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Samenstelling:
De school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. De school
heeft 3 vestigingsplaatsen, nl.
1. De Stedelijke Freinetschool “De Notelaar”,Vrijheidstraat 65
9300 Aalst  053.72.39.54 / 053.72.39.54, opvang: 053.72.34.77
2. De kleuterschool ‘Ooievaarsnest’, Kerrebroekstraat 114,
9300 Aalst  053 / 72 33 18
3. De kleuterschool ‘De Vlinder’, Achterbremt 31,
9320 Nieuwerkerken.  053 / 72 33 18
Schoolbestuur : stad Aalst, Grote Markt 3, 9300 Aalst,  053 77 93 00
Schepen van onderwijs : de heer Van Overmeire,  053 72 31 20
Dienst onderwijs : Onderwijsstraat 1, 9300 Aalst,  053 72 37 52

Het schoolbestuur heeft voor de school een samenwerkingsverband afgesloten met het
CLB-Dender, Zonnestraat 25 te Aalst  053 60 32 80, clb.aalst@telenet.be .
De begeleiding van de leerlingen door het centrum situeert zich op de volgende domeinen:
 het leren en studeren;
 de onderwijsloopbaan;
 de preventieve gezondheidszorg;
 het psychisch en sociaal functioneren.
Het schoolteam werkt samen met het begeleidend CLB-team. Het schoolteam werkt samen
met het begeleidend CLB-team. De ankerpersoon van onze school is
Carla De Boeck

maatschappelijk werker

carla.deboeck@clbaalst.be

Openingsuren: alle schooldagen van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 16u30 , liefst
na afspraak – andere spreekuren zijn mogelijk na individuele afspraak.
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Aalst, 1 september 2015

VOORWOORD

BESTE OUDERS,

Een nieuw schooljaar is gestart, de beste voornemens zijn gemaakt.
Wij danken u voor het vertrouwen dat u stelt in onze school en ons lerarenteam, dat zich
voor 100 % wil inzetten om aan uw verwachtingen en in de eerste plaats die van uw kinderen
te voldoen!
We willen dat elk kind gelukkig is in onze school en zich optimaal kan ontwikkelen.
De verscheidenheid aan ervaringen van de kinderen vormen het uitgangspunt om te leren.
De kinderen worden voortdurend gestimuleerd om dingen te ontdekken en met elkaar in
verband te brengen. We zijn een ervaringsgerichte school die werkt vanuit de
Freinetpedagogiek. Een visie die gekenmerkt wordt door ruimte voor leerlingeninitiatief,
aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling, werken vanuit coöperatieve en
heterogene groepen.
Leren van elkaar, met elkaar, in dialoog gaan staat bij ons centraal.
We zijn blij dat u voor onze visie koos en deze samen met ons wil dragen.

In deze brochure vind je de praktische zaken die voor dit schooljaar van toepassing zijn.
Bijgevoegd vindt u de verlofdagen voor het nieuwe schooljaar alsook de activiteitenkalender.
Mogen wij u vragen dit zorgvuldig bij te houden en/of te noteren op uw kalender.
Gelieve ons ook te verwittigen bij elke wijziging van adres, telefoonnummer, werksituatie,
enz….
Lees zeker het schoolreglement:
Deel 1: wettelijke bepalingen.
Deel 2: identiteit van de school

Indien er nog vragen zijn of problemen kan men steeds terecht bij de leerkrachten liefst voor
of na de lesuren of bij het schoolhoofd.
U kan ons ook steeds telefonisch bereiken op het nummer 053 72 39 55 of 053 72 39 54
tijdens de schooluren of via email: sylvia.vandeneeden@aalst.be

Met vriendelijke groeten vanwege het schoolteam.
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1. Schooluren
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
- voormiddag:
- namiddag:

van 08.20 uur tot 11.55 uur
van 13.15 uur tot 15.10 uur

* op woensdag:

van 08.20 uur tot 12.00 uur
2. Kinderopvang

’s Morgens
’s Avonds
Op woensdag

van 07.00 uur tot 08.00 uur
van 15.25 uur tot 18.00 uur
van 12.00 uur tot 18.00 uur

3. Tarieven van de buitenschoolse opvang, via schoolfactuur







’s morgens (voorschools):
’s middags (tussenschools) :
’s avonds (naschools):
woensdagnamiddag tot 13 u
0.55 euro
woensdagnamiddag van 13 tot 18 u
2.20 euro
laattijdig afhalen na 18 uur per lopend halfuur per gezin:






Eetmaal kleuters:
Eetmaal lager:
Soep:
Vieruurtje:

0.80 euro
0.55 euro
1.10 euro

11.00 euro.

2.50 euro
3.00 euro
0.55 euro
1.00 euro

Mensen die recht hebben op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon of recht op
steun equivalent leefloon op basis van artikel 4 en 5 van de wet van 2 april 1965 zijn vrijgesteld
van de retributie. Dit moet bewezen worden aan de hand van het attest van recht op steun
equivalent leefloon op basis van artikel 4 en 5 van de wet van 2 april 1965, van de sociale dienst
van het OCMW.

4. Kleuter vakantieopvang (per kind)
Geen vakantieopvang in de Notelaar
a) Voor minder dan 3 kinderen uit hetzelfde gezin die dezelfde dag in de kleuter
vakantieopvang verblijven:



Halve dag per kind (<5u30) inclusief soep of tussendoortje en vieruurtje
Volledige dag per kind inclusief soep, tussendoortje en vieruurtje

3.50 euro
7.00 euro

b) Vanaf 3 kinderen uit hetzelfde gezin die dezelfde dag in de kleuter vakantieopvang
verblijven:



Halve dag per kind (<5u30) inclusief soep of tussendoortje en vieruurtje
Volledige dag per kind inclusief soep, tussendoortje en vieruurtje

2.50 euro
5.00 euro
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5. Lokale verlofdagen (geen opvang in de school)
Woensdag 9 maart 2016
Woensdag 4 mei 2016
Dinsdag 17 mei 2016

6. Pedagogische studiedagen (wel opvang in de Notelaar)
Woensdag 14 oktober 2015
Vrijdag 4 december 2015
7. Sluitingsdagen buitenschoolse opvang
Woensdag 11 november 2015 (Wapenstilstand)
Donderdag 24 december 2014 t.e.m. vrijdag 1 januari 2015 (collectieve sluiting)
Vrijdag 1 januari 2016 (Nieuwjaar)
Maandag 8 februari 2016 en dinsdag 9 februari 2016 (Carnaval)
Maandag 28 maart 2016 (Paasmaandag)
Donderdag 5 mei 2016 (OLH hemelvaart)
Vrijdag 6 mei 2016 (brugdag)
Maandag 16 mei 2016 (Pinkstermaandag)

8. Schoolvakanties
Herfstvakantie:
van maandag 2 november 2015 t.e.m. zondag 08 november 2015
Kerstvakantie:
van maandag 21 december 2015 t.e.m. zondag 03 januari 2016
Krokusvakantie:
van maandag 8 februari 2016 t.e.m. zondag 14 februari 2016
Paasvakantie:
van maandag 28 maart 2016 t.e.m. zondag 10 april 2016
O.L.H. Hemelvaart:
van donderdag 5 mei 2016 t.e.m. vrijdag 6 mei 2016

9. Infoavond
Dat u in het begin van het schooljaar nieuwsgierig bent om met de nieuwe leerkracht(en)
van uw kind(eren) kennis te maken en de werking van de school te horen uitleggen,
begrijpen wij best, en zijn er zelfs blij om. Daarom verwachten wij u massaal op
donderdag 10 september 2015. Wij verwelkomen jullie graag die avond met een
welkomstdrankje om 19.00 uur in de kleuterzaal, bij goed weer op de speelplaats.
Vervolgens krijgen jullie een woordje uitleg in verband met algemene afspraken door de
directeur. Daarna kan u eens de sfeer opsnuiven in het klaslokaal waar uw kind(eren) het
grootste deel van de dag doorbrengt (doorbrengen). De leerkrachten zullen daar dan
meer uitleg geven over de specifieke manier van werken en de klasgebonden afspraken.
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10. Data vergaderingen ouderraad ( telkens om 20.00 uur)
De ouderraad van onze school is samengesteld uit mensen die zich vrijwillig en in groep
wensen in te zetten om de school en haar werking te ondersteunen. Het staat open voor
elke ouder die een kind op de school heeft. Wie wenst toe te treden, kan daarvoor
contact opnemen bij een van de leden of het schoolhoofd. Zij zullen met plezier de
werking hiervan toelichten. De datums van bijeenkomst worden later meegedeeld.
Voorzitter ouderraad: Amanda gpuccini25@hotmail.com

