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Visie berk en beuk
berk en beuk… groots in kwalitatief onderwijs.
Vertrekkende vanuit de leefwereld van het kind streven we ernaar om het kind op te voeden tot een breeddenkende, 
sociaal vaardige leerling. De centrale ligging van onze school stimuleert iedereen om zoveel mogelijk buiten de 
schoolmuren de werkelijkheid te ontdekken en te exploreren.  Mede dankzij een gevarieerd aanbod aan onderwijs-
middelen en onderwijsdidactiek leren we de leerlingen om de snel evoluerende wereld met beide handen ‘vast’ te 
pakken en te ontdekken.

berk en beuk… groots in ‘prikkelend’ onderwijs.
Op een gastvrije manier willen we kijken naar de ontwikkeling van het gehele kind. 
Interesses van kinderen en het rijke pallet aan talenten staan centraal. Ook de aanwezigheid van academie en sport-
verenigingen op onze locatie zorgt voor een verrijking! 
We willen niet enkel fi guurlijk een school in beweging zijn. Bewegen en gezonde levensstijl vinden we in onze school 
belangrijk! Daarin investeren vinden we een must!

berk en beuk... groots in openheid, nabijheid.
Wij willen een school zijn waar, in de eerste plaats de kinderen zich thuis voelen. Daarnaast vinden we het belangrijk 
dat ouders en school elkaar blindelings vinden. Open, snelle en eerlijke communicatie  staat daarom hoog in ons 
vaandel. Andere partners, die een toegevoegde waarde bieden voor de school, verwelkomen we met open armen.

berk en beuk… groots in zorgzame  school.
Bij het uitstippelen van een schoolloopbaan houden we rekening met ontwikkelingsdoelen, leerplandoelen en eind-
termen.
Ieder kind is uniek en als school pogen we ook ieder kind op die manier te benaderen.
Extra aandacht gaat er naar de leerlingen die zorg nodig hebben.
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Schooluren
De school is open van 7u tot 18u30. De schooluren zijn 
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u30 tot 
11u40 en van 13u tot 15u45 (op vrijdag tot 15u). Op woens-
dag van 8u30 tot 11u40.   
Op de speelplaats is er toezicht vanaf 8u. en tot 16u. Op 
woensdag tot 11u55.
Voor de leerlingen die over de middag naar huis gaan, gaat 
de poort van de speelplaats terug open om 12u45.
Wie voor 8.00u. op school is, moet naar de opvang. Op 
de speelplaats vertoeven als er geen toezicht is, kan 
niet.
Aan alle ouders wordt gevraagd om de leerlingen af te zet-
ten aan de schoolpoort. 
Blijf niet talmen op de speelplaats!
Ouders betreden ’s middags en ‘s avonds pas de speel-
plaats na het belteken. 

Afwezigheden
Wegens ziekte
Bij kleuters vragen we enkel de school op de hoogte te bren-
gen bij eventuele afwezigheid.
Voor lagere schoolkinderen is de regelgeving wettelijk be-
paald.
Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek 
dan is een medisch attest verplicht. 
Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen 
ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n brief-
je van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op 
met de school en het CLB. 
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tand-
arts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats 
vinden.
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezor-
gen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het 
CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.
Andere afwezigheden
Soms kan een kind om een andere reden afwezig zijn. De 
ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het be-
treft hier afwezigheid wegens:
- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak 

woont of van een bloed- of aanverwant tot en met de twee-
de graad;

- het actief deelnemen in het kader van een individuele se-
lectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/
of sportieve manifestaties;

- de deelname aan time-out-projecten;
- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor 

persoonlijke redenen voor maximum 4 al dan niet gesprei-
de halve dagen per schooljaar. 

Problematische afwezigheden
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde af-
wezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische 
afwezigheden stelt de school samen met het CLB een be-
geleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor 
een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezig-
heden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijs-
diensten.
Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toe-
stemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te 
vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leer-
plicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 sep-
tember tot en met 30 juni.

