 

Per maand berekend 

Tijdschriften. 

Zonnekind 

Zonnestraal 

Zonneland 

Boekjes leesleeuw 

 

Volgens keuze van de 

ouders 

 

Eenmalige kosten 

 

 

Taartenverkoop, 

schoolfeest, … 

 

 

Volgens keuze van de 

ouders 

 

opvang 

Voor de schooluren, tijdens 

de middag en na de 

schooluren 

Naargelang keuze betaling, 

(maandelijks, per trimester) 

Prijzen meegedeeld 
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Leden van de schoolraad.    

 

Deze raad is democratisch verkozen voor 4 jaar en heeft als taak advies en overleg te 

verschaffen. 

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De schoolraad bestaat uit leden van het lerarenteam, 

ouders en mensen van de gemeenschap rond de school. 

 

Aangezien er geen kandidaten waren voor deze schoolraad, werd de samenstelling ervan 

uitgesteld tot de volgende verkiezingsperiode.  

 

Wij zoeken naar gemotiveerde leden voor onze schoolraad ! 

 

LOP Brussel Basisonderwijs 

 

LOP = lokaal overlegplatform 

U kan hier o.a. terecht voor vragen i.v.m. inschrijvingen en vrije plaatsen. 

Koning Albert II laan 15 
1210 Sint-Joost-ten-Node 
Telefoon : 02/553 30 20 

 
Website : http://www.inschrijveninbrussel.be 
E-mail :  lop.brussel@vlaanderen.be 

 
 

 

 

  

http://www.inschrijveninbrussel.be/
mailto:lop.brussel@vlaanderen.be
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Centrum voor leerlingenbegeleiding 

 

Het schoolbestuur werkt samen met het CLB – centrum voor leerlingenbegeleiding - van de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie :  Technologiestraat 1 

1082 Brussel 

tel. 02/428.05.72 

 

Het CLB biedt de nodige ondersteuning aan de school bij het uitwerken van een schoolinterne 

leerlingbegeleiding rond volgende pijlers : 

- het leren en studeren 

- de onderwijsloopbaan 

- de preventieve gezondheidszorg 

- het psychisch en sociaal functioneren 

Hierover maken het CLB en de school samenwerkingsafspraken voor onbepaalde duur.  

Het CLB werkt vraaggestuurd : op vraag van de leerling, ouders of van de school. 

Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen. Als de school het nodig vindt om 

een leerling door te verwijzen naar het CLB, zal ze dit eerst bespreken met de leerling en zijn 

ouders. 
 

Het CLB : 

- signaleert problemen aan de school als zij verschillende meldingen krijgen over 

eenzelfde probleem (vb. pesten)  

- biedt binnen de verhoogde zorg begeleiding op vraag van een leerkracht, een 

zorgcoördinator … Het CLB gaat hier de vrager ondersteunen in de begeleiding van 

een leerling of en groep leerlingen. 

- speelt een belangrijke rol in het leerlingenbeleid van de school. Het CLB volgt 

het handelingsgericht werken met de leerlingen en is nodig om extra hulp van het 

ondersteuningsnetwerk te kunnen bekomen.  

- organiseert systematische contacten : dit zijn de medische schooltoezichten 

waarbij veel aandacht gaat naar het psychologisch welzijn.  

- organiseert vaccinaties in het eerste leerjaar en in het vijfde leerjaar. 

De systematische contactmomenten zijn wettelijk verplicht voor elke leerplichtige leerling. Er 

zijn voor de basisschool 4 consulten : 1ste kleuterklas, 1ste leerjaar, 4de leerjaar en 6de leerjaar.  

Voor het contactmoment van de 1ste kleuterklas is de aanwezigheid van de ouder(s) vereist.  

De begeleiding door het CLB kan op verzoek van de ouders stopgezet worden, behalve als het 
gaat om de begeleiding bij afwezigheden en de verplichte contactmomenten. Dit verzoek moet 
schriftelijk gebeuren. 
 

Het CLB- team werkt met een vaste onthaler en met medewerkers die volgens hun expertise 

ingezet worden. Onze onthaler is Magda Declercq (0474433077). 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de Directeur. Zij zal u graag de nodige 

telefoonnummers doorgeven van personen die u kan contacteren. 