De ouderraad organiseert heel wat activiteiten, soms met het oog op het verzamelen van
de nodige financiële middelen ten einde de school op materieel gebied of op vlak van de
werking te kunnen ondersteunen.
Bij aanvang van het schooljaar houdt het oudercomité eraan alle ouders op de hoogte te
brengen van hun jaarplanning en een ieder uit te nodigen om mee te bouwen aan een
actieve ouderwerking.
Om al hun activiteiten voor te bereiden en te evalueren voorziet de oudervereniging
regelmatige vergadermomenten waarvan we u steeds via onze nota op de hoogte
brengen. Iedereen is daarop welkom. De vergadering gaat van start telkens om 20 uur.
11. ACTIVITEITENKALENDER
Hier volgt een voorlopige lijst van onze activiteiten en gebeurtenissen.
* Donderdag 10 september 2015:
infoavond + receptie voor alle ouders.
* Maandag 9 november 2015:
Sint – Maartenfeest.
* Vrijdag 11 decemer 2015:
kerstmarkt.
* Zaterdag 21 november 2015:
eetfestijn.
* Donderdag 4 februari 2016:
de dag van het kind. (kermis)
* Donderdag 24 maart 2016:
infoavond derde kleuterklas - eerste leerjaar.
* Zaterdag 23 april 2016
klusjesdag
* Zaterdag 21 mei 2016:
feest vrijzinnige jeugd
* Zondag 22 mei 2016:
lentefeest
* Zondag 22 mei 2016:
eerste communie
* Zaterdag 4 juni 2016:
schoolfeest.
Schooluitstappen en voorstellingen in de werf worden later doorgegeven als we een
bevestiging krijgen van onze reservatie. Voor verdere afspraken over onze activiteiten
zullen jullie later een nota of briefje vinden in het agenda van uw kind.

12. VIERDAAGSE
Elk schooljaar gaan de leerlingen van de derde graad op vierdaagse naar het Bloscentrum naar Vlierzele. Wij streven er naar dat alle kinderen kunnen deelnemen aan
deze activiteiten en geven aan iedereen de gelegenheid om te sparen voor deze
driedaagse. Verdere informatie vernemen jullie door de leerkrachten op de infoavond.
Dit schooljaar zal dit doorgaan van dinsdag 7 juni 2015 tot en met vrijdag 10 juni 2015.
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13. UITPAS
Mee naar schoolvoorstellingen en activiteiten
... ook met UItpas mogelijk!
Misschien is het in je gezin ook al voor gekomen... dat de rekeningen elkaar vlugger
opvolgen dan er geld is. Dan gebeurt het wel eens dat die ene schooluitstap er net niet meer
bij kan. Soms moeten ouders hun kinderen dan thuis houden omdat er geen andere
oplossing is. Niet mee kunnen gaan, is voor de kinderen én voor de ouders pijnlijk.
Omdat we vinden dat àlle kinderen en jongeren recht hebben om deel te nemen aan
schoolactiviteiten, is er nu de kansenpas.
Wat?
Iedereen in groot-Aalst die een te klein inkomen heeft om daarvan ook nog eens een stuk te
besteden aan cultuur of sport, heeft recht op een UITpas. De pas geldt zowel in de vrije tijd
als op school. Zo krijgen ALLE kinderen en jongeren de kans om deel te nemen aan de
activiteiten die de school organiseert en te genieten van sport en cultuur!
ONZE SCHOOL doet mee: de UITpas ook op school te gebruiken!
Alle kinderen en jongeren die over een UITpas beschikken, kunnen ook op school deelnemen met de UITpas aan alle cultuur en sportactiviteiten.
De deelnameprijs voor de leerlingen met UITpas is steeds:
 1,50 euro voor een halve dagactiviteit
 3 euro voor een volledige dag
Wat kan je als ouder, als leerling doen?
Een UITpas aanvragen kan:
 Bij de Vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen” vzw – Sint-Annalaan 41, Aalst –
053/78 36 60
 Bij het OCMW – Gasthuisstraat 40, Aalst – 053/76 50 62
 Bij het Sociaal Huis – Lazaretstraat 11, Aalst – 053/60 61 62
Woon je buiten groot-Aalst? Ook in veel omliggende gemeenten is er nu een UITpas. Meer
info vraag je best op het OCMW van je gemeente.
De Vierdewereldgroep laat aan de school weten dat je UITpas in orde is. Zo weet de school
dat ze op jouw schoolfactuur de uitstappen aan UITpastarief moet aanpassen.
De school doet dit in alle discretie, enkel de contactpersonen weten wie een kansenpas
heeft, daarbuiten zal niemand weten wie er met of zonder kansenpas aan een activiteit
deelneemt.
Wil je meer informatie?
Voor alle vragen of bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij de Vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen” vzw, St.-Annalaan 41 te Aalst (tel: 053/78 36
60).
Hartelijk welkom!
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14. RAPPORT
In de kleuterklassen:
 eerste rapport : maandag 18 januari 2016: individueel oudercontact.
 tweede rapport : maandag 27 juni 2015: individueel oudercontact.
In het lager onderwijs:
 Eerste rapport: maandag 26 oktober 2015: individueel oudercontact.
 Tweede rapport: maandag 25 januari 2016: individueel oudercontact.
 Derde rapport: vrijdag 25 maart 2016: rapport wordt meegegeven, geen individueel
oudercontact.
 Vierde rapport: maandag 27 juni 2016: individueel oudercontact per kind.
15. LEEFGROEPEN
Dit schooljaar starten wij in onze school “De Notelaar” met drie kleuterklassen. Bij de
verdeling van deze groepen kozen wij samen met het team om deze groepen als volgt in
te delen:
 leefgroep Heidi :
1ste kleuters + peuters : heidi.verstrepen@onderwijs.aalst.be
 leefgroep Ellen:
1ste kleuters + 2de kleuters: ellen.schokkaert@onderwijs.aalst.be
 leefgroep France:
3de kleuters: france.dubois@onderwijs.aalst.be
Wij zijn er ons ook van bewust dat er na elke vakantie, nieuwe kleutertjes instappen.
Indien er zich in leefgroep 1 veel nieuwe kleutertjes aanmelden, betekent dit dat we
opnieuw in overleg gaan met de kleuterjuffen en het schoolhoofd om de groepsverdeling
te evalueren en eventueel kleuters door te schuiven naar de volgende leefgroep. Bij
eventuele wijzigingen tijdens het schooljaar wordt u daar als ouder van op de hoogte
gebracht door de directeur of leerkracht.
In het lager onderwijs hebben we 6 leefgroepen waarbij de kinderen gegroepeerd
worden volgens leeftijd. Dit geeft de leerkracht de kans om voor reken-en taalvakken, in
het belang van ieder kind, te differentiëren zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Ons uitgangspunt blijft wel om zoveel mogelijk klasoverschrijdend te werken vb. bij
praatronde, project, nieuwsronde, boekenronde, klasraad, tekstenronde,… om zo onze
freinetprincipes per graad te blijven toepassen. Bij alle onderdelen, blijft de regel gelden
“van en door de leefwereld van het kind.” Dit zal verder toegelicht worden tijdens de
infoavond.














leefgroep Rudy :
eerste leerjaar: rudy.casier@aalst.be
leefgroep Kristel :
tweede leerjaar: kristel.van.malderen@onderwijs.aalst.be
leefgroep Carine:
vierde leerjaar: carine.kiekens@onderwijs.aalst.be
leefgroep Lynn
vijfde leerjaar: lynn.kennof@onderwijs.aalst.be
leefgroep Ruben:
zesde leerjaar: ruben.melis@onderwijs.aalst.be
juf anderstalige nieuwkomers + zorgjuf: ruth.van.hauwermeiren@onderwijs.aalst.be
Leermeester Rooms-katholieke godsdienst: Koen CLauwaert
Leermeester Niet-confessionele zedenleer: Evi Ceulemans
Leermeester Islamitische godsdienst: Yusuf Bilge
Leermeester Protestantse godsdienst: Fanny Raes
Leermeesters Lichamelijke Opvoeding + leerkracht derde leerjaar: wordt nog
meegedeeld.
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16. KLEUTERS VOOR HET EERST NAAR SCHOOL
De kleuterschool is een nieuwe ervaring voor elk kind. Zijn kijk op de wereld wordt verruimd
en het krijgt nieuwe kansen om zich te ontwikkelen.



Een kind mag naar school na een schoolvakantie als het 2 jaar en 6 maanden
geworden is. Het zal dan beginnen in de ‘peuterklas’.
In september van het jaar waarin het kind 3 wordt, gaat het naar de eerste
kleuterklas.

