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Beste ouder,

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.
● Deel 1 bevat heel wat nuttige informatie en
contactgegevens.
● Deel 2 legt ons pedagogisch project uit.
● Deel 3 is het eigenlijke reglement. Dat bestaat onder
andere uit de engagementsverklaring, informatie rond
inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van
klasgroepen, afwezigheden, uitstappen, onderwijs aan
huis, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid,
leefregels, revalidatie en privacy.
● Deel 4 is een praktische wegwijzer met allerlei afspraken
die in onze school gelden “het ABC van de Speelkriebel”.
Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad
besproken.
De inschrijving van je kleuter op onze school houdt in dat
jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement.

Wij hopen op een goede samenwerking!
Het Speelkriebelteam
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Deel 1:Informatie en contactgegevens
1. Contact met De Speelkriebel
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Onze contactgegevens:
Adres vestiging 1:

Adres vestiging 2:

“Kleine Speelkriebel”

“Grote Speelkriebel”

5 eerste graadklassen

3 derde kleuterklassen

3 tweede kleuterklassen
Jozef-Pierrestraat 104,

Patroonschapstraat 5,

3010 Kessel-Lo

3010 Kessel-Lo

Telefoon: 016/ 25 18 53

Telefoon: 0490/118 51

Website: www.speelkriebel.be
Directeur:
Naam: mevr. Lieve Segers
Telefoon: 016/25 18 53
E-mail: directie@speelkriebel.be
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2. Schoolstructuur:
Leerkrachten
Graadklas: (= instapklas + eerste kleuterklas)
Sanne De Smet - Hilde Wagner - Innes Serré Klaartje Tollenaere samen met Joleen Tuerlinckx

Silke Wuyts

Tweede kleuterklas:
Phaedra De Potter en Anthonia Belmans in duobaan - Annick Leys
samen met Joleen Tuerlinckx - Francisca Vercruysse
Derde kleuterklas:
Lies Boogaerts, Nele Van Gaveren samen met Phaedra De Potter Liesbeth Cerneels
Turnleerkrachten:
Sara Herbots en Phaedra De Potter
Zorgleerkrachten:
Mieke De Groote en Sandra Pelgrims
Zorgcoördinator:
Astrid Tombeur
ICT medewerker
Bram Gutschoven
Opvang
Kinderkuren stad Leuven
Onderhoudend personeel
Nawros Ali
Klusman
Rachid El Haimeur
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Secretariaat
Telefoon: 016/25 18 53
Beleidsmedewerker

Administratief medewerker

Naam: Kris Meneve

Naam: Brit Wellens

→ dinsdagvoormiddag

→ maandagvoormiddag

→ donderdagvoormiddag

→ woensdagvoormiddag
→ vrijdagvoormiddag

E-mail:

E-mail:

jufkris@speelkriebel.be

administratie@speelkriebel.be

Boekhouding
Naam: An De Groef
Scholengemeenschap
Naam: Archipel
Coördinerend directeur
Naam: Régine Vandenput
Telefoon: 016/ 39 90 25
E-mail: codi@leuven-zuid.be
Schoolbestuur

Naam: VZW Katholiek Onderwijs Kessel-Lo
Voorzitter: Roger Haest
Adres: VZW Katholiek Onderwijs Kessel-Lo
Naamsesteenweg 355 3001 Heverlee
Telefoon: 016/39 91 22
E-mail: roger.haest@ic.annunciaten.be
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3. Organisatie van De Speelkriebel

SCHOOLUREN
De school is open van 7u tot 18.30u.
De kleuters worden in de kleine Speelkriebel (samen met hun ouders) in
de klas door hun juf onthaald vanaf 8.25u. De klasactiviteiten starten
effectief om 8.35u.
De kleuters van de grote Speelkriebel verzamelen tot 8.20u in de kleine
Speelkriebel en worden dan door een juf naar de grote Speelkriebel
gebracht. Kinderen die tussen 8.20u en 8.35u naar school komen mogen
door de ouders tot in de gang gebracht worden en gaan dan de klas
binnen.
De middagpauze is van 12.10u tot 13.20u. De schooldag eindigt om 15.20u.
OPVANG
Er wordt voor-en naschoolse opvang en middagopvang voorzien.
Voor-en naschoolse opvang door kinderkuren (stad Leuven)
●

