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Algemeen 

Afvalpreventie 

Gezondheidsbeleid 

Vaste waarden in de Notelaar: 

 Gezondheid 

 Milieu 

 Hygiëne 

 Veiligheid 

 Welbevinden en betrokkenheid 

 Beweging 

Wat we van de leerlingen verwachten: 

 Algemeen 

 In de klas 

 Op de speelplaats 

 In de toiletten 

 In de refter 

 In de schoolbus tijdens het zwemmen of andere uitstappen 

 In de les lichamelijke opvoeding en tijdens de zwemlessen 

 
Wat bij niet naleving 
Niet nakomen van wettelijke richtlijnen 

Niet nakomen van interne afspraken: 

 Door de ouders 

 Door de leerlingen 
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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... 

Lees zeker het schoolreglement: 

 
Schoolreglement deel 1: Stedelijk basisonderwijs: pedagogisch project - schoolreglement 

Schoolreglement deel 2: ‘Identiteit van de school’ – ‘Wat we van ouders en leerlingen 

verwachten’  
Deel 3: infobrochure 2020 -2021 

Bijlage: schoolreglement: onderdeel CLB -Bao 
 

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 tel. 053 72 39 55 of  

tel. 053 72 39 54 tijdens de schooluren of via e-mail: sylvia.vandeneeden@aalst.be 
 

Met vriendelijke groeten vanwege het schoolteam. 
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Identiteit van de school  
 

Hoofdstuk 1  Situering van onze school 
1.1. Schoolgegevens  
1.1.1 Naam en adres, telefoon 
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. 
tel. 053 72 39 54   tel. opvang: 053 72 34 77 

2. De kleuterschool ‘Ooievaarsnest’, Kerrebroekstraat 114, 9300 Aalst.  
tel. 053 72 37 29  

3. De kleuterschool ‘De Vlinder’, Achterbremt 31, 9320 Nieuwerkerken.  
tel. 053 72 33 18 
 

1.1.2 Schoolbestuur  
Schoolbestuur: Stad Aalst, Werf 9, 9300 Aalst, tel. 053 77 9300 

Schepen van Onderwijs: de heer Van Overmeire, tel. 053 72 31 21 
Dienst Onderwijs: Werf 9, 9300 Aalst, tel. 053 72 37 50 
 

1.1.3 Scholengemeenschap  

De school maakt deel uit van de scholengemeenschap “stedelijk basisonderwijs Aalst’ 

De scholengemeenschap bestaat uit volgende scholen: 
 

Basisschool Vrijheidstraat 65, 9300 Aalst 
Kleuterschool Kerrebroekstraat 114, 9300 Aalst 

Kleuterschool  Achterbremt 31, 9320 Nieuwerkerken 
Basisschool  Binnenstraat 157, 9300 Aalst 

Basisschool  Oude Gentbaan 34, 9300 Aalst 
Kleuterschool Hoveniersstraat 86, 9300 Aalst 

Basisschool  Meldert-Dorp 15, 9310 Meldert 

Basisschool  Erembodegem-Dorp 21, 9320 Erembodegem 
Kleuterschool  Ronsevaaldreef 102, 9320 Erembodegem 

Basisschool  Grote Baan 209, 9310 Herdersem 
Basisschool  Damkouterbaan 6, 9308 Gijzegem 

Basisschool  Zijpstraat 49, 9308 Hofstade 
Basisschool  Herbergstraat 28, 9310 Moorsel 
  

 

 
 
 
 

 

 



 
1 september 2020 

Stedelijke basisschool De Notelaar 

 

Schoolreglement deel 2 7/38 

1.1.4 Personeel: wie is wie? 

Directie 
De schooldirectie neemt in naam van het schoolbestuur het dagelijks bestuur waar 
  

Directeur:    Sylvia Van den Eeden 
    Sylvia.vandeneeden@aalst.be 

    Telefoonnummer: 053.72.39.55 
 
Secretariaatsmedewerker:  Veerle Muylaert 

    Veerle.Muylaert@aalst.be 

    Telefoonnummer: 053.72.39.54 

  
Zorgcoördinator 
Mieke Vidts   Mieke.vidts@onderwijs.aalst.be 
Onze kinderen en ook ouders kunnen steeds bij haar terecht met allerhande problemen en  

bekommernissen. 
Telefoonnummer: 0470.20.52.24 

 
De kleuterjuffen 

Heide Verstrepen, Ellen Schokkaert, Joke Wauters, Lien De Coninck 
 

De leerkrachten lager onderwijs 
Rudy Casier, Kristel Van Malderen, Ruth Vanhauwermeiren, Carine Kiekens, Lynn Kennof,  

Ameline Blommaert 

 

Leerkracht lichamelijke opvoeding 
Gregory Otte 
 

De kinderverzorgsters 
Nadine Wachtelaer, Monique Devroede 

 
Bijzondere leermeesters 

Leermeester Rooms-katholieke godsdienst: Koen Clauwaert 
Leermeester Niet-confessionele zedenleer: Evi Ceulemans 
Leermeester Islamitische godsdienst: Abir Husein 

Leermeester Protestantse godsdienst: Fanny Raes 

 

ICT-coördinatoren 
Michiel De Pauw 
Michaël Van den Steen 
 

 

 
 
 

mailto:Sylvia.vandeneeden@aalst.be
mailto:Veerle.Muylaert@aalst.be
mailto:Mieke.vidts@onderwijs.aalst.be
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1.2. Doelen van de school 

 
1.2.1. HET PEDAGOGISCH PROJECT 
Het pedagogisch project van de stedelijke scholen van Aalst werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 25 februari 1992. 
 

In de geest van dit gemeenteraadsbesluit formuleren wij volgende doelstellingen voor onze 
school: 
 
1. Karakteristieken: 

  We zijn een pluralistische school: we eerbiedigen alle filosofische, godsdienstige,  
 ideologische en politieke opvattingen. 
 

 We respecteren de “Universele verklaring van de Rechten van de Mens”, 
inzonderheid de “Rechten van het Kind”. 

 

 We willen het democratisch gedachtengoed bevorderen: verschillende opvattingen 
over mens en maatschappij moeten naast elkaar kunnen bestaan. Iedereen heeft 

dezelfde rechten. 

 
 Het leren samenleven met anderen zonder onderscheid van sociale of etnische 

afkomst, culturele, filosofische, godsdienstige, ideologische en politieke overtuiging, 

sekse of nationaliteit is ons doel. 

 
 We wijzen elke vorm van indoctrinatie af. 

 

2. Doelen: 

 Elk kind, ongeacht geslacht, levensbeschouwing, sociale status en financiële 
mogelijkheden, heeft recht op optimale ontplooiingskansen. 

 

 In de mate van het mogelijke wordt differentiërend gewerkt, zowel de vlugge en 
betere leerlingen als de zwakke krijgen taken aangepast aan het bereikte studiepeil 

  
 Naast het overbrengen van kennis besteden wij grote aandacht de opvoeding van 

de leerlingen. 

 
 Zowel de lichamelijke opvoeding, - expressie en – hygiëne als de geestelijke 

ontwikkeling van iedere leerling is belangrijk. 

 
 We beogen de algemene ontplooiing van ieder kind, zowel de sociale, culturele, 

technische, economische, filosofische als ideologische. 

 
 Zittenblijven wordt zoveel mogelijk vermeden. Lichte achterstanden of 

leermoeilijkheden worden behandeld door bijwerking. Het advies tot zittenblijven 
wordt gegeven door de klassenraad. 
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 We willen de sociale interactie en de solidariteit tussen de leerlingen bevorderen en 

de sociale redzaamheid verhogen. We willen onze kinderen mondig en weerbaar 
maken! 

 

1.2.2. MAATSCHAPPELIJKE VISIE 
- Het rollenpatroon wordt zoveel mogelijk doorbroken. De kinderen moeten ervaren dat 

typisch vrouwelijke taken ook door jongens kunnen worden verricht en dienen geleerd, en 
omgekeerd.  
 

- Migrantenkinderen worden in onze school op gelijke basis behandeld. Elke groep dient 

echter begrip op te brengen voor de overtuiging en de opvattingen van de andere groep. 

 
 - Minderbedeelden en ouders met financiële problemen kunnen deze moeilijkheden 
melden aan de directeur zodat gebeurlijk oplossingen kunnen worden gezocht voor het 
betalen van schoolrekeningen.  

 
- Op 17 juni 1997 werd een non-discriminatie-akkoord ondertekend door de schoolbesturen 

van alle onderwijsinstellingen binnen de stad Aalst. Dit akkoord houdt o.a. in:  
 

“Elke school staat open voor iedereen, ongeacht afkomst of sociale status, mits de ouders 
het schoolreglement en het pedagogisch project voor akkoord hebben ondertekend”. 

 
1.2.3 Onze onderwijsmethode Freinet 

Freinet ontwikkelde een onderwijsmethode die de natuurlijke leergierigheid en de 

ontwikkelingsdrang van de kinderen stimuleert. De pijlers van het Freinetonderwijs zijn: 
coöperatief denken – medebestuur - natuurlijk leren - kritische kijk op de wereld. 