Elk kind heeft zijn eigen tempo. Het is belangrijk zijn ontwikkelingsniveau te respecteren en
in te schatten of het de stap naar de kleuterschool al kan zetten. De meeste kinderen zijn
klaar voor de kleuterschool op de leeftijd van 2,5 à 3 jaar.
Zowel voor ouders als voor kinderen is de eerste schooldag een grote en spannende
belevenis. Gelukkig kun je je kindje hier een beetje op voorbereiden.
Vóór de eerste schooldag:







Probeer op voorhand met je kind een bezoekje te brengen aan de kleuterschool.
Neem het bijvoorbeeld mee bij het ophalen van zijn broer of zus aan de schoolpoort.
Lees met je kindje een leuk boekje over de eerste schooldag.
Ga samen een schooltasje kopen.
Probeer er naar te streven dat je kleuter zindelijk is. Een intensieve
zindelijkheidstraining, thuis oefenen is van groot belang. Leer hem/haar zonder luier
te lopen, zodat hij/zij kan leren wanneer hij/zij naar het toilet moet.
Zorg ervoor dat je kind voldoende nachtrust krijgt en dat het eventueel een
middagdutje kan doen.

De dag zelf:








Vertel de gewoonten en afspraken van de school aan je kind. Het is makkelijker als je
kind weet waar het aan toe zal zijn.
Vertel je kind dat u niet in de klas kan blijven, maar de juf voor hem/haar zal zorgen.
Dring er niet teveel op aan dat je kind “flink” of “groot” moet zijn en niet mag huilen.
Elke kind heeft het recht om dit moeilijke moment op zijn eigen manier te verwerken.
Blijf zelf zo ontspannen mogelijk. Neem vastberaden afscheid. Zeg aan je kindje dat
het wordt afgehaald en vertel ook wie het aan de schoolpoort mag verwachten.
Geef je kind zijn lievelingsknuffel mee om op moeilijke momenten troost te brengen.
Vraag op voorhand of dit mag op school.
Als u problemen voorziet of als je kind extra zorgen nodig heeft, praat erover met de
juf vb. ziekte, allergieën, bepaalde gedragingen,….
Geef een reservebroekje mee voor het geval er een 'ongelukje' gebeurt.

Terug thuis:
De kans is groot dat je kind moe en prikkelbaar thuiskomt van school, vooral de eerste
dagen. Soms zal het minder eetlust hebben of slecht inslapen.




Laat je kind even tot rust komen. Probeer wat extra tijd vrij te maken voor een rustige
activiteit zoals tekenen, voorlezen, ...
Overstelp je kind niet met vragen. Verlang niet dat het alles tot in detail vertelt. Een
kind van 3 kan dat nog niet.
Probeer zo veel mogelijk aandacht te hebben voor het nieuwe schoolgangertje.
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17. Kleuterparticipatie
ONDERWIJS[1]
Administratie

Aan de ouders van kleuters stedelijke scholen

uw brief van
uw kenmerk
ons kenmerk
contactpersoon
functie
tel

Tessa Ottoey
administratief
hoofdmedewerker
053 72 37 50

fax
e-mail: Tessa.Ottoey@Aalst.be

Kleuterparticipatie

Beste ouders
Er is een gat in de rij....
Maar de juf (meester) en mijn vriendjes kunnen
niet de hele tijd staan wachten op mij
Aan mijn kapstok hangt nog geen jas.
Mijn stoel staat eenzaam in de klas
De juf (meester) legt uit wat we doen vandaag
’k heb het niet gehoord en voor mij is alles vaag
Ze leren in de klas over nieuwe zaken
De juf toont wat we straks gaan maken
De andere kindjes gaan in de kring aan de praat
Ik kom niet aan bod want ik ben weeral te laat
‘k hoor niet wat mijn vriendjes aan ‘t vertellen zijn
‘k wil horen wat ze zeggen want dat vind ik fijn
Ik lig te popelen in mijn bed
Is de wekker wel op tijd gezet?
Papa, mama, was mij maar
Leg ook alvast mijn kleren klaar
Ik zou best nu al willen gaan
Op mijn plaatsje in de rij gaan staan
Mijn jasje aan mijn kapstok hangen
Naar mijn plekje in de klas verlangen
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Met dit bovenstaande versje willen we het belang aanstippen dat enerzijds uw kind
regelmatig naar school komt en anderzijds dat uw kind op tijd naar school komt.
De kleuterklas wordt nog te vaak gezien als een opvang waar men alleen maar speelt en
waar het niet zo erg is om wat te laat te komen of een dagje over te slaan.
Toch leert een kind – al spelend – heel veel in een kleuterklas: omgaan met
leeftijdsgenootjes, beurt afwachten, de dag- en weekkalender, taal en nieuwe woordenschat
en zoveel meer.
Wanneer een kleuter onregelmatig of te laat naar school komt, moet zij/hij de andere kleuters
bijbenen en zo bouwt zij/hij al vanaf de kleuterklas een achterstand op.
We merken dat kleuters die te laat komen zich soms ongemakkelijk en verlegen voelen. Ze
vinden het moeilijk om aan te sluiten bij de groep of het klasgebeuren. Andere kleuters
worden dan weer nerveus of onrustig als ze niet weten wat er in de loop van de dag zal
gebeuren. De juf of meester vertelt ’s morgens hoe het dagschema er zal uitzien. De meeste
kleuters vinden het erg prettig en veilig om te weten wat er in de loop van de dag zal
gebeuren.
Laatkomers storen ook het klasgebeuren. De kleuterleid(st)er moet het kringmoment telkens
onderbreken wanneer een kleuter te laat komt. Niet zo leuk voor haar/hem en de andere
kleuters! En zeker niet bij nummertje vijf van de dag.
Daarom vragen wij en het schoolteam om je kleuter regelmatig van de school te laten
genieten en haar/hem op tijd naar school te brengen.
Vriendelijke groeten
Dienst onderwijs en het schoolteam
18. LICHAMELIJKE OPVOEDING
Onze kleutertjes kunnen wekelijks genieten van twee uur bewegingsopvoeding, per
leefgroep. Hiervoor hebben de kleuters enkel turnpantoffels nodig, die door de ouders
worden aangeschaft. Gelieve dit materiaal zo snel mogelijk te bezorgen aan de juf van
uw kind. (Naamtekenen a.u.b.!)
Hierbij zullen de oudste kleuters een bezoekje brengen aan zwembad om te gaan
zwemmen. De geplande datums worden later zeker nog meegedeeld.
Onze kinderen van de lagere school zullen wekelijks één uur bewegingsopvoeding
hebben per leefgroep. Daarnaast zullen de leefgroepen van de lagere school bij
regelmaat gaan zwemmen en worden jullie hiervan op de hoogte gebracht. De leerkracht
LO stelt hiervoor een jaarplanning op, die meegegeven wordt in de agenda van uw kind.
Onze ervaring zegt, hoe regelmatiger de groepen gaan zwemmen, hoe beter het
resultaat. In onze school is de afspraak dat tijdens de sportactiviteiten, dus tijdens
zwemmen en turnen, de kinderen een badmuts en een T-shirt van de school
aanschaffen. Dit om praktische en veiligheidsredenen. (Deze aankoop is niet nodig voor
onze kleuters!) Deze badmuts en T- shirt zijn op het secretariaat te verkrijgen aan de prijs
van: badmuts 2 euro, T-shirt 7 euro.
Wat heeft uw kind daarnaast nog nodig voor bewegingsopvoeding en zwemmen en
vragen we dit om mee te brengen van thuis: een turnzak met daarin een blauwe of
zwarte short, turnpantoffels of blote voeten, een zwemzak met daarin badpak (geen
bikini) of zwembroek (geen zwemshort), grote en kleine handdoek, eigen kam of borstel
en eventueel een zwembrilletje en neusknijper indien uw kind dit wenst.
Het is noodzakelijk dit alles te naamtekenen. Heel belangrijk om weten is dat vanaf
heden het busvervoer van – en naar het zwembad wordt betaald door de stad Aalst.
De school zal vanaf nu enkel de inkom van zwembad factureren aan uw kind. Voor
datums van de sportactiviteiten zoals zwemmen, sportdag zal later een planning
meegegeven worden met uw kind. We houden jullie op de hoogte via het agenda en
onze nota.
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19. AFWEZIGHEDEN VAN UW KIND WEGENS ZIEKTE OF ANDERE REDEN
(zie ook bundel Stedelijk Onderwijs, pedagogisch project, schoolreglement --> hoofdstuk
5, artikel 6)
Mogen wij u uitdrukkelijk vragen wanneer uw kind om welke reden ook niet tijdig kan zijn
op school of om andere redenen niet naar school kan komen, om het secretariaat te
verwittigen voor 9 uur ’s morgens.
Ten laatste tegen negen uur moeten wij het aantal warme maaltijden kunnen doorgeven.
Je kan de school steeds bereiken op het nummer secretariaat 053/ 72 39 54 – directeur
053/ 72 39 55 of de opvang 053/ 72 34 77 of via e-mail: sylvia.vandeneeden@aalst.be of
veerle.muylaert@aalst.be .Niet afgebelde maaltijden zullen gefactureerd worden.
Richtlijnen i.v.m. afwezigheden:
Kleuteronderwijs: afwezigheden of laattijdig aanwezig zijn van niet-leerplichtige
kinderen moeten niet worden gewettigd door medische attesten. Afwezigheden en
laattijdig aankomen worden wel telefonisch of schriftelijk meegedeeld aan de directeur of
secretariaat. De directeur of het secretariaat meldt dit aan de betreffende kleuterjuf.
Vanaf heden moet de school de laattijdige kleuters ook melden aan het Ministerie van
Onderwijs. Bij het vaststellen van het vaak laattijdig en / of onregelmatig aanwezig zijn
van kleuters op de school zal dit gevolgen hebben op de studietoelage van kleuters aan
de ouders!
Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden
de regels van het lager onderwijs.
Lager onderwijs: wanneer een leerling wegens ziekte afwezig moet blijven, brengen de
ouders de directeur zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende dagen moeten door middel van een
medisch attest worden gewettigd.
Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de
tandarts,…), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Voor ziekte tot drie opeenvolgende dagen volstaat een ondertekende verklaring van de
ouders. Dergelijke verklaring kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders
zelfs geschreven worden. Voor elke afwezigheid waarvoor geen schriftelijke verklaring
wordt verstrekt, wordt een formulier meegegeven aan de ouders om de afwezigheid te
verantwoorden. Dit formulier wordt binnen de drie dagen ingevuld terubezorgd. Vanaf de
vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. Bij schoolverandering worden de
problematische afwezigheden gemeld aan de nieuwe school.
Kinderen die afwezig zijn omwille van persoonlijke redenen, zullen de ouders hierbij
vooraf steeds toestemming moeten vragen aan de directeur. Indien de directeur vooraf
niet op de hoogte werd gebracht van de afwezigheid om persoonlijke redenen en geen
toestemming gaf, zal deze geweigerd worden en wordt dit als een onwettige afwezig zijn
aanzien.
Indien bij leerplichtige kinderen meer dan tien halve dagen onwettige afwezigheden
worden vastgesteld, wordt de school verplicht om een begeleidingsplan van
problematische afwezigheden op te stellen. Hierbij worden de wettelijke instanties op de
hoogte gebracht en worden hierbij stappen ondernomen naar de ouders toe. Wanneer
onwettige afwezigheden bij leerplichtige kinderen oplopen naar 30 halve dagen wordt
onmiddellijk het ministerie van onderwijs gecontacteerd en zal dat invloed hebben op het
uitkeren van de studietoelage voor het kind.
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20. VERSNAPERINGEN TIJDENS DE SPEELTIJDEN
Tijdens de speeltijd kunnen de kinderen hun koekje of fruit opeten maar ook iets drinken.
Dit mag een drankje van thuis zijn (liefst water). Bij het meebrengen van een eigen
drankje geldt de regel dat frisdranken verboden zijn op school, eveneens snoep! Omdat
gezonde voeding heel belangrijk is willen we er met de volledige school aan werken. Dit
doen we door in de voormiddag allemaal fruit te eten. We rekenen ook op jullie steun als
ouder, dat ieder kind een stuk fruit meekrijgt i.p.v. een koek.