Te laat komen
Leerlingen moeten tijdig aanwezig zijn. Een leerling die toch 
te laat komt, begeeft zich zo spoedig mogelijk naar de klas-
groep. Dit wordt genoteerd in het aanwezigheidsregister.
In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een 
gewettigde reden heeft, de school voor de einduren verlaten. 
Dit kan enkel na toestemming door de directeur of leraar. De 
leerling wordt steeds aan school afgehaald; uitzonderingen 
kunnen enkel toegestaan worden door de directeur.

Ziekte - ongeval
Zieke kinderen worden niet naar school gestuurd. Wordt 
een kind tijdens de schooluren ziek, dan kan het, in afwach-
ting dat het door de ouders of hun vervanger afgehaald 
wordt, binnen blijven. Bij een schoolongeval doet de school, 
indien mogelijk, een beroep op een dokter naar keuze van 
de ouders. Steeds proberen we eerst één van de ouders te 
bereiken.
Medicatie wordt enkel toegediend tijdens de schooluren 
mits een begeleidend schrijven van dokter of ouders.

Het ABC van de school ...
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Middageten
Voor de leerlingen van het lager wordt er elke dag nota ge-
nomen voor het middageten. De leerlingen die hun boter-
hammen meebrengen, drinken soep en/of water. Frisdran-
ken meebrengen is niet toegelaten. 
Kinderen die zich in de refter niet gedragen, kunnen, na 
contactname met de ouders, de toegang tot de refter, per-
manent of voor enkele dagen, ontzegd worden.

Snoep / frisdranken
Snoepen of frisdranken zijn verboden. Gedurende de speel-
tijden mogen de leerlingen fruit of een koek eten (voor de 
kleuters een koek zonder chocolade). In het lager is er in de 
voormiddag gelegenheid om water te drinken. Flesjes water 
brengen we niet meer mee naar school
Verjaardagen
De leerlingen mogen ter gelegenheid van hun verjaardag de  
klasvriendjes op iets extra’s vergasten: geen snoep of ge-
schenkjes  maar wel b.v. een koek, stuk fruit, cake,  of… een 
boekje voor de klasbibliotheek. Soberheid is geboden!!. 
Fruitdag
Woensdag is een  fruitdag. Dan brengen de kinderen enkel 
een stuk fruit / groente mee naar school.  (appel, wortel, 
druiven, tomaat,….). Op vrijdag zorgt de ouderraad/school 
voor een stuk fruit en/of groente (vanaf oktober).

Kledij en haartooi 
De leerlingen zijn eenvoudig, stijlvol en hygiënisch aange-
kleed (kleding, schoeisel en haartooi). Het uiterlijk mag geen 
middel zijn om zich te onderscheiden van de medeleerlin-
gen. Het fluojasje behoort tot de schoolkledij. De kinderen 
zijn verplicht dit aan te doen om naar school te komen of 
terug naar huis te gaan. Ook bij iedere schooluitstap (vb.: 
meerdaagse uitstap, sportdag, verplaatsing naar zwem-
bad,…) dragen de kinderen hun jasje!
Strandkledij is geen schoolkledij. Volgende zaken kunnen 
niet op school: T-shirt met spaghettibandjes, slippers (san-
dalen kunnen wel), te korte rokjes of shorts (korter dan hal-
verwege het dijbeen kan niet).
Kinderen die luizen hebben, worden zo snel mogelijk be-
handeld. Indien de ouders dit vaststellen, verwittigen die zo 
snel mogelijk de school. Indien de school dit vast stelt, wordt 
u daarover geïnformeerd.  Wanneer uw kind luizen heeft,  is 
het belangrijk om niet alleen de haren te behandelen, maar 
ook lakens, kammen, jassen, mutsen, sjaals,… te wassen 
en de behandeling pas te stoppen wanneer het kind vol-
ledig vrij van neten is. In de verschillende klassen laten wij 
regelmatig luizencontroles uitvoeren door de mensen van 
het CLB.

Opvang  
Onze scholen organiseren voor- en naschoolse opvang.