De Notelaar is een Aalsterse stadsschool die kiest voor deze onderwijsmethode. De nieuwe 
eindtermen uitgevaardigd door het Ministerie van Onderwijs sluiten aan bij deze methode. 

 
MISIE VAN ONZE SCHOOL:   

Een BOOM van een school met een THUIS als kruin in het bos van de STAD  

 
Visie van onze school: 

“… waar ieder kind centraal staat en met open armen ontvangen wordt. Diversiteit is hier een 
troef binnen een open en respectvolle sfeer. Kinderen leren door te ervaren, problemen op te 

lossen vertrekkende vanuit hun leefwereld; ieder op zijn of haar manier met elk zijn of haar 
talenten. Iedere lerende krijgt de kans om een eigen kritische en genuanceerde kijk op de 
wereld te ontwikkelen om zo die wereld te ontdekken!” 

 

In onze visie leggen wij de focus op inspraak en participatie, leren van elkaar, met extra inzet 
en aandacht voor taal. We stimuleren onze kinderen om hun leerproces zelf in handen te 
nemen. Iedere lerende krijgt optimale kansen tot leren waarbij we inspanningen leveren op 
de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind.  
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EEN BOOM van een school 

 ELK KIND CENTRAAL IN ZIJN EIGENHEID, VOL RESPECT, 
 KLEINSCHALIG WAAR IEDEREEN ELKAAR KENT, 
 IEDEREEN MAG ANDERS ZIJN, ALLE KINDEREN ZIJN WELKOM, 

 LAAGDREMPELIG: TEAM VLOT BEREIKBAAR, 
 STERKE INZET OP DE SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN VAN IEDER KIND, 

 DIVERSITEIT 
 

met EEN THUIS als kruin 

 KAN GROEIEN DOOR ZELFSTANDIG KIEZEN IN EEN WARME ONDERSTEUNENDE 

THUISHAVEN 

 WE MET EEN LUISTEREND OOR EN VIA OPEN CONTACT INSPRAAK MOGELIJK 
MAKEN 

 WAAR ZE STEEDS KANSEN KRIJGEN OM EIGEN BELEVINGEN, GEVOELENS TE 
UITEN, 

 GEEN AFSTAND TUSSEN OUDERS-KINDEREN-TEAM, 
  MET RUIMTE TOT OVERLEG  EN VLOTTE SAMENWERKING MET ALLE LERENDEN 

 KLASOVERSCHRIJDEND LEREN VAN ELKAAR 
 

in het bos van DE STAD 

 WAARBIJ LEREN IS ERVAREN, ERVAREN IS LEREN VANUIT DE LEEFWERELD EN 

INTERESSES VAN HET KIND. 
 EN …KINDEREN LEREN PROBLEMEN OP TE LOSSEN. 

  ZO EEN KRITISCHE KIJK OP DE WERELD ONTWIKKELEN EN VOORBEREID 
WORDEN OP DE MAATSCHAPPIJ. 

 IEDEREEN BETROKKEN DOOR COMMUNICATIE. 
 DOOR FOCUS OP INSPIRERENDE LEERINHOUDEN WAAR TALENTEN EN 

CREATIVITEIT WORDEN UITGEDAAGD. 

 MET EXTRA INZET EN AANDACHT VOOR TAAL. 

 
1.2.4  Schoolstructuur: leefgroepen 
Het schoolbestuur/ de directeur bepaalt autonoom de indeling in groepen. Een kind behoort 

tot een groep als het meer dan de helft van de activiteiten volgt in die groep. Voor bepaalde 
activiteiten kunnen de kinderen in één of meer andere groepen worden ingedeeld. 

 
Ons uitgangspunt blijft het toepassen van de principes van Freinet “van en door de 

leefwereld van het kind” via praatronde, nieuwsronde, boekenronde, klasraad, vrije tekst, 
project, natuurronde (enkel bij kleuters) brengen we hun leefwereld naar de klas. De ligging 
van onze school, centraal in het hartje van de stad Aalst, geeft elke klas de mogelijkheid om 
op verkenning te gaan en deze wereld te integreren in het dagelijkse klasgebeuren. 
 

De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en/of ontwikkelingsniveau. 
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Bij een sterke aangroei van het aantal kleuters in de loop van het schooljaar kunnen de 

kleuters in een andere groep worden ingedeeld. Nieuwe groepsindelingen in de loop van het 
schooljaar gaan steeds in na een vakantieperiode. Bij eventuele wijzigingen tijdens het 
schooljaar wordt u daar als ouder van op de hoogte gebracht door de directeur en/of 

leerkracht. 
 

In de Notelaar hebben we 4 kleutergroepen. Bij de verdeling van deze groepen kozen wij 
samen met het team om deze groepen als volgt in te delen: 
Leefgroep Heidi: peuters   heidi.verstrepen@onderwijs.aalst.be 

Leefgroep Ellen: K1    ellen.schokkaert@onderwijs.aalst.be 

Leefgroep Joke: K2   joke.wauters@onderwijs.aalst.be 

Leefgroep Lien: K3   lien.de.coninck@onderwijs.aalst.be 
 
De lagereschoolkinderen worden ingedeeld in 6 leefgroepen op basis van leeftijd en/of 
leervorderingen. 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.  
Leefgroep Rudy: 1ste  leerjaar  rudy.casier@onderwijs.aalst.be 

Leefgroep Kristel: 2de  leerjaar  kristel.van.malderen@onderwijs.aalst.be 
Leefgroep Ruth: 3de  leerjaar  ruth.vanhauwermeiren@onderwijs.aalst.be 

Leefgroep Carine: 4de leerjaar   carine.kiekens@onderwijs.aalst.be 
Leefgroep Lynn: 5de leerjaar   lynn.kennof@onderwijs.aalst.be 

Leefgroep Ameline: 6de leerjaar  ameline.blommaert@onderwijs.aalst.be 
 

Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken: werking van de school 
2.1  Lesurenregeling 
Wij vragen de schooluren te respecteren. Alle kinderen, zowel kleuters als leerlingen van de 

lagere school, zijn tijdig op school. Laattijdig aankomen stoort de normale werking van de 
klas en dit willen we vermijden! 

 

2.1.1  Begin en einde van de lessen: 
* Opgelet de bel gaat ‘s morgens om 08.15 uur en ’s middags om 13.10 om tijdig te starten in 
de klas. 
 

 - voormiddag van 08.20 uur tot 11.55 uur 

 - namiddag van 13.15 uur tot 15.10 uur 

 - woensdag van 08.20 uur tot 12.00 uur 

  

2.1.2  Speeltijden 
 Speeltijd voormiddag kleuter:  9.45 uur – 10.00 uur 
 Speeltijd voormiddag lager:  10.00 uur – 10.15 uur 
 Speeltijd namiddag kleuter + lager:  14.05 uur – 14.20 uur 

 Middagpauze:     11.55 uur – 13.15 uur 

Bij het begin van ieder schooljaar worden in de lagere school de lessenrooster voor de klas 
van uw kind meegedeeld in de schoolagenda. Een schoolweek bestaat uit 28 lestijden van 50 
minuten. 

mailto:heidi.verstrepen@onderwijs.aalst.be
mailto:ellen.schokkaert@onderwijs.aalst.be
mailto:joke.wauters@onderwijs.aalst.be
mailto:lien.de.coninck@onderwijs.aalst.be
mailto:rudy.casier@onderwijs.aalst.be
mailto:kristel.van.malderen@onderwijs.aalst.be
mailto:ruth.vanhauwermeiren@onderwijs.aalst.be
mailto:carine.kiekens@onderwijs.aalst.be
mailto:lynn.kennof@onderwijs.aalst.be
mailto:ameline.blommaert@onderwijs.aalst.be
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2.2. Toezicht en kinderopvang 
2.2.1 Toezicht  
Er is toezicht door de leerkrachten of kinderverzorgsters vanaf 08.00 uur. 
Tijdens de speeltijden en middagpauze is er steeds toezicht door 2 leerkrachten. 

Tijdens de middagpauze gaat de schoolpoort open om 13.00 uur voor de leerlingen die thuis 

gaan eten. Op het einde van de schooldag is er toezicht op de speelplaats en in de 
kleuterzaal tot 15.25 uur. Om 15.25 uur gaan alle kinderen naar de kinderopvang. 
 

2.2.2  Kinderopvang/ buitenschoolse opvang 
Werking:  

De tijd die in de buitenschoolse opvang wordt doorgebracht is vrije tijd en geen verlenging 
van de school.  De kinderen kunnen er zich uitleven, rustig spelen, lezen, huiswerk maken. 

Dit gebeurt onder leiding van gediplomeerde begeleiders. 
De kinderen die niet afgehaald worden, mogen enkel de school zonder begeleiding verlaten 
mits een schriftelijke toelating van de ouders. 

 
Uurregeling: 

De opvang is toegankelijk voor alle kinderen. 
’s Morgens   van 07.00 uur tot 08.00 uur. 
’s Avonds  van 15.25 uur tot 18.00 uur. 

Op woensdag   van 12.15 uur tot 18.00 uur. 