21. VERJAARDAGEN IN DE KLAS KIND
De leerkracht zorgt ervoor dat er voor elk kind even tijd wordt uitgetrokken om zijn
verjaardag te vieren. Indien de ouders iets wensen mee te brengen naar school, dan
wordt dit toegestaan zoals cake, ijsjes, fruit, pannenkoeken of wafels, … aan jullie de
keuze. De tafels worden gedekt, er wordt gezongen, gegeten, kortom er hangt
feestvreugde in de lucht.
Opmerkingen: we kiezen ervoor om géén snoep en geen individuele pakjes mee te
brengen en te zorgen voor een “afvalarm” verjaardagsfeestje. Mochten er nog andere
suggesties zijn van ouders, dan zijn wij altijd een luisterend oor. Graag enkele dagen op
voorhand met de klasleerkracht afspreken a.u.b.

22. SPEELPLAATS
Onze speelplaats is voorzien van een rode of groene vlag. Wanneer de groene vlag
hangt, weten de kinderen dat ze mogen spelen in de zandbak. Bij een rode vlag is het op
dat moment niet toegestaan om te spelen in de zandbak. Wij vragen de ouders om de
leefregels die voor de kinderen gelden ook zelf te respecteren en na te leven.

23. OP TIJD
We willen er nog eens op wijzen dat het belangrijk is dat kleuters en kinderen tijdig en
zoveel mogelijk aanwezig zijn in de klas. Laattijdig aankomen stoort de normale werking
van de klas. Kinderen die laattijdig aankomen op school moeten zich vooraf steeds
aanmelden op het secretariaat, nadien begeven zij zich mits toestemming van de
directeur of de secretaresse in alle stilte naar de klas. Opgelet de bel gaat om 8u.15, om
dan om 8u.20 in de klas te starten en niet om 8u.30!
24. AGENDA EN HEEN- EN WEERSCHRIFTJE
Dagelijks krijgen de kleuters hun heen-en weerschriftje mee en de kinderen van de
lagere school hun agenda. Mogen wij uitdrukkelijk vragen dit dagelijks als ouder na te
kijken, te lezen en te signeren als gezien. Op deze manier is het duidelijk voor de
leerkracht dat de meegegeven informatie wordt gelezen. Ook voor uw kind is het een fijn
gevoel dat u interesse toont voor het schoolgebeuren.
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25. AFHALEN EN BRENGEN VAN DE KINDEREN.
Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, kunnen hun kinderen begeleiden tot
op de speelplaats.
Bij het belsignaal gaan de leerlingen en kleuters in de rijen staan en verlaten de ouders
de speelplaats.
Vanaf dit schooljaar is het niet meer nodig dat ouders van de kleutertjes de boekentasjes
ledigen in de voorziene bakken in de kleuterzaal, dit wordt vanaf nu door de juf zelf
gedaan. We willen er samen naar streven dat de kinderen zich in alle rust kunnen
begeven naar hun klaslokaal, zodat de lessen onmiddellijk in groep kunnen aanvangen
op voorziene tijdstip. Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met toestemming
van de directie, hun kind begeleiden tot in het klaslokaal.
Ouders die hun kinderen op school afhalen, kunnen wachten op de speelplaats.
De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders de
speelplaats verlaten om bijv. alleen naar de parkeerplaats te gaan.
Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op
voorhand schriftelijk aan de directeur mee wie het kind mag afhalen.
Ouders die hun kinderen de toestemming geven om alleen naar huis te gaan (ook tijdens
de middagpauze), delen dit ook op voorhand schriftelijk aan de directeur mee.
Wij vragen u ook om de schoolingang vrij te houden.
26. NIEUWS VAN DE NOTELAAR
Sommigen onder jullie weten al dat wekelijks een krantje wordt uitgegeven “De Nota”.
Daarin vinden we alle leuke, leerrijke, spannende, nieuwe …dingen die de kinderen op
school meemaken. De wereld van het internet kent voor de meeste mensen geen
geheimen meer, daarom geven we jullie de keuze dit krantje ofwel digitaal, ofwel op
papier te ontvangen. Gelieve jullie keuze persoonlijk aan de juf of directie mee te delen of
stuur een e-mail naar: sylvia.vandeneeden@aalst.be of veerle.muylaert@aalst.be en
slaan wij zo uw adres op. Onze school heeft eveneens een webside:
http://aalst.digicity.be/Stedelijke_freinetschool_De_Notelaar_--1186642301id.html
waar je alle informatie over onze school kan vinden.
27. NIEUW ! Misschien heb je wel recht op een schooltoelage !…
Wie kan een toelage krijgen?
Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen van
uw gezin. Als u inkomen te hoog is, krijgt u geen toelage.
Hoe komt u te weten of uw inkomen te hoog is?
Bel naar het gratis infonummer 1700.
Kijk op www.studietoelagen.be
Hoe kunt u een aanvraag doen? Er zijn 2 mogelijkheden :
 Via internet
Surf naar www.studietoelagen.be en klik op ‘online diensten’
Of
 Vul formulier in
Vraag een formulier op het bureel van de school, vul dit in
en stuur dit naar :
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw 1A, Koning Akbert II-laan 15,Brussel
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28. MAXIMUMFACTUUR
In september zal de school via een brief aan uw kind de geplande activiteiten meedelen,
die tijdens de schooluren vallen. Deze activiteiten werden in samenspraak met het team
en het schoolhoofd vastgelegd, voor dit schooljaar. Al deze activiteiten vallen onder de
maximumfactuur. Dit betekent dat we maximum een bijdrage per kleuters en per leerling
voor het lager onderwijs per schooljaar mogen aanrekenen voor toneelbezoeken,
sportactiviteiten, schooluitstappen, zwemmen,…
MAXIMUMFACTUUR
Index 1/9/12
Kleuter