Voor-en naschoolse opvang
’s Morgens van 7.00u. tot 8.00u.
Vergoeding: 0,80 euro per begonnen half uur (steeds op 
facturatie)
’s Avonds van 16.00u. tot 18.30u.
Vergoeding: 0.80 euro per begonnen half uur (steeds op 
facturatie)
Op woensdag is er in beide scholen opvang van 12.00u tot 
18u30. Wie blijft eten brengt boterhammen mee. Soep is te 
verkrijgen. Daarvoor wordt een broodmaaltijd aangerekend.
In afspraak met hun ouders mogen de leerlingen van beide 
locaties in de opvang naar hun keuze blijven.
Ook op pedagogische studiedagen voorzien we op-
vang. Enkel tijdens vakanties en lokale vrije dagen is de 
school helemaal dicht.

Verkeersveiligheid
De veiligheid van de kinderen in het verkeer is een dage-
lijkse zorg voor de school.  In de schoolomgeving werd de 
voorbije jaren heel wat gerealiseerd om die veiligheid te 
bevorderen. Tijdens lessen en leerwandelingen krijgen de 
leerlingen systematisch en occasioneel onderricht.
Toch blijft het van groot belang dat ook de ouders daaraan 
meewerken.
Naar school 
Bij het naar school komen volgen de leerlingen, in afspraak 
met de ouders, de veiligste weg. Zij slenteren niet langs de 
weg.
‘s Morgens mogen de kinderen om 8u. en ‘s middags om 
12u45 op de speelplaats. Het is niet toegelaten vroeger aan 
de schoolpoort te staan. Kinderen die naar school komen, 
moeten hun fluojasje dragen.

Het ABC van de school ...
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Fietsers
De leerlingen, die per fiets naar school komen, plaatsen hun 
fiets ordevol in de daartoe bestemde ruimte. Daarna komen 
zij meteen naar de speelplaats. De leerlingen komen naar 
school en vertrekken via de weg die voor hen het veiligst is. 
Een fietshelm is aan te raden een fluojasje verplicht.  
Enkele aandachtspunten:
Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, wor-
den ‘s middags en ‘s avonds begeleid in rijen (Voor de klei-
nere leerjaren: wil dit schriftelijk mededelen aan de klastitu-
laris). Het verlaten van de school gebeurt dus steeds onder 
begeleiding. 
Alle rijen eindigen in de nabijheid van een parking. Ouders 
die hun kinderen daar ophalen, helpen de verkeersdrukte 
rond de school te verminderen.
Gelieve duidelijke afspraken te maken met jouw kind! 
In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een 
gewettigde reden heeft, de school voor de einduren verlaten. 
Dit kan enkel na toestemming door de directeur of leraar. De 
leerling wordt steeds aan school afgehaald; uitzonderingen 
kunnen enkel toegestaan worden door de directeur.
Rangen vanuit de berk
Voetgangers
- rij: naar kerkhof (parking G. Gezellelaan)
- rij: naar Hoogstraat (parking d’Iefte)
- rij: naar René De Clercqstraat (parking rustoord)
- rij: naar Hazewindstraat
Rangen vanuit de beuk
Voetgangers
- rij naar de berk
- rij naar René De Clercqstraat
- rij naar de Tulpenlaan
- rij naar de Guido Gezellelaan
Fietsers 
- de fietsers sluiten telkens aan bij een rij. 
Om de verkeersstroom te beperken is het aangewezen dat 
ouders met elkaar afspreken om samen leerlingen naar 
school te brengen of af te halen.
Voor de kinderen die met de bus naar school komen, is het 
belangrijk dat ze tijdig aan de bushalte zijn. Op de school-
bus is er toezicht. Na het afstappen van de bus blijven de 
kinderen op het voetpad of langs de kant van de rijweg. 
Maak goede afspraken met jouw kind.
Sedert enkele jaren schenkt de ouderraad aan iedere leer-
ling van het 1ste, 3de en 5de leerjaar een  fluojasje. Dit 
behoort dan ook, in samenspraak met de ouderraad,  tot 
de verplichte schooluitrusting. Ook tijdens schooluitstappen 
of klasverplaatsingen (vb. naar en van de sporthal, meer-
daagse klasuitstappen, …) zijn de fluojasjes verplicht.

De schoolbus
Als je weet dat 1 km autorijden je al vlug € 0.25 kost….
Als je weet dat het aan de school een drukke bedoening is….