 

Concreet betekent dit het volgende: 

*leerlingen die aanwezig zijn voor 08.00 uur worden beschouwd als zijnde in de 

morgenopvang. Kinderen die voor 08.00 uur op school zijn, moeten steeds naar de opvang 
en blijven niet op de speelplaats wachten. 

*leerlingen die aanwezig zijn na 12.10 uur en voor 13.00 uur worden beschouwd als zijnde in 
de   middagopvang. 

*leerlingen die op woensdag aanwezig zijn na 12.15 uur worden beschouwd als zijnde in de  
  woensdagnamiddagopvang. 

 

Opmerking: 
Bij laattijdig afhalen na 18.00 uur wordt 11 euro per lopend half uur aangerekend.  

Indien u laattijdig de opvang bereikt wegens omstandigheden, gelieve te verwittigen het 
nummer 053/72 34 77 of 0471 34 73 65. Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij de 

stedelijke dienst Onderwijs: Werf 9, 9300 Aalst, tel. 053 72 37 50 

 

2.3   Verlof- en vakantiedagen 
Bij het einde van het schooljaar wordt een kalender met de verlofperiodes en vrije dagen en 

de reeds geplande activiteiten voor het volgende schooljaar aan de ouders bezorgd. Het is 

nuttig om deze kalender het ganse schooljaar te bewaren. De data van de pedagogische 
studiedagen worden meegedeeld zodra deze gekend zijn. 
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2.4  Activiteitenkalender 
 Allerlei activiteiten, zoals didactische uitstappen, voorstellingen, sportwedstrijden, 
oudercontacten e.a., worden via een brief of een mededeling in de schoolagenda tijdig aan 
de ouders gemeld.  

 

2.5  Oudercontacten  

Het eerste contact tussen ouders en school is de schoolagenda voor de lagere school en voor 
de kleuters het postmapje.  
 
Kleuterschool en lagere school: - begin september wordt ieder jaar een informatieavond 

voor de ouders ingericht. De kleuteronderwijzers en leerkrachten lagere school geven dan 
toelichting bij de activiteiten in de klas en bij de werkmethodes en de klasinrichting.  
 

Kleuterschool:  
Januari wordt een individueel oudercontact gepland. De ouders kunnen dan een gesprek 

voeren met de kleuterleidster over de verschillende ontwikkelingsgebieden van hun kleuter.  

Lagere school:  
November: individueel oudercontact op uitnodiging van de leerkracht. 

Januari: individueel oudercontact op uitnodiging van de leerkracht. 

De ouders krijgen in november en juni informatie over de prestaties van hun kind 
 

Eind juni: zijn er zowel voor de kleuterschool als de lagere school overgangsbesprekingen. 
 

2.6 Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen 
In het kleuter- en het lager onderwijs worden de doelen uit het pedagogisch project 

geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG-leerplannen. 

In het kleuter- en lager onderwijs maken wij gebruik van de OVSG-leerplannen voor de 
leergebieden lichamelijke opvoeding, muzische vorming, taal, wereldoriëntatie en wiskunde 

en voor de derde graad tweede taal. Voor het lager onderwijs omvat het onderwijsaanbod 
ook de leergebied overschrijdende thema’s: “leren leren” en “sociale vaardigheden”. 

Daarnaast worden in het lager onderwijs twee lestijden besteed aan één van de erkende 

godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer. Daarnaast worden in het lager onderwijs 
twee lestijden besteed aan één van de erkende godsdiensten. 

 

2.7  Schoolstructuur 
Het schoolbestuur/de directie bepaalt autonoom de indeling in groepen. De kleuters worden 

ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en/of ontwikkelingsniveau. Bij een sterke aangroei 

van het aantal kleuters in de loop van het schooljaar kunnen de kleuters in een andere groep 
worden ingedeeld. Nieuwe groepsindelingen in de loop van het schooljaar gaan steeds in na 
een vakantieperiode. De lagereschoolkinderen worden ingedeeld in groepen op basis van 
leeftijd en/of leervorderingen. Een kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van 

de activiteiten volgt in die groep. Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in één of 

meer andere groepen worden ingedeeld. 
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2.8 Zorg op school 
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 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 
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1. Handelingsgericht werken 

Onze school- en zorgwerking steunt volledig op handelingsgericht werken.  

Deze visie vertrekt vanuit 7 uitgangspunten waarbij ouders en kind volwaardige partners zijn 

en waarborgt zorg op elk niveau vanuit het zorgcontinuüm (elke onderstaande stap wordt 
doorlopen) 
 

De uitgangspunten van HGW  

1. De onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen staan centraal. 
2. De afstemming en wisselwerking tussen leerkrachten en leerling zijn onderwerp van gesprek 
     en observatie.  
3. De leerkracht doet ertoe. 
4. Aandacht voor de positieve aspecten. 
5. We werken constructief met elkaar samen. 
6. Ons handelen is doelgericht. 
7. De zorg voor de kinderen verloopt op een systematische en transparante wijze. 

 
We hanteren enkele vaste structuren (documenten, vragenlijsten, observatiedoelen…) om 

de zorgvraag van elke leerling zo concreet mogelijk te krijgen (onderwijsbehoefte) en de 
daaropvolgende interventies in te plannen. We vertrekken steeds vanuit positieve 

elementen van de leerling. 
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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) 
 

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. 

 

Individueel aangepast curriculum = IAC (fase 3) 

Soms wijzigt de nood aan aanpassingen voor een leerling tijdens de schoolloopbaan. 
Wanneer de vastgestelde onderwijsbehoeften van dien aard zijn dat voor deze leerling een 
verslag buitengewoon onderwijs nodig is, dan organiseert de school overleg met de 

klassenraad, de ouders en het CLB. De school kan dan na dit overleg en op basis van het 
geleverde inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs beslissen om de leerling op vraag 

van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast 
curriculum. Voor deze leerlingen wordt er een plan van aanpak opgesteld. 

 

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.  
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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 een SES-leerkracht (SES staat voor 

Sociaal Economische Situatie).  
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-, 

leerkracht- en 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 beschikking.  

Het is immers belangrijk als je hulp biedt dat je weet wat de aanpak van de school is.  
Zo vermijd je verwarring, stress bij jezelf en het kind.  

 

Hoofdstuk 3  De schoolbetrokkenen 
 

3.1  Schoolbestuur (zie hierboven) 

 

3.2 Personeel 
De lijst van het schoolteam, paramedisch, ondersteunend, toezichthoudend en onderhouds- 

personeel wordt bij het begin van ieder schooljaar opgemaakt en is verkrijgbaar op het 

secretariaat van de school. 
 

3.3  De ouders 
De ouders zijn de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of de minderjarige onder hun 

bewaring hebben 
 

3.4  De raden 
 

3.4.1 De schoolraad  

Om het draagvlak van de scholen te versterken en de samenwerking van de 
onderwijsbetrokkenen te garanderen bij het realiseren van de onderwijs- en opvoedkundige 
opdrachten van de scholen werd door het schoolbestuur een schoolraad opgericht bevoegd 

voor alle scholen van het stedelijk onderwijs.  

 
De schoolraad wordt om de vier jaar vernieuwd en is samengesteld uit vertegenwoordigers 
van de ouders, personeel en lokale gemeenschap (de nominatieve samenstelling is 
beschikbaar op het secretariaat van de school).  
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De directeur woont de vergaderingen van de schoolraad van rechtswege bij met 

raadgevende stem.  
 
De schoolraad heeft:  

- een algemeen informatierecht 
 - het recht op eigen verzoek of op vraag te worden gehoord  

- een adviesbevoegdheid (o.a. de bepaling van het profiel van de directeur, studieaanbod,  
   samenwerkingsverbanden, opstapplaatsen en de busbegeleiding, nascholingsbeleid;  
   experimenten en projecten).  

- Een overlegbevoegdheid (o.a. schoolreglement, bijdragen van de ouders, schoolwerkplan,  

CLB-beleidscontract, extra murosactiviteiten, parascolaire activiteiten,  

infrastructuurwerken, criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en  
punten, welzijns- en veiligheidsbeleid.  

 
Een lijst met de samenstelling van de schoolraad is verkrijgbaar op het secretariaat. 

 
 3.4.2 De ouderwerking  

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.  
Het doel van de ouderraad is: zorg om de kinderen en de bereidheid om samen met de 

directie en de leerkrachten zoveel mogelijk samen te werken rond en na te denken over de 

noden en vragen die in onze schoolleven. 

Wat doen zij zoal: 
Actief meewerken aan allerhande activiteiten. 
Organiseren van activiteiten zoals het koffieonthaal op de eerste schooldag, een jaarlijks 

eetfestijn… 
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 telkens van start om 20 uur. 

 
3.4.3 De leerlingenraad 
Vanaf het eerste leerjaar kunnen alle kinderen zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad. 

 Per klas worden 2 leerlingen verkozen. Er wordt op vraag van de kinderen onder leiding van 

de zorgcoördinator vergaderd.  Alle kinderen kunne via de afgevaardigden op de raad, 

voorstellen vragen m.b.t. de schoolorganisatie en het schoolleven doorspelen aan de 
klasgroep, de leerkrachten en de directie. 
 