45

Lager

85

Meerdaagse uitstappen (driedaagse)

410

Toch zullen de leerkrachten er naar streven om zoveel mogelijk uitstappen te blijven
doen vanuit project, dit op een kosteloze manier. De ervaringen van de kinderen blijven
een uitgangspunt! Om te vermijden dat we bij elke activiteit geld hoeven op te halen
opteren wij om dit bedrag ofwel onmiddellijk mee te geven aan uw kind, ofwel kan u
sparen via een spaarsysteem, dit op vaste tijdstippen. In die brief zal u zien dat het
zwemmen niet contant betaald moet worden, deze zal u aangerekend worden via de
schoolfactuur, maar valt wel onder de maximumfactuur. Onder dit bedrag van 85 euro
(lager onderwijs) en 45 euro (kleuters) vallen niet de tarieven van de buitenschoolse
opvang, eetmalen en vieruurtjes.
29. MIDDAGMALEN!

Beste ouders,
Vanaf 1 september 2008 geldt er een nieuwe regeling in verband met de warme
maaltijden en drankjes op school. (cf. brief i.v.m. “inningsprocedure schoolrekeningen
en gebruik bestelkaart voor dranken en maaltijden”)
Om de veertien dagen krijgt uw kind een invulbriefje mee naar huis waarop jullie voor
de komende 2 weken moeten invullen op welke dagen uw kind warme maaltijd zal
eten.
Opgelet: de bestelde maaltijden zullen moeten betaald worden. Enige uitzondering is
wanneer uw kind ziek is. Bij ziekte moet de school verwittigd worden vóór 9 uur
(053 72 39 54) zodat de maaltijd kan afgezegd worden. (de school verwittigen geldt
enkel voor wie die dag warme maaltijd heeft besteld!!!)
Op het briefje zal ook de datum staan wanneer het invulbriefje ten laatste in ons bezit
moet zijn. Kinderen die hun briefje te laat of niet afgeven, zullen geen soep of warme
maaltijden krijgen van de school!
Wij hopen op uw bereidwillige medewerking!
Vriendelijke groeten, het schoolteam.
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30. Inningprocedure schoolrekeningen stedelijk onderwijs en gebruik bestelkaart
voor dranken en maaltijden

uw brief van

Aan de ouder(s) van leerlingen in de
Stedelijke onderwijsinstellingen Aalst

uw kenmerk
ons kenmerk

PP/JV-schoolrekeningen 2013-2014

contactpersoon

Jan Verleysen

functie

adm. hoofdmedewerker

tel

053 72 35 06

fax
053 73 21 39
e-mail: jan.verleysent@aalst.be

Schoolfacturen van kind(eren)

2 september 2013

Geachte ouder(s)
In overleg met de directies van de stedelijke kleuter- en bassischolen werd één duidelijke
werkwijze afgesproken voor de betaling en opvolging van schoolrekeningen:
1) uw schooldirectie geeft de maandelijkse schoolfactuur mee met uw kind in het begin van
de maand; deze moet binnen de 30 dagen betaal worden met het overschrijvingsformulier of
via domiciliëring; nadien wordt één kosteloze herinneringsfactuur opgemaakt en
meegegeven;
2) alle onbetaalde facturen worden daarna door de stad Aalst, dienst Financiën met kosten
ingevorderd (besluit gemeenteraad30/09/2008 over wanbetalers)
Bovendien worden maaltijden, consumpties en andere dienstverlening aan uw kind beperkt
of definitief geschorst.
Mocht u moeilijkheden voorzien of hebben om te betalen, neem onmiddellijk contact op met
uw schooldirectie. Zo vermijdt u onnodige kosten.
Ik ben overtuigd van uw medewerking en wens u en uw kinderen een succesvol nieuw
schooljaar toe in de stedelijke onderwijsinstelling.

Hoogachtend
Piet Persoons
Financieel beheerder stad Aalst
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31. WAT MOET ER GEBEUREN NA EEN SCHOOLONGEVAL ?
Uw kind is verzekerd tijdens de schoolactiviteiten en tijdens de normale weg van en naar de
school.
Wat moet je doen bij een schoolongeval ?


Je krijgt een formulier “geneeskundig getuigschrift - formulier c”.



Je laat het geneeskundig getuigschrift – formulier c invullen door de dokter.



Je geeft het ingevulde formulier zo vlug mogelijk af op het secretariaat, samen met een
klever van het ziekenfonds en je bankrekeningnummer, dan pas kan de school de
aangifte doen.

Wat moet je doen met de rekeningen en/of facturen ?
A. De behandeling was enkel bij de dokter (niet in het ziekenhuis)


Je betaalt alle rekeningen



Na afloop van de behandeling of genezing ga je naar je ziekenfonds



je krijgt reeds een gedeelte van de doktersbriefjes terugbetaald
je vraagt een attest waarop staat vermeld wat u terugtrekt langs het
ziekenfonds en wat niet.



Je brengt mee naar school :
 dit attest van het ziekenfonds
 de factuur (= kasticket) van de apotheker



De school stuurt het formulier op naar de verzekeringsmaatschappij en na een tijdje
(zeker twee maand) krijgt u het bedrag waarop uw recht heeft op uw rekening gestort.

B. De behandeling was in het ziekenhuis (spoed of opname)


Je betaalt alle facturen.



Je brengt de originele facturen van het ziekenhuis binnen in de school.



De school stuurt de originele facturen op naar de verzekeringsmaatschappij en na
een tijdje (zeker twee maand) krijgt u het bedrag waarop uw recht heeft op uw
rekening gestort.
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32. AFVALPREVENTIE – WIJ ZIJN EEN MOS (milieuzorg) SCHOOL!
Milieuzorg op onze school, vinden wij als schoolteam van enorm groot belang! Wij kunnen
samen, hoe jong de kinderen ook zijn, een steentje tot een gezond milieu bijdragen.
Wij hanteren hierbij concrete afspraken op de school om zo onze mos logo’s waardig te zijn.
Ook u kan als ouder daarbij helpen. Hier volgen onze afspraken
-

Alle kinderen brengen een boterhammendoos mee, i.p.v. boterhammetjes in
zilverpapier of ander papier.
Dagelijks eten we fruit i.p.v. een koek tijdens de voormiddagspeeltijd.
Gezonde dranken: water; geen frisdranken brengen de kinderen mee in een
drankbus. Tijdens de middagpauze wordt er steeds water aangeboden.
Wij sorteren op onze school: papier, glas, compostvaten, rest, PMD
NIEUW!!: we sorteren, verzamelen plastic dopjes van plastic flesjes drank om zo mee
te helpen met de organisatie blindgeleide honden!
Wij gooien onze papiertjes in de vuilbakken en niet op de speelplaats.
Roken is verboden op school. Wij bannen sigarettenpeuken op de speelplaats.
Één thema per jaar wordt door de hele school uitgewerkt rond milieuzorg.
De kinderen verzamelen hun fruitafval in aparte afvalbakken en brengen dit
zelfstandig naar de compostvaten.
Twee kinderen worden aangesteld als energie - agenten: zij controleren of deuren
van het sanitair afgesloten zijn en de lichten uit zijn tijdens de speeltijd.
Etensresten worden naar de kippen gebracht.
Elke leefgroep krijgt tijdens het schooljaar eens de klastaak om een maand onze
kippen te verzorgen.
Wij versturen ons wekelijks krantje “ de nota” zo veel mogelijk digitaal en kopiëren
deze in een verkleinde versie  minder papierverbruik.
De poetsvrouwen werken met milieuvriendelijke producten.
Het water van de regenton gebruiken we om de toiletten te reinigen, het bord af te
kuisen en de planten water te geven.