Als je weet dat je op de spitsuren moeilijk een parkeer-
plaatsje vindt….
Als je weet dat Carine haar uiterste best doet om de kin-
deren goed te begeleiden op de bus… Waarom dan nog 
steeds zelf heen en weer rijden? Eén busrit kost € 1,00. 
Op de bus dienen alle leerlingen zich te schikken naar de 
richtlijnen van de begeleider/buschauffeur. Bij ongepast ge-
drag kunnen de leerlingen, in samenspraak met de ouders, 
de bus voor enkele dagen/periode ontzegd worden.
Telefoon busbegeleider: Carine: 0472 61 06 39  
(Bij wijziging ochtendrit graag Carine verwittigen.)
Tijdschema bus
‘s morgens
7u15 Vertrek Waregemstr. - Paanderstr.
7u20 Hoek St.-Amandusstr. - Pikkelstr.
 via Beverenstr.- Hoogstr. - Kortrijkse Heerweg - 
 Cassinastr. - Europalaan naar Bistierland 
7u25 door Bistierland terug via Harelbekestr. 
 naar Stationsstr. - (ev. langs Kapel ter Ruste -   
 Elfde Julilaan - Vercr. de Solartstr.)
7u30 Stationsstr. (over Ring) naar station - 
 Kleine Brandstr. (keren aan rotonde) 
7u40 terug via Stationsstraat voorbij Bokkeslot  
 (Tapuitstr.) - Klijtstr. - Wafelstr.- Breestr.
7u50 naar Waregemstr. (keren aan fabriek aan  
 de Evangelieboomstr.)
7u55 terug in Waregemstr. (voorbij Molenhoek) via
8u00 Paanderstr. naar Driesknoklaan -  
 Vinkenlaan (ev. Boelarestr. - Munkenhofstr.)
8u05 Merellaan - Desselgemstr. (tante Jo)
8u15 Aankomst berk - beuk
‘s avonds
15u50 berk
15u55 beuk
16u00 Hoek St.-Amandusstr. - Pikkelstr.  
 (ev. Achterstr. - Vrijputstr. en terug naar  
 Pikkelstr.)
16u05 Paanderstr.- Driesknoklaan - Vinkenlaan
16u10 (ev. Boelarestraat - Munkenhofstr.)  
 Merellaan - Desselgemstr.
16u15 via Waregemstr. over lichten Molenhoek en 
 keren (ev. Evangelieboomstr. - Desselgem  
 knoklaan - Desselgemsesteenweg naar
16u20 Waregemstraat (ev. Vichtestr.- Hazewindstr.)
16u25 Hoogstr. - Kortrijkse Heerweg - Cassinastr.   
 Europalaan naar Biestierland
16u30 door Bistierland via Harelbekestr. naar
16u35 Stationsstr. (ev. Kapel ter Ruste - Elfde  
 Julilaan - Vercr. de Solartstr.)
16u40 Stationsstr. (over Ring) naar station
16u45 Kleine Brandstr. (keren aan rotonde)
16u50 terug via Stationsstr. 

Het ABC van de school ...
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Ouders en school 
School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de op-
voeding en het onderwijs van de kinderen. Door samenwer-
king, overleg en participatie wordt het beste resultaat beko-
men.
In de ouderraad streven we naar een vertegenwoordiging 
van alle geledingen, schoolbestuur, de directeurs, een af-
vaardiging van de leerkrachten en mensen van het secre-
tariaat.
De ouderraad staat onder het voorzitterschap van Isabelle 
Lambrecht en Kenny Vercruysse. 
Het ligt in de bedoeling de ouders maximaal bij het school-
gebeuren te betrekken.
De schoolraad is een officiële raad waarin schoolbestuur, 
personeel, ouders en lokale gemeenschap vertegenwoor-
digd zijn. Deze raad geeft beleidsadviezen aan het school-
bestuur.

Schoolagenda
Vanaf het eerste leerjaar van het lager onderwijs krijgen de 
leerlingen een schoolagenda. Hierin worden de taken van 
de leerlingen en mededelingen voor ouders genoteerd.  Ou-
ders ondertekenen dagelijks de agenda. 