3.4.4 De klassenraad  

Klassenraad is een team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de 

verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een 
bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. 
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3.5  Partners  
3.5.1 Pedagogische begeleiding 
 
Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door de Onderwijskoepel van de 

Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw) 

 
OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. 
OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:  

- belangen behartigen; 
- pedagogisch begeleiden; 

- juridische dienstverlening verstrekken; 
- vorming en nascholing aanbieden; 

De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door Karine Dierickx 
 
3.5.2   CLB (het Centrum voor leerlingbegeleiding): schoolnabije partner. 

 
Het CLB heeft de opdracht leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de 

maatschappij. Hiervoor biedt het kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan. Kwaliteitsvolle 
leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling, verhoogt het welbevinden, 
voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op een 

manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse en 

maatschappelijke context. 

Het CLB werkt: 

 onafhankelijk en stelt het belang van de leerling centraal; 

 kosteloos voor de leerling, de ouders en de school; 

 multidisciplinair; 

 binnen de regels van het beroeps geheim; 

 met respect voor het pedagogisch project van de school; 
 

Contactgegevens: 
Het schoolbestuur heeft beleidscontract afgesloten met Het GO! centrum voor 

leerlingenbegeleiding , Zonnestraat 25 te Aalst. Het GO! centrum voor leerlingenbegeleiding 

werkt samen met jouw school. 
Telefoonnummer: 053.60.32.80.  
e-mail: clb.aalst@telenet.be 

 

Het CLB is open: 
Alle schooldagen van maandag tot vrijdag van 8 uur tot 16.30 uur op afspraak. 
 

3.5.3  Ondersteuningsnetwerk (ONW) 

De school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Centrum. 
Contactgegevens: https://www.onw-centrum.be/teams 
Voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de ondersteuning 
van uw kind binnen de school kan u terecht bij de zorgcoördinator Mieke Vidts of directeur 
Sylvia Van den Eeden. 

mailto:clb.aalst@telenet.be
https://www.onw-centrum.be/teams
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3.5.4 LOP 

Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform gemeente Aalst. De voorzitter 
van het LOP is Annemie Hayemal met als deskundige ondersteuner Jacky Deblaere. 
 

3.5.5 Externe samenwerkingsverbanden 
Onze school heeft ook samenwerkingen met diensten die hulp bieden en ondersteuning aan 

onze kinderen en ouders: revalidatiecentra, huiswerkbegeleiding, OCMW, stagescholen, 
Mensen voor mensen, Zorgbalie van de stad Aalst, taalbubbels 
 

3.5.6   ONDERWIJSINSPECTIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

De onderwijsinspecteur van het ressort 4.08 is de heer Karl Baert.  

Inspecteur-adviseur katholieke godsdienst: mevr. Bernadette Wittoek  
Inspecteur-adviseur islamitische godsdienst: dhr. Malik Al Asmar  
Inspecteur-adviseur protestants-evangelische godsdienst: dhr. Herman Aerts  
Inspecteur-adviseur orthodoxe godsdienst: dhr. Dominique Verbeke  

Inspecteur-adviseur niet-confessionele zedenleer: mevr. Marlene Stevens 
 

Meer info kan je raadplegen op website: https://www.onderwijsinspectie.be/ 

 

Wat we van de ouders verwachten 
 

Hoofdstuk  4  Wettelijke verplichting 
4.1  Inschrijving 
De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document, zijnde ofwel 
- de identiteitskaart van het kind 

- het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister 
- de reispas voor vreemdelingen. 

 
Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van 

twee jaar en zes maanden bereiken. 
 

Als ze jonger zijn dan 3 jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de 

wettelijk opgelegde instapdata, nl: 
 

- de eerste schooldag   na de zomervakantie (in september) 

     na de herfstvakantie 

     na de kerstvakantie 
     op de eerste schooldag van februari 
     na de krokusvakantie 

     na de paasvakantie 

     na Hemelvaart  
Voorbeeld 1: een kleuter is geboren op 5 maart. Hij/zij wordt twee jaar en een half op 5 
september. Hij/zij mag ingeschreven worden op 5 september, maar hij/zij kan slechts 
instappen na de herfstvakantie!  

https://www.onderwijsinspectie.be/
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Voorbeeld 2: Een kleuter wordt twee en een half op de instapdatum zelf, dan mag hij 

ingeschreven worden en mag hij op die datum instappen!!!  
 
De ouders van kleuters dienen ook een schriftelijke verklaring te ondertekenen waarin ze 

bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven. 
 

4.2  Schoolreglement/ pedagogisch project 
Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen 

inzake rechten van de mens en van het kind in het bijzonder. 
 

Het schoolreglement en pedagogisch project wordt aan de ouders ter ondertekening voor 
akkoord voorgelegd bij de eerste inschrijving van hun kind en daarna bij elke wijziging 

daarvan. 
 

4.3 Leerplicht 
Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op de eerste schooldag 

van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt. Ouders zijn verplicht ervoor 
te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk en regelmatig onderwijs volgt.  

Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar.  

 
Afwijkingen:  

- ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of één jaar vroeger 
het lager onderwijs laten beginnen. Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen nadat ze 

het advies van zowel de klassenraad als het CLB-centrum hebben ingewonnen. Deze 

afwijking blijft beperkt tot één jaar. Dit zijn, in beide gevallen, leerplichtige leerlingen. De 
ouders dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen daaromtrent te volgen.  
 

- ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs laten blijven. 

Voor de toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een advies 

van het CLB-centrum noodzakelijk.  
 
- ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit moeten ervoor zorgen dat hun 

kind daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na de inschrijving in het 

vreemdelingen- of bevolkingsregister.  
 

4.4  Schoolverandering tijdens het schooljaar 
De verantwoordelijkheid voor het school veranderen ligt volledig bij de ouders. De ouders 
oordelen zelf of het verantwoord is dat hun kind in de loop van het schooljaar van school 
verandert.  

Er is geen specifieke procedure school veranderen meer (die ook de regelmatigheid van een 
leerling regelde), enkel een procedure voor registratie van inschrijvingen. 

Een school registreert vanaf 1 september 2018 elke inschrijving van een leerling op dezelfde 
manier: binnen de 7 kalenderdagen na de inschrijving (= ondertekening van het pedagogisch 
project en schoolreglement) door de ouders wordt de inschrijving ingevoerd in het 
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schoolsoftwarepakket, dat de inschrijving uitwisselt met Discimus. Wanneer de leerling 

binnen de 7 kalenderdagen na de inschrijving start, moet de inschrijving uiterlijk op de dag 
van de start van de lesbijwoning geregistreerd worden. 

Bij het registreren van de inschrijving dient in dit kader ook de nodige aandacht besteed te 

worden aan de correcte registratie van de inschrijvingsdatum en van de voorziene start van 
de lesbijwoning. 

Elke schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs kan onmiddellijk 
zodra de ouders beschikken over een inschrijvingsverslag van het CLB.  
Een schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs is slechts mogelijk 

als de leerling over een inschrijvingsverslag beschikt, waaruit blijkt welk type van het 

buitengewoon onderwijs voor hem/haar is aangewezen. Dit inschrijvingsverslag bestaat 

alleen uit een attest en een protocol door het CLB-centrum.  
 
Bij elke schoolverandering van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs ligt 
de verantwoordelijkheid voor het school veranderen bij de ouders. Zij oordelen of het 

verantwoord is dat hun kind van het buitengewoon naar het gewoon basisonderwijs 
verandert. Een leerling die beschikt over een verslag voor toegang tot het buitengewoon 

onderwijs, wordt in het gewoon onderwijs steeds ingeschreven onder ontbindende 
voorwaarde; 

 
Bij schoolverandering wordt de relevante informatie uit het leerlingdossier automatisch 

doorgegeven aan de nieuwe school.  

 

4.5.  Keuze van de levensbeschouwelijke vakken 
In het stedelijk lager onderwijs hebben de ouders de mogelijkheid te kiezen tussen de zes 
wettelijk erkende godsdiensten, zijnde: katholieke, protestants-evangelische, israëlitische, 
anglicaanse, islamitische en orthodoxe godsdienst, of voor de cursus niet-confessionele 

zedenleer. Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders hun keuze. 
 
Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het 

volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, 

dan kunnen ze vragen om een vrijstelling te krijgen. De ouders zorgen zelf voor opdrachten. 
Een vrijstelling betekent nooit dat een leerling minder tijd op school doorbrengt dan de 

normale aanwezigheid van alle leerlingen. 

 

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze 
verklaring wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag 
van inschrijving of vanaf de eerste schooldag van september. 
De ouders kunnen hun keuze wijzigen. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken 

vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het voor 30 juni van het 

opende schooljaar aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van 
het schooljaar. 
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4.6  Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren 

Kinderen kunnen slechts zeer uitzonderlijk in aanmerking komen voor revalidatie tijdens de 
schooluren. Per week mogen niet meer dan twee lesuren van vijftig minuten aan deze 
revalidatietussenkomsten worden besteed. De verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in 

geen geval meer dan dertig minuten per dag zijn.  