33.Gezondheidsbeleid: een taak voor de ouders, maar ook voor de school! Samen
bewandelen we de weg.
In onze school staat alles wat draait rond gezondheid hoog in het vaandel! Aangezien
kinderen een groot deel van de tijd doorbrengen op school vinden wij het als schoolteam van
belang om samen met de ouders een weg te bewandelen om de kinderen te leren op een
correcte en bewuste manier om te gaan met gezondheid. Dit vinden wij een wezenlijke
taak voor de school en voor alle participanten op de levensweg van ieder kind.
Inhoudelijk draait dit niet enkel om de gezondheid van ieder kind op zich, maar ook om de
gezondheid van anderen in hun naaste omgeving, zowel tijdens het schoolgebeuren, als
buiten de schoolmuren. Wij willen onze kinderen opvoeden tot weerbare gezonde kinderen.
Dit bereiken we niet door hun alleen maar leerstof aan te bieden in de klas, dit reikt zoveel
verder. Heel het handelen van de kinderen, de inbreng van de leerkracht en de school zijn er
op gericht de grenzen van het kind te verleggen op weg naar zelfstandig wend – en
weerbaar gedrag waardoor diens welbevinden en zelfsturing toenemen. Dat resulteert op zijn
beurt in sociale en maatschappelijke integratie.
Onze school hecht belang aan het aanleren, aanbieden en stimuleren van vaardigheden,
attitudes, regels en afspraken i.v.m. gezondheid, die dagdagelijks verweven zitten in het
leefpatroon van ieder kind in de Notelaar.
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We zijn er van overtuigd om kinderen een gezond en duurzaam gezondheidsgedrag bij te
brengen. Het is hierbij van belang dat we als school en ouders samenwerken! Hier alvast
nog eens al onze afspraken op een rijtje.
Gezondheid in onze school draait niet alleen om gezonde- en ongezonde voeding maar ook
om goede eetgewoonten verwerven, tafelmanieren, beschermend omgaan met de natuur, de
zorg voor zichzelf en de anderen, bewustzijn van het eigen lichaam, dagelijkse hygiëne,
ziekteverschijnselen, welke gezondheidsvoorzieningen bestaan er, belang van beweging,
veiligheid, evacuatieregels, milieu,…
Een combinatie van deze expliciete thema’s en geïntegreerde aandacht hebben het meeste
effect. Op die manier is de kans groot dat kinderen nu en later zullen bijdragen tot en zich
engageren voor de bescherming van zichzelf en van de kwetsbare wereld waarin ze
terechtkomen.
34. VASTE WAARDEN IN ONZE NOTELAAR:
A) Op schoolniveau
GEZONDHEID:
- Dagelijks hebben we fruitronde , in het lager tijdens de voormiddag en bij de
kleuters in de namiddagspeeltijd, geen koek!
- Kinderen kunnen ten alle tijden (ook tijdens de lessen) water drinken in de klas.
- Kinderen krijgen de keuze om boterhammen of warme maaltijd te nemen op
school.
- Frisdranken zijn niet toegelaten op school.
- Bij het middageten drinken we steeds WATER!
- Vegetarische dag per maand.
- Tijdens de speeltijden kunnen de kinderen water drinken of een eigen gezond
drankje in een drinkbus.
- Snoepen op school is niet toegestaan.
- Verluchten van de klaslokalen tijdens de speeltijd.
MILIEU:
- Elke klas heeft een beurtrol om papiertjes te rapen.
- Sorteren van papier, glas, batterijen, rest, GFT, PMD
- Taken in alle klas: verzorgen van planten, dieren, bord, opruimen, verluchten van
de klas.
- Boterhamdozen en geen aluminiumfolie.
- MOS-school: we ijveren voor drinkbussen i.p.v. brikjes.
- Geen schade aanbrengen aan de schoolmaterialen.
- GFT bakje op speelplaats voor fruitafval.
- Energiebeheer: computers uitschakelen, lichten uitschakelen  energieagenten:
kinderen voeren controle uit.
- Jaarlijkse dikkentruiendag: bewegingsmoment: leerlingen maken een dans en
deze wordt aangeleerd.
HYGIËNE:
- Handen wassen voor we aan tafel gaan.
- Handen wassen na toiletbezoek  pictogrammen.
- Hygiënische voorzieningen in de toiletten.
- Controle bij douchen voor en na het zwemmen, voeten spoelen om schimmels te
voorkomen, extra handdoek om in kleedkamers op te staan.
- Borstel of kam wordt na het zwemmen niet doorgegeven aan andere kinderen.
- Toiletten doorspoelen na gebruik.
- Toiletten zijn geen speelplaats.
- Rode vlag: niet in de zandbak, het is te vochtig.
- We gooien geen zand op de speelplaats, zand blijft in de zandbak.
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VEILIGHEID:
- Poortjes sluiten op de speelplaats en aan de kleuterklassen.
- Hendel sluiten van de groene deur, ingang Vredeplein.
- Rangen maken op speelplaats om onder begeleiding de school te verlaten en
over te steken aan de zebrapaden.
- Na het belsignaal rustig in de rij gaan staan.
- Vechten op school is niet toegelaten.
- Aanmelden op het secretariaat bij te laat komen.
- Niet lopen in de gangen, op de trappen, we gaan in alle rust naar onze klas.
- Evacuatie: brandalarm (2X per jaar), dieper ingaan op verzorgen van
brandwonden in alle klassen.
- Verantwoordelijke voor EHBO en evacuatie.
- Banken op de speelplaats dienen om op te zitten.
- We spelen met een moussen- bal.
- We stappen van onze fiets af aan de ingang van de school en betreden de school
met de fiets aan de hand.
- We promoten onze fietsers een fietshelm en fluojasje te dragen.
- Fietsproef in L6 en toepassen in het verkeer. (met fiets op vierdaagse)
WELBEVINDEN – BETROKKENHEID:
- Klasraad elke vrijdag.
- Dagelijks gevoelensblad invullen: hoe voelen we ons en/of invullen in agenda.
- Schoolraad.
- Tevredenheidsonderzoek door de kleuters uit K3 en alle leerlingen van de lagere
school op het einde van het schooljaar.
BEWEGING:
- We vinden het belangrijk dat kinderen bewegen. De lessen LO dragen daar zeker
toe bij.
- Elke vrijdag wordt de muziekinstallatie boven gehaald en dan kunnen de kinderen
tijdens de middagpauze vrij op muziek bewegen.

B) Op klasniveau
Volgende weerbaarheidsactiviteiten komen jaarlijks terug waarbij volgende klassen
telkens opnieuw deelnemen onder begeleiding van de dienst Preventie van de stad
Aalst. De leerkrachten werken dit thema telkens verder uit in de klas.
Eerste en tweede leerjaar: (om de twee jaar): thema “Samen met Victor gaan de
kinderen op zoek naar ‘groene’ en ‘rode’ gedragingen, gedachten en gevoelens of naar
aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag”
Schoolvoorstelling: ‘Victor en zijn Goedgevoel machine’
Derde leerjaar: thema “Respect/verdraagzaamheid en hoffelijkheid.”
Voorstelling “Hoffelijke Hendrik”
Vierde leerjaar: thema “Opkomen voor jezelf. Voorstelling “ Nee, stop ga weg”
Vijfde leerjaar: thema “Pesten, steaming en agressie
Voorstelling “Angels en geboeide tongen”
Peter, meterschap door de politie bij de leerlingen van het zesde leerjaar.
Zesde leerjaar: thema “LOL” gegeven door de Lokale Politie van Aalst. Verkeersveiligheid
“de dode hoek”.
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35.GEZONDHEIDSEDUCATIE: belangrijk voor iedereen.

LUIZEN
Om luizenbesmetting op een snelle manier te bestrijden hanteren we op school een
stappenplan. Het is mits een snelle samenwerking tussen ouders en school dat we dit
ongemak onder controle kunnen houden.
Iedereen kan luizen krijgen … een luis vraagt niet: “mag ik eens in je haar zitten?”.
1. meldingsplicht
Wanneer ouders luizen vaststellen bij hun kind(eren) dient de directie hiervan
ONMIDDELLIJK op de hoogte gebracht zodat alle kinderen een luizen-infoblad meekrijgen
om verdere verspreiding te voorkomen.
2. behandeling
Ouders staan in voor de behandeling tegen hoofdluis. Alle inlichtingen over deze
behandeling kunnen bij de directie bekomen worden. Bij geen of onvoldoende behandeling
door de ouders wordt het CLB ingeschakeld. Indien de behandeling niet het gewenste
resultaat oplevert dient de huisarts of dermatoloog te worden gecontacteerd.
3. nuttige inlichtingen
-

-

IEDEREEN kan hoofdluizen krijgen.
Hoofdhuid of haar kunnen niet preventief behandeld worden.
Behandeling van hoofdluis dient zich te richten op de luizen en de neten (eitjes).
Naast de behandeling van de hoofdhuid is het zeer belangrijk om ook voorwerpen te
behandelen die met luizen of neten besmet kunnen zijn (vb. muts, knuffeldiertjes,
hoofdkussen, …).
Alle leden van het gezin moeten goed worden gecontroleerd en eventueel behandeld.
Na een vakantieperiode is een verscherpte controle gewenst.