Huiswerken 
De huiswerken worden genoteerd in de schoolagenda. In-
dien een leerling zijn huiswerk vergeet, kan de leraar de 
nodige maatregelen nemen.

Rapporten
De leerlingen krijgen op verschillende momenten een “evalu-
atie” mee. Dit is een onvolledig (deel)-rapport. Alle getoetste 
vakken staan op evenveel punten en je zal er geen procen-

ten zien.  2 Keer per jaar is er een volledige evaluatie. Dit 
noemen we een rapport. (Kerst en einde jaar) Alle vakken 
worden dan genoteerd volgens hun waarde. Onderaan vind 
je dan ook een totaal procent.
Naast de cognitieve vakken gaat er ook veel belang uit naar 
de muzische en bewegingsvakken. Sociale vaardigheden 
krijgen eveneens een beoordeling.
Deze beoordelingen worden via de leerlingen of tijdens een 
oudercontact aan de ouders bezorgd.   Het rapport wordt 
ondertekend terugbezorgd aan de leerkracht.

Oudercontacten 
Geplande oudercontacten: informatieavond (september/
oktober), individuele contacten (al dan niet n.a.v. rapportbe-
sprekingen), besprekingen met CLB  (op aanvraag), contac-
ten met de zorgleraar…..
Occasionele contacten zijn steeds mogelijk met de leer-
kracht buiten de lesuren of de directeur.

Zorgverbredingsinitiatieven
Sommige kinderen vragen meer zorg dan anderen.
Zorgverbredende activiteiten en besprekingen zijn de zorg 
van het ganse team. Via bijscholingen worden de laatste 
ontwikkelingen op dit vlak gevolgd.
De bezorgdheid gaat naar elke leerling en wordt geconcre-
tiseerd in een leerlingendossier dat in een klassenraad be-
sproken wordt. De klasleraar houdt het dossier bij.
Er wordt voor verschillende leergebieden gedifferentieerd. 
Dit bevordert de ontwikkeling van de individuele mogelijk-
heden van elke leerling.
Door het samenvoegen van de toegekende uren van de 
beuk en de berk, werd het voor onze scholen mogelijk deze 
taak aan drie personen toe te vertrouwen. Voor het kleuter-
onderwijs is dit Céline Vandenbroucke. Voor het lager zijn 
dat Leila Noreilde (berk) en Philip Vercruysse (beuk).
De functie van zorgcoördinator omvat drie niveaus:
- De coördinatie van alle zorginitiatieven op het niveau van 

de school.
- Het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten.
- Het begeleiden van de leerlingen.
We hopen met deze functie het huidige zorgbeleid verder te 
kunnen ontwikkelen en te integreren in de totaliteit van het 
schoolgebeuren.
Maar we willen vooral de uitdaging aangaan om voortdu-
rend dit in het oog te houden: 
Elk kind is anders.
Elk kind leert anders.
Elk kind heeft recht op zorg.
Sommige kinderen vragen meer zorg dan anderen.

Het ABC van de school ...
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Ambulante zorgleraar/kangoeroeklas
Op voorstel van de klassenraad krijgen de leerlingen per 
leerjaar extra ondersteuning of extra uitbreidingsoefeningen 
van een ambulante zorgleraar. Tijdens algemene oudercon-
tacten kan er ook contact genomen worden met de ambu-
lante leraar. Juf Vera Archie verzorgt de kangoeroeklas in 
de berk,  juf Hélène Debuigne in de beuk.

Stimuleren
Er wordt van de ouders verwacht dat zij de leefregels die 
voor de kinderen gelden ook zelf respecteren en hun kind 
positief stimuleren om deze leefregels van de school na te 
leven. Eveneens verwachten we dat ouders naar ouder-
contacten komen om zo de evolutie van de zoon/dochter te 
kunnen bespreken.

Onenigheid
Bij onenigheid tussen leerkrachten en ouders nemen de ou-
ders op de eerste plaats contact op met de betrokken leer-
kracht om in gemeenschappelijk overleg tot een oplossing 
te komen.
Wanneer dit contact geen resultaat oplevert, kan er een af-
spraak gemaakt worden met de directeur die probeert een 
overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen.
Indien beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ou-
ders zich wenden tot het schoolbestuur.