 
Revalidatietussenkomsten kunnen enkel schriftelijk worden aangevraagd door de ouders (of 
de voogd) van de leerling bij de directeur.  

 
Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, een 

erkend revalidatiecentrum, een CLB-centrum of een dienst voor geestelijke 
gezondheidszorg.  

 
De klassenraad, bestaande uit de directeur, de groepsleerkracht en de vertegenwoordiger 
van het CLB-centrum geven advies over deze aanvraag. 

 

4.7  Het centrum voor leerlingbegeleiding: schoolnabije partner 
De Vlaamse regering heeft nieuwe regels uitgewerkt voor het organiseren van de 

leerlingbegeleiding. Dit nieuwe ‘decreet leerlingenbegeleiding’ startte vanaf september 2018 

 
CLB-consulten 

Je bent verplicht om aan een aantal CLB-consulten deel te nemen.  
 

In het kleuteronderwijs organiseren we CLB-consulten voor de eerste kleuterklas (of voor 

leerlingen die drie jaar zijn). We zorgen ervoor dat ouders erbij kunnen zijn. Ze kunnen bij de 
verpleegkundige terecht met hun vragen of zorgen over de opvoeding, de ontwikkeling en de 
gezondheid van de kleuter. 

 

In het lager onderwijs vinden CLB-consulten plaats voor leerlingen: 

 

 in het eerste leerjaar (of op zesjarige leeftijd); 

 in het vierde leerjaar (of op negenjarige leeftijd); 

 in het zesde leerjaar (of op elfjarige leeftijd). 

Voor de kinderen van het eerste leerjaar en het zesde leerjaar vragen we aan de ouders om 

erbij te zijn. Ze kunnen bij de verpleegkundige terecht met hun vragen of zorgen over de 
opvoeding, de ontwikkeling en de gezondheid van hun kind. 
 

Ook bij deze begeleiding werken we handelingsgericht. 

 
Het doel van het CLB-consult is niet een ‘gezondheidscheck’. Wel willen je groei en 
ontwikkeling opvolgen. We controleren die aspecten van je gezondheid die belangrijk zijn om 

te groeien, te ontwikkelen en te leren. Via deze CLB-consulten willen we problemen opsporen 
die de huisarts of de gewone dokter niet systematisch controleert en die je soms zelf nog niet 
hebt opgemerkt.  
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Bijvoorbeeld: dat je minder hoort, minder of slechter ziet, een bezorgdheid over een aspect 

van je ontwikkeling. Als wij ze op tijd vaststellen, kunnen we samen erger voorkomen. 
Even belangrijk voor ons is of jij je lekker voelt in je vel (we noemen dat psychosociale 
ontwikkeling). 

 Info over de werkingsprincipes van het CLB lees je best nog eens grondig door in “het 
bijlage schoolreglement: onderdeel CLB-Bao” 

 

4.8  Schoolverzekering 
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 vermeld staat 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 en de nodige informatie op naar de 

verzekeringsmaatschappij en na een tijdje (zeker twee maand) krijgt u het bedrag 
waarop je recht hebt op je 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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4.9  Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden. 
Bij de eerste inschrijving van het kind melden de ouders aan de directeur of zij al dan niet het 
ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk uitoefenen. Indien de directeur een vermoeden 
heeft dat de ouders het ouderlijk gezag niet gezamenlijk uitoefenen of dat één van de ouders 

handelt zonder de toestemming van de andere ouder, kan hij nadere informatie en 

eventueel een ondertekende verklaring vragen waarin de ouders de juiste informatie inzake 
uitoefening van het ouderlijk gezag verschaffen.  
De ouder die het ouderlijk gezag niet uitoefent, behoudt het recht om toezicht uit te oefenen 

op de opvoeding. Deze ouder kan bij de directie vragen om op de hoogte te worden 
gehouden van schoolresultaten en schoolvorderingen. 
 

Hoofdstuk  5  interne afspraken 
 
5.1 Evaluaties en rapportering 

Kleuters: 
Ons kleutervolgsysteem wil een instrument bij uitstek zijn om de vorderingen van jullie 

kind(eren) op de voet op te volgen. Er wordt gewerkt met een kindvolgsysteem, dat gelinkt is 
aan het doelenboek van OVSG.  De doelen worden in de klaspraktijk aangeboden in 
activiteiten die de kleuters uitvoeren. Op regelmatige basis gaat de kleuterjuf via observatie 

na of de kinderen deze doelen bereiken. De evolutie van de kinderen wordt geregistreerd in 
het KVS. Samen met de zorgcoördinator gaat de juf na waar er eventueel moet worden 

bijgestuurd. Problemen kunnen opgespoord en behandeld worden. In een filteroverleg 

worden de vorderingen bekeken en besproken, op het oudercontact bespreekt de kleuterjuf 

de vorderingen met de ouders. Indien nodig worden vanuit het kleutervolgsysteem 

zorgtrajecten opgestart. 

 

Lager onderwijs: 
Ons rapport wil een instrument bij uitstek zijn om de vorderingen van jullie kind(eren) op de 

voet op te volgen. We proberen het rapport zo gedetailleerd mogelijk op te stellen. 

  
Ons rapport wordt ingedeeld in twee delen: een “harde” en een “zachte “evaluatie. Onder 

“harde” evaluatie verstaan we de vakken die we kunnen beoordelen met een cijfer. Onder 
“zachte” evaluatie verstaan we de vakken waar we niet precies een cijfer kunnen voor geven 

en dus breder willen evalueren. We denken hierbij aan LO, muzische vorming, 

levensbeschouwing en sociale vaardigheden.  

 

Achteraan het rapport ziet u een oplijsting van alle afgenomen toetsen. In sommige gevallen 

zal de leerkracht een symbool naast de toets noteren. De betekenis van de symbolen staat 
onderaan de pagina.  
 
We willen het rapport aangrijpen als een extra mogelijkheid om met elkaar te communiceren 

rond het schoolse gebeuren en de sociale vaardigheden van jullie kind(eren). Vandaar dat er 

op het rapport ook ruimte is voorzien waarop zowel de ouders, het kind en de leerkracht iets 
kunnen noteren. 



 
1 september 2020 

Stedelijke basisschool De Notelaar 

 

Schoolreglement deel 2 26/38 

Wij zien het rapport als een kans om de kinderen te loven voor hun inzet, om hen extra aan 

te moedigen voor de komende periode indien er al eens een minder resultaat zou behaald 
zijn. Bespreek de resultaten van de kinderen in een positief daglicht. Op deze manier helpen 
we elkaar, en vooral jullie kind, vooruit! 

 

5.2 Leerboeken en schoolmaterialen 
De leerboeken, schriften en schoolgerei worden gratis ter beschikking gesteld van alle 
leerlingen. Wij verwachten dan ook dat zij er zorg voor dragen. 

Bij verlies of opzettelijke beschadiging van schoolmaterialen moeten de ouders de 
tegenwaarde vergoeden. 

 

5.3  Verjaardagen 
Maandelijks worden alle jarigen samen gevierd in de klas. In samenspraak met de kinderen, 

de juf en de ouders wordt er met de jarigen afgesproken welke activiteit we doen. De ouders 
worden uitgenodigd om mee te helpen tijdens de activiteit en vieren de verjaardag van hun 

kind mee in de klas. 

 

5.4         Informatiedoorstroming 
Telkens als er informatie via een afzonderlijke brief aan de leerlingen wordt meegegeven, zal 

hiervan melding gemaakt worden in de schoolagenda of via de postmap. 
De gele brieven worden steeds ingevuld terugbezorgd aan de school. 
Informatie stroomt ook op maandag door via ons wekelijks krantje “De Nota” via 

http://www.gimme.eu/ 

In de nota lezen jullie alle leuke, leerrijke, spannende en nieuwe dingen die de kinderen op 
school beleven. Verder is er informatie te vinden op onze website: http://notelaar.be 

 

5.5          Brengen en afhalen van de kinderen 
Door de ouders 

De ouders zorgen ervoor dat hun kinderen tijdig op school zijn en niet voortijdig worden 

afgehaald. 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. We willen ernaar streven dat de kinderen zich in 
alle rust begeven naar hun klaslokaal, zodat de lessen onmiddellijk in groep kunnen 

aanvangen op het voorziene tijdstip. 

Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de directie hun 

kind begeleiden tot in het klaslokaal. 

Kinderen met of zonder begeleiding van de ouders, die laattijdig op school aankomen, 

moeten zich steeds aanmelden op het secretariaat vooraleer zich naar de klas te begeven. 
 
Ouders die hun kinderen op school afhalen, kunnen wachten op de speelplaats. 
Enkel de ouders van de kleuters begeven zich na het belsignaal naar de kleuterzaal, waar zij 

hun kind(eren) kunnen afhalen. De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder 

begeleiding van de ouders de speelplaats verlaten om bijv. alleen naar de parkeerplaats te 
gaan. 
 

http://www.gimme.eu/
http://notelaar.be/
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Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand 

schriftelijk aan de directeur mee wie het kind mag afhalen. 
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 hun kind te stimuleren om de 
leefregels van de school na te leven.  Mogen wij ook vragen om steeds de deur aan de ingang 
van onze school te sluiten en de poortjes te vergrendelen aan de houten omheining. Dit 

geldt ook bij de deur van de kleuterzaal. Zorg dat deze steeds in het slot is.  