Zieke kinderen (vanaf 38°C koorts) horen niet thuis op school.
Bij besmettelijke ziekten zoals windpokken, mazelen, besmettelijke diarree,… wordt uw kind
niet toegelaten.
Een kind dat licht ongesteld is, kan naar school komen indien de ziekte geen risico inhoudt
voor de andere kinderen. De ouders worden verwittigd indien zich in de loop van de dag
hoge koorts ontwikkelt. Het kind wordt dan, indien mogelijk, opgehaald om thuis verder
verzorgd te worden.
In dit verband is het belangrijk dat ouders onmiddellijk wijzigingen in verband met adres,
telefoon of werkgever doorgeven aan de directie of de leerkracht.
Medicatie kan enkel toegediend worden mits duidelijke richtlijnen van de behandelende arts
(vermelding van de merknaam en dosering). Gelieve uw kind dus niet naar school te sturen
met hoestsiropen, koortswerende middelen, puffers… (tenzij schriftelijk document van
behandelende arts) Het vervoer van een ernstig ziek kind gebeurt enkel door de dienst 100.

Medische equipe - CLB
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Beste leerling,
Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waar leerlingen, ouders,
leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen op doen voor informatie, hulp en
begeleiding.
Je KAN naar het CLB als -je ergens mee zit of je niet goed voelt in je vel
-je moeite hebt met leren en studeren
-je informatie of hulp wenst bij studie- en beroepskeuze
-je vragen hebt over gezondheid, jouw lichaam en voor inentingen
Je MOET naar het CLB als -je te vaak afwezig bent op school
-je een overstap maakt naar het buitengewoon onderwijs
-je vroeger of net later aan het lager onderwijs begint
-je uitgenodigd wordt voor het medisch onderzoek
Elke leerling moet tijdens de volledige schoolloopbaan een aantal keren op medisch
onderzoek. Deze onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat:
 in de 1ste kleuterklas (gebeurt op school: lengte, gewicht, zicht);
 in de 2de kleuterklas (gebeurt op het CLB: lengte, gewicht, zicht, gehoor + controle
door dokter + mondgezondheidszorg);
 in het 1ste leerjaar (gebeurt op school: lengte, gewicht, zicht, kleurenzicht + controle
door dokter en mogelijkheid voor vaccinatie);
 in het 3de leerjaar (gebeurt op school: lengte,gewicht, zicht);
 in het 5de leerjaar (gebeurt op het CLB: lengte, gewicht, zicht,gehoor, dieptezicht +
controle door dokter en mogelijkheid voor vaccinatie);
 in het 1ste secundair (gebeurt op het CLB: lengte, gewicht, zicht + controle door dokter
en mogelijkheid voor vaccinatie);
 in het 3de secundair (gebeurt op het CLB: lengte, gewicht, zicht, gehoor + controle
door dokter en mogelijkheid voor vaccinatie).
In het buitengewoon onderwijs moet je naar het medisch onderzoek in de 1ste kleuterklas, de
2de kleuterklas en verder om de 2 jaar tot de leeftijd van 15 jaar. Nieuwe leerlingen worden
uitgenodigd op medisch onderzoek tot 21 jaar.
De ouders mogen aanwezig zijn op het medisch onderzoek dat doorgaat op het CLB.
Tijdens het onderzoek kan je aan de verpleegkundige en de dokter vragen stellen maar je
mag ook een afspraak maken voor een gesprek op een ander moment.
Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele
voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan het CLB.
Het CLB is verplicht om maatregelen te treffen in geval van besmettelijke ziekten.
Je ouders of jij verwittigen dus zeker de school en/of het CLB als er bij jou één van volgende
besmettelijke ziekten vastgesteld wordt:
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Bof (dikoor)
Buiktyfus (darminfectie met bacteriën van het type salmonella)
Difterie (kroep)
Gastro-enteritis/voedselinfectie
Meningitis (hersenvliesontsteking)
Hepatitis A (leverontsteking – geelzucht)
Hepatitis B (leverontsteking – geelzucht)
Impetigo (krentenbaard)
Polio (kinderverlamming)
Pertussis (kinkhoest)
Morbilli (mazelen)
Scarlatina (roodvonk)
Scabiës (schurft)
Schimmelinfectie van de behaarde hoofdhuid en van de gladde huid
Shigella (darmbacterie veroorzaakt door shigellose)
Tuberculose (TBC)
Varicella (windpokken)
Elke andere ziekte waarover je bezorgd bent

In je CLB-dossier komt alles wat met jou en jouw begeleiding te maken heeft.
We houden ons uiteraard aan regels: in het dossier komen enkel die gegevens die nodig zijn
voor de begeleiding. We behandelen deze gegevens zeer discreet en we houden ons aan
het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarige’.
Heb je nog vragen of wil je een afspraak?
De CLB-medewerker is regelmatig op jouw school aanwezig. Via het secretariaat en/of de
leerlingenbegeleider van jouw school kan je een afspraak maken.

Het CLB team

www.clbaalst.be

CLB GO! Dender, Zonnestraat 25-9300 Aalst

053/60.32.80

info@clbaalst.be

Data medisch onderzoek onder begeleiding van de leerkracht

Klas

Dag

Datum

Uur

Locatie

5de leerjaar

Maandag

14/12/2015

9u

Zonnestraat

2de kleuter deel 1

Dinsdag

11/05/2016

9u

Zonnestraat

2de kleuter deel 2

Woensdag

11/05/2016

9u

Zonnestraat

1ste leerjaar

Maandag

26/10/2015

9u

Op school
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ATTEST TOEDIENEN MEDICATIE OP SCHOOL
Geachte ouder(s),
De laatste jaren wordt in toenemende mate gevraagd aan leerkrachten/school om medicatie
toe
te dienen op school.
Graag hadden wij hieromtrent de volgende afspraken gemaakt:
Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat medicatie op school moet worden
toegediend.
Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het
onderstaande attest door de ouder of de behandelende arts wordt ingevuld.
De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor
neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze
medicatie.

Bij twijfel of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de clb-arts contact opneemt met
uw
huisarts.
Met vriendelijke groeten,
de directie

Attest van de ouder(s) en behandelende arts, te overhandigen aan de
leerkracht/school
Naam en voornaam van het kind: …………………………………………………………………..
Naam van de medicatie: ……………………………………..……………………………………..
………………………………………………………………….......................................................
Dosis: ………………………………………………………………………………………………….
Periode van toediening op school: van ………………….. tot ………………… (datum)……….
Tijdstip van toediening op school: …………………………………………………………………..
Stempel en handtekening arts en handtekening ouder

………………………………… ……………………………………………………………….
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36.Zittenblijven: wie beslist?
Er ontstaat nogal eens onduidelijkheid als vanuit de school wordt aangevoeld dat een kind
niet ver genoeg staat om de overstap naar een volgend leerjaar te kunnen maken. Meestal
is het nemen van de beslissing tot zittenblijven het eindpunt van een langdurig proces
waarbij de ouders doorheen het schooljaar op verschillende momenten betrokken worden.
Daaruit groeit meestal een goede oplossing die door alle partijen aanvaard wordt.
Maar wat als de ouders dit niet accepteren? Dan vallen we terug op wat het decreet
Basisonderwijs ons als regelgeving oplegt. Daarin staat dat de school beslist welke leerling
naar een volgend schooljaar gaat of blijft zitten. Het decreet geeft maar op twee
ogenblikken het laatste woord aan de ouders. Bij de overgang van kleuter naar lager
onderwijs kunnen ouders kiezen of dat gebeurt op 5, 6 of 7 jaar. Ze moeten het advies van
het CLB en de school wel aanhoren, maar het is niet bindend. Ouders mogen ook
beslissen of de leerling nog een achtste jaar lager onderwijs volgt. Over de andere
overgangen (bijvoorbeeld van tweede naar derde leerjaar) beslist de school.