Schoolrekening
De kinderen brengen geen geld mee naar school.
De leerlingen in de berk brengen elke maandagochtend een 
bestelbriefje mee waarop de ouders de gegevens voor die 
week vermelden. Hiervan ontvangen de ouders een voor-
raad.

De leerlingen in de beuk melden elke maandagochtend aan 
de leerkracht of ze op school moeten eten en of ze met de 
bus mee gaan. 
Voor andere uitgaven zoals tijdschriften, melk, choco of 
fruitsap, sportdag, school-foto, ... wordt een apart bestel -of 
informatiebriefje meegegeven. 
Graag deze brieven ingevuld steeds terug meegeven, 
ook bij niet-bestelling.

Wanneer betalen
Voor abonnementen, sportdag en uitstappen wordt vooraf 
betaald. Voor eten, bus, zwemmen, klasfoto en andere klei-
ne onkosten gebeurt dit op het einde van een trimester.
Er zijn maandelijkse schoolrekeningen. Op die manier blij-
ven de bedragen beperkt. De betaling gebeurt door mid-
del van een voorgedrukt overschrijvingsformulier of via  een 
bestendige opdracht. Dit laatste is de meest praktische 
manier van werken en voorkomt extra werk voor de 
schooladministratie. Er zijn geen extra kosten! Wie toch 
zelf de overschrijving doet, gelieve per kind te storten en het 
correcte referentienummer te noteren bij de mededelingen.
Op de rekening staan alle details vermeld, zodat controle 
mogelijk is. 

Wat is nuttig?
De school voorziet in al het schoolmateriaal van de kinde-
ren. Dit schoolgerief blijft echter wel op school en wordt en-
kel in de klas gebruikt.  Wie schoolgerief stuk maakt of met 
opzet beschadigt, moet zelf instaan voor nieuw gerief.
Gelieve alles te tekenen met de naam van uw kind (sjaal, 
muts, handschoenen, schooltas, gymkledij, zwemge-
rief, ...).   Elk jaar blijven er veel kledingstukken (zonder 
naam) op school liggen.

Het ABC van de school ...
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Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de 
opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet 
zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar 
in ruil verwachten we wel de volle steun van jullie. Daarom 
maken we in onderstaande engagementsverklaring weder-
zijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar 
mogen verwachten. 
Onze school kiest voor een intense samenwerking met 
de ouders. 
We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van 
uw kind. 
Het eerste contact tussen school en ouders is de school-
agenda. Deze wordt wekelijks door de leerkracht en de ou-
ders ondertekend. 
Daarnaast plannen we verschillende contactmomenten. 
(bijvoorbeeld: bij het begin van elk schooljaar een ouder-
avond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de 
leerkracht van uw kind en met de manier van werken). We 
willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van 
uw kind. Dat doen we geregeld bij individuele oudercontac-
ten, CLB besprekingen,… en via schriftelijke rapportering. 
Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een 
gesprek aanvragen op een ander moment. Als u zich zor-
gen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan 
kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de 
leerkracht van uw kind. Wij verwachten dat u zich als ouder 
samen met ons engageert om nauw samen te werken rond 
de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodi-
gingen tot oudercontact. 
Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen 
voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en 
voor de toelating tot het eerste leerjaar. 
Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorge-
ven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij 
verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. 
Wij verwachten dat u ons verwittigt bij afwezigheid van uw 
kind. 
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de be-
geleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet 
onttrekken aan deze begeleiding. 
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ou-
ders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe 
leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij 
als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mo-
gelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwach-
ten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van ex-
tra initiatieven en maatregelen (taaltraject/taalbad) die de 
school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te 
werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de 
vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan 

ondermeer door: zelf lessen Nederlands te volgen. 
• Uw kind naschools extra lessen Nederlands te laten vol-

gen. 
• Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of 

er voor te zorgen dat er een tolk is. 
• Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugd-

beweging. 
• Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sport-

club. 
• Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige aca-

demie (muziek, woord, plastische kunsten, …) 
• Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s 

te laten kijken. 
• Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogram-

ma’s te laten luisteren. 
• Nederlandstalige boeken aan te bieden. 
• Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Neder-

lands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het 
schoolpersoneel en met andere ouders.

• Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn 
Nederlandstalige vriendjes. 

• Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantie-
activiteiten.

Dankjewel voor het vertrouwen.

Engagementsverklaring ...
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Eerste trimester
3  september  Start schooljaar
13  september Algemene vergadering O.R.
16 september Gezinswandeling O.R. Ingooigem
17 september Infoavond 3de kl
18 september Infoavond 1ste kl en pt en 6de lj
19 september Infoavond 1ste lj
20 september Infoavond 2de kl
  Oudercontacten 4de en 5de lj
26 september Oudercontacten 2de en 3de lj
  Veldloop 1ste - 6de lj
1 oktober Lokale vrije dag.
3 oktober Bokkeslot bezoek door 1ste kl
5 oktober Dag van de leerkracht
9 oktober Sportdag 1ste graad
10 oktober Bokkeslot bezoek door 1ste kl
8-12 oktober Zeeklassen 4de lj
17 oktober Minivoetbal 3de graad
19 oktober Dag van de jeugdbeweging
29 oktober Begin herfstvakantie
3 november Open klasmoment voor  
  startende peuters
11 november Herdenking wapenstilstand
14 november Netbal SVS 3de graad
16 november Spaghettiavond
17 november Spaghettiavond
21 november Dans SVS 1 - 4de lj
28 november Pedagogische studiedag
  (opvang mogelijk)
15 december Kerstmarkt
19  december Oudercontacten 
  Verdedigingssport 4de, 5de en 6de lj
23  december Kerstcorrida (Sam & Kim)
24 december Begin kerstvakantie

Tweede trimester
1 januari Nieuwjaar
5 januari open klasmoment voor  
  startende peuters
22 januari Infoavond voor ouders van  
  nieuwe peuters 
23 januari Tussen 4 vuren SVS 3 - 4de lj
26 januari Open klasmoment voor  
  startende peuters
28 januari Algemene vergadering O.R.
30  januari infoavond 6de lj - eerste middelbaar
5  februari Infoavond schoolrijpheid voor  
  ouders 3de kleuter 
6 februari Hokey 3de gr
15 februari Lokale vrije dag
16 februari Schoolfuif
20  februari Minivoetbal 3 - 4de lj

Kalender 2018 - 2019
1 maart Carnavalsstoet
4 maart Begin krokusvakantie
3-8 maart KA1 internationaal project IJsland
9 maart Open klasmoment voor  
  startende peuters
15 maart Pedagogische studiedag  
  (opvang mogelijk)
27 maart Badmintoninstuif 3 - 4de lj
1-5 april KA1 internationaal project Lissabon 
8 april  Begin paasvakantie

Derde trimester
19 april Schoolreis 3de kl 
20 april Open klasmoment voor  
  startende peuters
21 april Open school 
25 april Kleuters & techniek
26  april  Lager & techniek
27 april Openschool
29-30  april 1ste lj naar de Lork
30 april Uitstap 5de lj
1 mei Dag van de arbeid
2 mei Schoolreis 3de kl
6-10 mei Sportklassen 3de lj
7 mei Beweegdag 1ste kl - grootouders
8 mei Estafetteloop
11 mei Eerste communie
13 mei Algemene vergadering O.R.
14 mei Boerderijbezoek 2de kl
16 mei Boerderijbezoek 2de kl
23 mei Sportdag 2 - 3de graad
  Schoolreis 2de lj 
24 juni Schoolreis 5de lj
26 mei Vormsel
27-29 mei/juni 6de lj op kamp
1 juni Lentefeest / Vormsel
  Open klasmoment voor  
  startende peuters
5 juni Vaardigheidscircuit 1 - 2de lj 
21 juni Diplomeringsfeest 3de kl
24 juni Schoolreis 5de lj
25 juni Schoolreis 6de lj
26 juni Oudercontacten
27 juni Frietjesdag
29  juni 11.40 uur einde schooljaar  
  (opvang mogelijk)

OUDERRAAD
Zin om lid te worden?

Spring gerust eens binnen bij de directie.