Ook jullie zijn hierbij een voorbeeld voor de kinderen en helpen op deze manier mee aan de 

veiligheid van alle kinderen. Bij het verlaten van de speelplaats nemen we onze 
allerkleinsten aan de hand. 
 
Begeleiding bij het verlaten van de school 

Ouders van leerlingen van de lagere school kunnen bij ondertekende verklaring meedelen 
dat hun kind alleen van de school naar huis mag gaan. Gelieve steeds te verwittigen bij elke 

wijziging. 
Kinderen die zonder begeleiding van een volwassene en mits toestemming van de ouders, 

alleen naar de bushalte of alleen huiswaarts gaan worden ’s middags en ’s avonds begeleid 
in twee rijen. Onder begeleiding van een leerkracht en/of directeur worden deze twee 

groepen begeleidt tot over het zebrapad bij de schoolingang, het Vredeplein en de Bert Van 
Hoorickstraat. 

 

5.6          Contacten met directie en leerkrachten 
Onze school staat open voor alle ouders.  

Om praktische redenen vragen wij de ouders om zich te houden aan volgende afspraken: 
1. Contacten met de directie Sylvia Van den Eeden: 

 Telefonische contacten op het nummer 053.72.39.55 

 Persoonlijke gesprekken tijdens de schooluren liefst na afspraak. 

 Schriftelijk contact via e-mail: sylvia.vandeneeden@aalst.be 

2. Contacten met de leerkrachten: liefst na afspraak maar alleszins niet tijden de 
lesuren. 

3. Contactavonden voor de ouders: de ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. 

 

5.7          Zwemmen 
Wij vestigen er de aandacht op dat het zwemonderricht even belangrijk is als eender welke 

andere les en dat bijgevolg voor iedere niet-deelname een doktersattest of een briefje van 

de ouders vereist is. 
 
We streven ernaar dat de oudste kleuters enkel malen per schooljaar gaan zwemmen.  
Dit is enkel mogelijk als het stadsbusje beschikbaar is en er voldoende begeleiders zijn 

(eventueel van ouders, grootouders) De klasleerkracht en de turnleerkracht zijn steeds 
aanwezig bij het zwemmen.  

mailto:sylvia.vandeneeden@aalst.be
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De ouders worden in het begin van het schooljaar op de hoogte gebracht wanneer de 

kleuters gaan zwemmen. 
De leerlingen van de lagere school gaan zwemmen. Bij de start van het nieuwe schooljaar 
ontvangt elk kind de kalender met zwemdata.  Deze kalender wordt ook digitaal verstuurd 

naar elke ouder! De leerlingen die vrijgesteld zijn van de zwemles (omwille van medische 
redenen en mits doktersadvies) worden in de school opgevangen en maken er oefeningen.  

Gelieve alle zwemkledij te naamtekenen.  
Geef uw kind twee handdoeken mee: één om zich af te drogen, één om op te staan (hygiëne 
tegen wratten).  

Een school-badmuts is verplicht.  
 

Kinderen die om gelijk welke reden geen zwemmateriaal mee hebben, wordt er een 
badmuts en badpak/zwembroek gehuurd in het zwembad. Het gehuurde materiaal wordt 
door de ouders terugbetaald aan de school. 
 

De overheid heeft beslist dat elke leerling recht heeft op een jaar gratis zwemonderricht. Het 
stadsbestuur heeft beslist dat in de stedelijke basisscholen van Aalst voor elke leerling van 

het zesde leerjaar de zwemlessen (toegang tot het zwembad en vervoer van en naar het 
zwembad) gratis zullen zijn. 

 

5.8          Turnlessen 
De turnkledij bestaat uit een donkerblauwe of witte turnbroek, een T-shirt met het embleem 
van de school, witte kousen en witte sportschoenen. Alle turnkledij moet getekend zijn. Een 

turntrui kan mits betaling bekomen worden op het secretariaat (zie infobrochure)  

De kleuters hebben op hun blote voetjes bewegingsopvoeding in de turnzaal. 
 

5.9          Vakantieopvang 
In enkele vestigingsplaatsen van het stedelijk onderwijs is er tijdens de vakanties opvang 
voor kleuters, elke werkdag van 7 uur tot 18 uur.  
Voor meer info ga naar: https://www.aalst.be/infofiche/kinderopvang-vakantieopvang-

kleuters 
 

5.10 Uiterlijke voorkomen 
Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. Het is 
gewenst alle kledingstukken te naamtekenen. Strandkledij hoort niet thuis op school. 

 

5.11      Geldophalingen 
Er wordt zo weinig mogelijk geld meegegeven naar school. Alle betalingen voor dranken, 
eetmalen, opvang, busvervoer, zwemmen enz... worden vereffend nadat u de factuur hebt 

ontvangen. Enkel de maximumfactuur en de organisaties van de oudervereniging dienen 
contant betaald! 
 

 

 
 

https://www.aalst.be/infofiche/kinderopvang-vakantieopvang-kleuters
https://www.aalst.be/infofiche/kinderopvang-vakantieopvang-kleuters
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Hoe werkt het systeem voor dranken en maaltijden?  

a) Bestellen:  
Bij het begin van elke maand krijgt uw kind een bestelblad mee. Hierop duiden de ouders 
aan wat hun kind wenst te gebruiken de komende maand (eetmaal, drank, soep...).  

De gegevens van dit bestelblad worden door de klastitularis overgenomen op een klaslijst. 
Het menu voor de komende maand wordt steeds meegegeven. 

Dit gebeurt steeds op maandag! (Of dinsdag als maandag een verlofdag is).  
 
Opgelet! De bestelde warme maaltijden zullen moeten betaald worden. Enige 

uitzondering is wanneer uw kind ziek is. Bij ziekte moet de school verwittigd worden: voor 9u 

’s morgens op 053 72 39 54 zodat de maaltijd kan afgezegd worden.  

 
b) Opmaken factuur:  
Aan de hand van de maandbladen en de verschillende lijsten worden op het einde van elke 
maand de gegevens ingevoerd in de computer. Deze berekent de te betalen bedragen en 

print voor elke leerling een factuur uit, samen met een overschrijvingsformulier.  
U kijkt de factuur na en bij eventuele betwistingen kan U steeds op het secretariaat terecht. 

 
c) Rekening vereffenen:  
Ofwel schrijft u het te betalen bedrag over op de rekening van de stad Aalst en dit binnen de 

30 dagen. Hiervoor gebruikt u het aangehechte overschrijvingsformulier.  

Ofwel maakt u gebruik van de mogelijkheid tot domiciliëring 
 

Onbetaalde facturen worden na 30 dagen overgemaakt aan de stadsontvanger, die zal 

overgaan tot invordering met bijkomende kosten als gevolg.  
 

- Voordelen van domiciliëring voor de ouders:  
1) De factuur is steeds tijdig betaald, zonder dat u iets hoeft te doen. Uw bankinstelling 

betaalt de rekening voor u. Op deze manier is vergeten uitgesloten.  
2) Deze service is volledig kosteloos! Bij het verwerken van overschrijvingen daarentegen 

worden door de meeste banken kosten aangerekend.  

3) Een domiciliatie opdracht kan op ieder ogenblik terug worden ingetrokken.  
 

- Voordelen voor de school:  
Het administratief werk en vooral het gedeelte "controle van de uitgevoerde betalingen" 

wordt sterk vereenvoudigd voor alle afrekeningen die gebeuren via domiciliatie opdracht.  
 
U kan van deze regeling genieten door het formulier "Bericht van domiciliëring" (in de school 

verkrijgbaar) volledig in te vullen en ondertekend terug mee te geven naar school. 

 
Tarieven en prijslijst:  
Aangezien de prijzen van de verbruiksartikelen en dienstverleningen jaarlijks kunnen 
wijzigen, zal bij het begin van ieder schooljaar een prijslijst met de geldende tarieven aan 

alle ouders worden bezorgd.  

 



 
1 september 2020 

Stedelijke basisschool De Notelaar 

 

Schoolreglement deel 2 30/38 

5.12 Fietsen 
De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets 
beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.  
De fiets wordt in het fietsrek onder het afdak geplaatst. 

 

5.13      Verkeer en veiligheid 
De weg naar school en terug 
De leerlingen die per fiets of te voet naar school komen, nemen steeds de kortste en veiligste 
weg. Ze spelen niet onderweg en letten goed op zodat ze andere weggebruikers of zichzelf 
niet in gevaar brengen. Eens de schoolpoort binnengekomen, mogen zij de school niet meer 

verlaten. 
 
De ouders zorgen ervoor dat de kinderen, die met de fiets naar school komen, beschikken 

over een fiets die verkeerstechnisch in orde en veilig is uitgerust. Zorg dat de fiets voorzien is 
van een fietsslot. Wij raden ook aan dat de kinderen een fluo-jasje en fietshelm dragen! 