37.Zorgbeleid: de spot op elk kind

Zorgvisie in onze school
Een kind is als een vlinder, in de wind.
De ene vliegt hoog, de andere laag, maar ieder doet het op zijn manier.
Het leven is geen competitiestrijd.
Ieder kind is anders.
Ieder kind is speciaal.
Ieder kind is mooi.
Ieder kind is bijzonder.
Ieder kind heeft talenten.
Ieder kind krijgt kansen.
Elke leerling in onze school is uniek, heeft een eigen persoonlijkheid, heeft zijn eigen
behoeften om te spelen en te leren. De meeste leerlingen leren op een gematigde manier,
anderen hebben langer tijd nodig om te leren. Er zijn ook leerlingen die weinig uitleg nodig
hebben om grote leerstappen te kunnen maken.
Deze verschillen ontstaan door verschillen in intelligentie, sociale -en emotionele
ontwikkeling, werkhouding, lichamelijke condities, motorische ontwikkeling en door het
milieu en de cultuur waar onze leerlingen vandaan komen. Wij als school hebben als taak om
ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn of haar ontwikkeling
komt, ongeacht de verschillende leermogelijkheden van onze leerlingen.
Als schoolteam willen wij het beste voor alle leerlingen en proberen we hen zo goed
mogelijk te begeleiden in hun hele schoolloopbaan. In eerste plaats zullen wij proberen om
zorg te voorkomen. Dit kunnen wij doen door de sfeer in onze klassen zo goed mogelijk te
maken zodat elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt. Zo zullen kinderen ook sneller en
beter kunnen ontplooien. Ook zullen onze leerkrachten hun beste beentje voorzetten om de
nodige kennis aan te reiken aan onze kinderen. Voor sommige kinderen kan dit alles niet
genoeg zijn en hebben zij nood aan meer. Zij vragen aan ons meer dan helder onderwijs, zij
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vragen extra zorg. Ook deze kinderen hebben recht om te ontplooien en te komen tot leren.
Daarom krijgen deze kinderen ook de extra zorg op onze school die zij nodig hebben. Zodra
onze middelen op school niet (meer) toereikend zijn, zullen wij het CLB inschakelen om
samen te kijken wat verdere stappen en mogelijkheden zijn. Als school zullen we altijd
denken en handelen in het belang van het kind om zo beter bij de wensen en behoeften van
dit kind aan te sluiten.
Onze school staat voor gelijke onderwijskansen voor elke leerling. Daarom willen wij zoveel
mogelijk de zorg aanpassen op maat van elk kind.
De zorg op onze school behoort tot het geheel van zorginitiatieven zoals hieronder
voorgesteld

De leerkracht als spilfiguur van de brede basisvorm (fase 0)
De brede basis van de driehoek bestaat uit de zorg in de klas zelf, met de leerkracht als
spilfiguur. Binnen het eigen klasgebeuren stelt elke leerkracht zich voortdurend de vraag: “
Hoe kan ik te werk gaan zodat ik elk kind optimale leerkansen bied? Hoe kan ik mijn
kinderen een trapje hoger brengen in hun ontwikkeling?”.
Alle domeinen in de ontwikkeling van het kind worden bekeken.
In zijn opdracht als spilfiguur wordt de leerkracht ondersteund door het zorgteam (directie,
SES-juf, en zorgcoördinator)
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De fase van de verhoogde zorg (fase 1)
Soms volstaan de “gewone” acties binnen de klas niet om tegemoet te komen aan de
behoeften van één of meerdere leerlingen. In dat geval zal er extra inspanning geleverd
worden binnen de klas en met de vaste omkadering die de school heeft (o.a. SES-werking,
zorg). Zo wordt de leerling extra begeleid om bepaalde vaardigheden te leren.
Uitbreiding van zorg (fase 2)
Soms blijken al de inspanningen van leerkrachten, school en ouders niet voldoende om een
leerling te helpen. De begeleiding dreigt vast te lopen en het kind boekt weinig of geen
leerwinst meer op één of meerdere vlakken. In dat geval kan het schoolteam beroep doen op
het CLB, dat kan doorverwijzen naar andere externen (bv. revalidatiecentrum,
logopediste,…). Zo wordt gezocht naar de gepaste ondersteuning voor het kind.
Zorg op school heeft grenzen.
Wanneer we als school, in samenwerking met externen en ouders, alle kansen hebben
geboden aan een leerling, maar hij/zij ontwikkelt niet meer verder, dan is de draagkracht van
de school uitgeput en moet een andere oplossing gezocht worden.
Dan kan een school gezocht worden die meer “op maat” van het kind is. Het kan hierbij gaan
om een andere gewone school of een school voor buitengewoon onderwijs. Zo geven we het
kind nieuwe kansen om tot een optimale ontwikkeling te komen met perspectieven voor
zijn/haar toekomst.
Ouders als volwaardige gesprekspartners.
School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs. Ouders zijn steeds “expert”
op het vlak van hun eigen kind en zijn daarom een belangrijke bron van informatie als de
school wil ondersteunen bij problemen.
Samenwerken met ouders betekent meer dan informeren. Het betekent dat zij ook meedenken,
meebeslissen en meedoen in het onderwijs aan hun kind.
De school zal steeds de gemaakte afspraken over de aanpak van problemen eerst met de
ouders bespreken alvorens aangepaste hulp te bieden.
SES-leerkracht en Zorgcoördinator
Onze school beschikt over een zorgcoördinator en in een SES-leerkracht (SES staat voor
Sociaal Economische Situatie = deze nieuwe term vervangt vorige term zoals GOK) ). Zij
vormen samen met de klastitularis en directie het zorgteam. Zij staan samen met eventuele
externe instanties in voor de optimale begeleiding van elk kind.
De zorgcoördinator heeft verschillende taken en bevoegdheden op zowel school-, leerkrachten leerlingenniveau. Zij helpt ook mee in de optimale begeleiding van uw kind. De SES leerkracht ondersteunt uw kind in het dagelijkse leer- en ontwikkelingsproces en ondersteunt
ook de leerkrachten. Indien u enige problemen ervaart (leerproblemen of andere) aarzel dan
niet de school te contacteren voor meer informatie of voor een gesprek. Wij proberen zoveel
als mogelijk de problemen van uw kind op de beste manier op te lossen. Ook op de
oudercontacten zijn wij ter uwer beschikking. Het is immers belangrijk als je zelf hulp biedt
dat je weet wat de aanpak van de school is. Zo vermijd je verwarring, stress bij jezelf en het
kind.
Zorgcoördinator Anke Limpens
SES – leerkracht: Ruth Van Hauwermeiren.
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38.Taalscreening – taaltraject - taalbad
Vanaf 1 september 2014 moeten scholen voor elke leerling die voor het eerst in het
Nederlandstalig gewoon lager onderwijs instroomt, een verplichte screening van het niveau
van de onderwijstaal uitvoeren. Deze screening brengt de beginsituatie van de leerling in
kaart en wordt gevolgd door een aan de leerling aangepast taaltraject. Voor de leerling die
de onderwijstaal onvoldoende beheersen om de lessen te kunnen volgens, is een taalbad
van maximaal een jaar mogelijk.
39. Inschrijven in onze school
Inschrijven in onze school
Vrije keuze
De vrije schoolkeuze is een belangrijk recht. Elke ouder kiest een school naar keuze. Als je
het pedagogisch project én het schoolreglement voor akkoord ondertekent, kan je je kind
inschrijven in onze school. Bij de inschrijving teken je ook het inschrijvingsregister en
ontvang je een inschrijvingsbewijs.

Bij elke inschrijving krijg je de volgende vragen:
 ontvangt het gezin een schooltoelage?
 verblijft de leerling buiten gezinsverband? (pleeggezin, instelling,…)
 behoort het gezin tot de trekkende bevolking? (binnenschippers,
kermisexploitanten, woonwagenbewoners,…)
 Zo ja, breng een bewijs mee naar school.


heeft de moeder een diploma of een getuigschrift secundair onderwijs?
 Voor deze vraag volstaat een verklaring op het moment van de inschrijving.

Onze school schrijft kinderen (per periode) in volgorde in.
Voor Aalst werden er 3 inschrijvingsperiodes vastgelegd:
periode 1: voorrang broers en zussen en kinderen van personeel
 voor broers en zussen van al ingeschreven kinderen in de school.
 voor kinderen van personeelsleden van de school.
periode 2: sociale mix
De school schrijft alle kinderen in, maar in deze periode moet de school zich houden aan
vooraf afgesproken aantallen voor bepaalde doelgroepen. Wanneer één van de contingenten
vol is wordt de inschrijving ‘uitgesteld’ en krijgt u een definitief antwoord bij aanvang van
periode 3.
Periode 3: vrije inschrijvingen
Tijdens deze periode schrijft de school alle kinderen in zolang er plaats is.
Wanneer een school of klasgroep vol is, krijg je een formulier ‘Mededeling van een nietgerealiseerde inschrijving’ mee of toegestuurd.
Data
Op dit moment zijn de data voor Aalst nog niet bekend.
We zullen de data later maken via onze website of ook te raadplegen via www.lop.be.
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