 

Indien het kind wegens omstandigheden vroeger de school moet verlaten of wie zijn kind 
dient vroeger af te halen meldt dit steeds aan de directeur of het secretariaat. De directeur of 

het secretariaat brengt de klastitularis hiervan op de hoogte. 

Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand 
schriftelijk aan de directeur mee wie het kind mag afhalen. 

Geen enkel kind gaat alleen of met een andere persoon mee naar huis, zonder toestemming 
van de ouders. 

Van kinderen die met de rang meegaan, wordt verwacht dat zij recht naar huis gaan. Indien 

zij ergens anders naartoe moeten, dient dit schriftelijk te worden bevestigd via de agenda. 
Wij vragen u ook om de schoolingang vrij te houden en steeds de schoolingang, de poortjes 
op de speelplaats en de deur van de kleuterafdeling te vergrendelen bij het binnenkomen en 

verlaten van de school. Denk aan de veiligheid van ieder kind! Neem steeds je kleuter aan de 

hand bij het verlaten van de speelplaats! 

 

5.14 Schooltas 
Elke kleuter dient te beschikken over een schooltasje waarin de naam van de kleuter 
duidelijk is aangebracht. Dit tasje wordt alle dagen meegebracht naar school.  

De lagereschoolkinderen hebben een gemakkelijke boekentas, die enkel het noodzakelijke 
bevat. 
 

5.15 Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen worden verzameld en zijn te bekijken aan de ingang van de 
leraarskamer en in de kast verloren voorwerpen aan de leraarskamer. 

 

5.16 Waardevolle voorwerpen 
De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de 

kinderen (kledij, schoolgerief, fiets, juwelen…)  
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Communicatiemedia – elektronische spelconsoles en videospelletjes – het hele gamma van 

moderne muziek – en klankdragers zijn op school niet toegestaan, noch in de klas, noch op 
de speelplaats, noch gedurende één- of meerdaagse extra-murosactiviteiten.  
 

Gsm-toestellen zijn in principe niet toegelaten op de school. Ze worden dan ook onder geen 
enkel beding gebruikt. In geval van nood kunnen kinderen steeds terecht bij de directeur of 

in het secretariaat om te bellen. Wie toch een toestel meebrengt, dient dit dus uitgeschakeld 
in te dienen op het secretariaat. Op het einde van de dag kan de leerling zijn gsm komen 
afhalen. Wie zijn gsm niet indient op het secretariaat, is verantwoordelijk voor zijn eigen 

gsm. Indien een leerling zijn gsm toch gebruikt tijdens de schoolactiviteiten moet de gsm 

aan de leerkracht overhandigd worden tot het einde van de schooldag. Indien een leerling 

weigert de gsm te overhandigen zal de leerkracht de directeur hiervan op de hoogte stellen. 
Deze kan dan een ‘tijdelijke verwijdering uit de les’ aan de leerling opleggen. Bij herhaalde 
overtredingen worden verdere maatregelen getroffen.  Uiteraard is het ook verboden dat 
een leerling met zijn gsm in de klas of op de school foto’s neemt of filmt en deze beelden op 

het internet plaatst (wet op de privacy) 

 

5.17 Speelgoed 
Speelgoed dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt, ondermeer skateboards, gok- en 

kansspelen en op wapens of vuurwerk lijkende voorwerpen, zijn uiteraard verboden. 
Voetballen gebeurt enkel met een zachte bal; per leerjaar wordt een beurtrol opgesteld. 

Ook rages of verzamelingen die leiden tot een ongezonde concurrentie en jaloezie kunnen 
niet op school of tijdens schoolactiviteiten.  

Ruilhandel is verboden en zal worden gesanctioneerd. 

Andere kinderen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging. 
Wanneer een leerling tijdens de momenten toch gezien wordt met één van de voorwerpen 
moet hij/zij het object onmiddellijk afgeven aan de leerkracht of het personeelslid dat 

hem/haar betrapt. Het object wordt op het einde van de schooldag teruggegeven met de 

mededeling dit in het vervolg thuis te laten. 

Elke vorm van diefstal kan tot verwijdering uit de school leiden. 
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Wat we van de leerlingen verwachten: leefregels in de klas 

en op school 
 

Algemeen 
Tijdens het verblijf op school zijn de leerlingen aan het gezag van de directeur en aan dat van 

alle leden van het personeel (leerkrachten en ook niet-pedagogische personeel) 
onderworpen. Zij dienen zich aan bepaalde afspraken te houden. Wij vragen de ouders om 
de onderstaande leefregels die voor de kinderen gelden ook zelf te respecteren en na te 

leven. 

 
 

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. Volgende afspraken gelden: 
 

 Alle kinderen brengen een boterhammendoos mee, i.p.v. boterhammetjes in 
zilverpapier. 

 Dagelijks eten we fruit i.p.v. een koek tijdens de voormiddagspeeltijd. 

 Gezonde dranken: water, geen frisdranken brengen de kinderen mee in een 

drinkbus. 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. 

 Eén 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. 
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Gezondheidsbeleid: Samen bewandelen de ouders en de school de weg naar een 

gezonde school! 

 
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 onze 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 

erop 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. We zijn ervan 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. 
 

VASTE WAARDEN IN ONZE NOTELAAR 

 

WAT WE OP SCHOOL VERWACHTEN I.V.M. 
GEZONDHEID: 

- Dagelijks hebben we fruitronde, in het lager tijdens de voormiddag en bij de 
kleuters in de namiddagspeeltijd, geen koek! Snoepen op school is niet 

toegestaan. 
- 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.  We drinken zoveel mogelijk WATER! 

- Vegetarische dag per maand. 
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- Tijdens de speeltijden kunnen de kinderen water drinken of een eigen gezond 

drankje in een drinkbus. 
- 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: opzettelijke schade 

toegebracht zal moeten vergoed worden. 
- Gft bakje op speelplaats voor fruitafval. 
- Energiebeheer: computers uitschakelen, lichten uitschakelen  energieagenten: 

kinderen voeren controle uit. 

- Jaarlijks aandacht voor dikketruiendag 
 

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. 

 
VEILIGHEID: 

- We bellen steeds aan en sluiten beide ingangsdeuren van de school. 
- Poortjes sluiten op de speelplaats en aan de kleuterklassen. 

- 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: er zijn regelmatig brandoefeningen met de kinderen. Zo leren ze hoe 

ze op een snelle en correct manier het klaslokaal moeten verlaten bij brand. 
- Jaarlijks les in L6 door deskundigen i.v.m. EHBO en reanimeren. 

- Verantwoordelijke voor EHBO en evacuatie. 

- Banken op de speelplaats dienen om op te zitten. 
- We spelen met een mousse bal. 
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- 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 fluo-jasje te dragen. 
- Fietsproef in L6 en toepassen in het verkeer. (Met fiets op vierdaagse) 

- Geluidsdragers, radio’s, gsm’s, elektronische spelletjes, juwelen, flessen, blikjes 
en speelgoedwapens zijn niet toegelaten op school, tenzij het kadert in een 

pedagogische activiteit. 
*Bij diefstal kan de school niet verantwoordelijk gesteld worden. Elke leerling die 
een gsm meebrengt naar de school, moet deze uitzetten en indienen op het 

secretariaat. Bij het gebruik van gsm tijdens de schooluren wordt deze door de 

directeur in beslag genomen. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. 

                -       Er is een verbandkast op school aanwezig op het secretariaat, in de kleuterzaal  
        en de kopieklas. Kinderen worden steeds verzorgd door de begeleiders bij kleine  
        ongevallen. 

WELBEVINDEN – BETROKKENHEID: 

- Klasraad elke vrijdag. 
- Dagelijks gevoelensblad invullen: hoe voelen we ons en/of invullen in agenda. 

- Schoolraad = leerlingenraad. 
- Tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen. 

 
BEWEGING: 

- We vinden het belangrijk dat kinderen bewegen. De lessen LO, sport en 
zwemmen dragen daar zeker toe bij. 

  

WAT WE VAN DE LEERLINGEN VERWACHTEN 

Algemeen: 

 Toegang tot de lokalen: tijdens de speeltijd, onder de middag, voor of na schooltijd 

heeft niemand toegang tot de lokalen of tot de gangen. De leerlingen gaan steeds 

onder de begeleiding van hun klastitularis naar het klaslokaal. Ook toiletbezoek 
wordt steeds gevraagd. 

 Elke leerling heeft RESPECT voor de anderen en brengt begrip op voor de 
anderen. Er wordt niet gespot, gepest of gelachen met medeleerlingen, noch met 
hun kledij, hun bezit, hun afkomst, hun eigenschappen of gebreken. VECHTEN KAN 

NIET OP SCHOOL!  VECHTERS verlaten voor een bepaalde tijd de speelplaats, dit in 
overleg met het leerkrachtenteam en directeur. 

 Elke leerlinge heeft respect voor de eigendommen van een ander en brengt zeker 

geen beschadigingen toe aan de schoolinfrastructuur, aan de materialen of 

bezittingen van medeleerlingen. Opzettelijk aangebrachte schade zal vergoed 
dienen te worden. 

 Elke leerling mag steeds zijn eigen mening vertolken, als dit op een beleefde manier 

gebeurt. Men moet ook de mening van anderen respecteren.  

 Van elke leerling wordt verwacht dat hij/zij zich beleefd en hoffelijk gedraagt, vooral 

tegenover volwassenen maar ook tegenover de medeleerlingen. 

 Een beschaafde Nederlandse taal overal en tegen iedereen wordt van elke leerling 
verwacht. 
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In de klas 

 We zijn beleefd tegen alle begeleiders. 

 Van elke leerling wordt in de klas een actieve spreek – en luisterhouding verwacht. 

 Elke leerling zorgt ervoor dat zijn bank en boekentas steeds getuigen van orde en 
netheid. Men stopt in de boekentas alleen de dingen die men echt nodig heeft in de 
klas. 

 Elke leerling draagt zorg voor al het aanwezige materiaal in de klas. Opzettelijke 
beschadiging en het verliezen van materialen zal moeten vergoed worden aan 
kostprijs. 

 Niemand mag op eigen initiatief het schoolgebouw, de gangen, de trappen en 

klaslokalen verlaten en betreden. Dit kan alleen na toelating van de leerkracht of van 

de directeur. 

 Niemand blijft achter in de klas, in de gang. (Tenzij de leerkracht aanwezig is!) 

 In de klasgang hangt elke leerling zijn kledingstukken netjes aan de kapstokken. 

 Het zakje met turnkledij wordt in de voorziene kastjes opgeborgen. 

 Ik maak de opgegeven huistaken en leer mijn lessen. Als ik dat niet heb kunnen 

doen, verwittig ik de leraar. Dit kan door een nota van mijn ouders in mijn agenda of 

door een briefje van mijn ouders.  

 Ik vul dagelijks duidelijk mijn agenda in en laat hem wekelijks tekenen door mijn 

ouders. 
 

Op de speelplaats 

 Tijdens de speeltijd wordt er op de speelplaats GESPEELD! Vechten, stampen, 

schoppen, grove taal en tegenspreken horen niet thuis op onze school. Bij 

overtreden van deze regels verlaten de betreffende kinderen voor een bepaalde tijd 
de speelplaats, dit in samenspraak met het leerkrachtenteam en directeur. 

 Er wordt nooit gespeeld in de gangen en op de trappen. 

 De banken op de speelplaats worden alleen gebruikt om op te zitten! Op de banken 
staan of lopen is niet toegelaten. 

 Bij rode vlag wordt er niet in de zandbak gespeeld. 

 Er mag alleen gevoetbald worden met een mousse bal en op voorwaarde dat de 

speelplaats droog is en dit volgens het voetbalrooster. 

 Geen voetbal ’s morgens en ’s avonds bij begin en einde van de schooldag. 

 De speelplaats wordt PROPER gehouden! Alle afval gaat in de voorziene 
afvalbakken. Elke klas neemt hierbij zijn taak op. Lege brikjes, neem je mee naar huis 

of worden in PMD-afvalbak (blauwe bak) gegooid. 

 Bij het belsignaal stoppen de leerlingen het spel en gaan rustig naar hun rij.  
Zij wachten in stilte, rustig en kalm, zonder trekken of duwen in de rij. 

 Bij het binnenkomen en verlaten van het schoolgebouw en in alle gangen is het 
rustig. 

 Eens men het schoolgebouw heeft verlaten keert niemand zonder begeleiding van 

een volwassene terug. 

 De leerlingen plaatsen ’s morgens hun schooltas netjes in de daarvoor voorzien 
plaats. 
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In de toiletten 

 De toiletten zijn geen speelplaats! Niemand verblijft onnodig in het sanitair en sluit 
steeds de deur van het sanitair. He toilet voorzien voor de gehandicapten wordt 
enkel door hen gebruikt en het personeel. Niemand van de leerlingen maakt hier 

gebruik van. 

 De toiletten worden zoveel mogelijk bezocht bij het begin van de speeltijd en niet op 

het laatste nippertje. Het belsignaal bij het einde van elke speeltijd is niet het signaal 

om nog vlug naar het toilet te gaan! 

 Er worden geen papiertjes of ander afval achtergelaten in de toiletten. 

 We gooien de papiertjes om onze handen af te drogen in de aanwezige vuilnisbak. 

 We gooien ons toiletpapier steeds in het toilet, en niet naast het toilet op de grond. 

 Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij het gebruikte toilet of urinoir doorspoelt. 

 Wij wassen ook steeds onze handen na het gebruik van de toiletten. 
 

In de refter 

 De leerlingen die geen warme maaltijden gebruiken, verzamelen hun lunchpakket in 

een genaamtekende brooddoos in de klasbak. 

 Het binnenkomen van elke klas onder leiding van de klasleerkracht en verlaten van 
de refter onder leiding van de verantwoordelijke leerkracht moet ordelijk verlopen. 
Drummen, stampen, luidruchtig zijn en lopen zijn niet toegelaten! 

 Alle leerlingen gaan voor het middagmaal onder begeleiding van hun leerkracht de 

handen wassen. We gooien alle papiertjes in de vuilnisbak. 

 Tijdens de maaltijd zitten alle leerlingen in groepjes volgens leerjaar samen en 

steeds op dezelfde plaatsen zoals afgesproken met het leerkrachtenteam bij het 

begin van het schooljaar. Ze mogen stil praten. 

 De leerlingen kunnen in de refter water en soep (vooraf besteld) bekomen. 

 Van elke leerling wordt verwacht dat hij/zij goede tafelmanieren nastreeft. Onder 

goede tafelmanieren verstaan wij: 
 Goede houding aan tafel, voorarmen op tafel. 
 Niet morsen of opzettelijk bevuilen van de tafel. 

 Eten met mes en vork. 
 Een inspanning doen om alles te eten of tenminste te proeven wat er op tafel 

komt. 
 We spelen niet met eten of drank. 

 Bij het niet naleven van de afspraken tijdens de refter volgen er sancties zoals 

afgesproken in het leerkrachtenteam. 
 

In de schoolbus tijdens het zwemmen of ander uitstappen 
 Het op- en afstappen gebeurt op een keurige wijze, zonder lopen of duwen. 

 Alle leerlingen moeten neerzitten tijdens de rit en hun gordel vastgespen. 
 De leerlingen moeten zich deftig gedragen op de bus. Ze moeten respect hebben 

voor en luisteren naar de busbegeleider/ster en naar de chauffeur. 

 De busbegeleider/ster heeft het recht om sancties op te leggen. 
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In de les lichamelijke opvoeding en tijdens de zwemlessen 

 De ouders zorgen dat de kledij van hun kind steeds in orde is. Wanneer de leerkracht 
de opdracht geeft, nemen de kinderen hun turnkledij mee naar huis om te wassen. 
Elke ouder zorgt dat zijn/haar kind(eren) na elke vakantie gewassen sportkledij terug 

meebrengt. 

 Tijdens de les lichamelijke opvoeding en de les sport bewaren de leerlingen zoveel 

mogelijk de stilte al naargelang de opdracht en de verwachting van de 

turnleerkracht.  

 Bij verlies in het spel aanvaarden ze sportief de nederlaag en bij winst in het spel 
spotten zij zeker niet met de verliezers. Meedoen is nog altijd belangrijker dan 

winnen en FAIRPLAY komt eerst. 

 

Wat bij niet naleving? 
NIET NAKOMEN VAN WETTELIJKE RICHTLIJNEN  
Bij het niet nakomen van wettelijke richtlijnen door de ouders zijn wij verplicht dit te melden 
aan de bevoegde hogere overheden (schoolbestuur, inspectie basisonderwijs, ministerie van 

onderwijs). Deze zullen omtrent de richtlijnen contact opnemen met de betrokken ouders.  
 

NIET NAKOMEN VAN INTERNE AFSPRAKEN  
DOOR DE OUDERS  
Leerkracht en/of directie zullen contact opnemen met de betrokken ouders om een 

oplossing te zoeken voor het probleem.  
 

DOOR DE LEERLINGEN  
Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend 
seksueel gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen om de 

fysieke integriteit van de leerlingen te beschermen. 
Dat kinderen nu en dan fouten maken is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen 

leren al doende uit hun fouten. We maken veel tijd om in dialoog te treden met de 

betrokkenen, dit individueel of samen met de klasgroep op de wekelijks klasraad. 
Kinderen nemen mee de verantwoordelijkheid om een oplossing te zoeken voor het conflict 
of om hun fout goed te maken. Samen gaan we telkens op zoek naar een gepaste maatregel 

of een mogelijke oplossing. Wij streven steeds om herstel alle kansen te geven. 
Indien een leerling door zijn gedrag de leefregels of de goede orde in de school in het 

gedrang brengt, kunnen maatregelen genomen worden  

 
Als ik de afspraken niet naleef:  
- krijg ik een mondelinge opmerking.  

- krijg ik een schriftelijke opmerking in mijn agenda die mijn ouders ondertekenen.  

- krijg ik een extra taak die mijn ouders ondertekenen.  

- word ik naar de directeur gestuurd.  

- nemen de leraar of de directeur contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag.  
Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten. 