Uren:

07.00u tot 8.15u en 15.30u tot 18.30u.
Op woensdag is er opvang van 12.30u tot 18.30u
● Plaats:
Jozef-Pierrestraat 104
De kleuters van de grote speelkriebel worden door een leerkracht van
de opvang naar school en van school naar de opvang gebracht.
● Vergoeding:
€ 0,45 per begonnen kwartier
● Verantwoordelijke:
Koen Paredis (0491 621419) koen.paredis@leuven.be
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Middagopvang:
Uren: 12.10u tot 13.20u
Plaats: in de klaslokalen en op de speelplaats
Vergoeding: geen
Verantwoordelijke: de leerkrachten nemen dit toezicht op zich

4. VAKANTIES en VRIJE DAGEN

1ste trimester

2de trimester

Vrije dagen

Wanneer?

Waarom?

vrijdag

2 oktober 2020

pedagogische
studiedag

maandag

5 oktober 2020

facultatieve
verlofdag

woensdag

11 november 2020

herdenking van
Wapenstilstand

Vakantie

Wanneer?

Waarom?

van maandag
tot en met
zondag

2 november 2020

Herfstvakantie

van maandag
tot en met
zondag

21 december 2020
3 januari 2021

Kerstvakantie

Vrije dagen

Wanneer?

Waarom?

woensdag

3 maart 2021

pedagogische
studiedag

vrijdag

19 maart 2021

facultatieve
verlofdag

8 november 2020
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3de trimester

Vakantie

Wanneer?

Waarom?

van maandag
tot en met zondag

15 februari 2021
21 februari 2021

Krokusvakantie

van maandag
tot en met zondag

5 april 2021
18 april 2021

Paasvakantie

Vrije dagen

Wanneer?

Waarom?

woensdag

12 mei 2021

pedagogische
studiedag

donderdag

13 mei 2021
14 mei 2021

verlengd weekend
van
Ons Heer
Hemelvaart

maandag

24 mei 2021

Pinkstermaandag

Vakantie

Wanneer?

Waarom?

van woensdag
tot en met
maandag

1 juli 2021
31 augustus 2021

zomervakantie

Begin van de zomervakantie

woensdag 1 juli 2021
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5. Samenwerking:
1. Met de ouders:
Wij zijn jullie partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking
is hierbij heel belangrijk. Je kan steeds bij de leerkrachten terecht met je
vragen of voor een gesprek. Je kan hiervoor een afspraak maken met de
directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook regelmatig
oudercontacten (zie engagementsverklaring).
Ook bij de leden van de ouderraad en schoolraad kan je steeds terecht.
Ouderraad:
Voorzitter: nog niet bekend, wordt later meegedeeld.
Mail: voorzitter@speelkriebel.be
Algemene mailbox van de ouderraad: or@speelkriebel.be
2. Met externen:
Schoolraad:
Voorzitter: Jonas De Troy
Mail: schoolraad@outlook.be
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Oudergeleding: nog niet bekend, wordt later meegedeeld.
Personeelsgeleding: Anthonia Belmans en Annick Leys
Lokale gemeenschap: Katrien Bossuyt en Marlies De Werd
CLB (centrum voor Leerlingenbegeleiding):
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Leuven (VCLB)
Karel van Lotharingenstraat 5
3000 Leuven

,

Tel. 016/ 28 24 00
Website: www.vclb.be
Contactpersoon: Annelies Devroey
Verpleegkundige: Sien Vanginderbeuren
→ Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij
problematische
afwezigheid
van
je
kind
(zie
ook
engagementsverklaring).
→
Je
kan
rechtstreeks
Het CLB werkt gratis en discreet.

beroep

doen

op

het

CLB.

→ Je kan het CLB via www.clbchat.be altijd anoniem een vraag stellen of
je verhaal vertellen. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de
chat op hun website.

Ondersteuningsnetwerk:
Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk ONWOB
(ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant).
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de
ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt
voor ouders:
Tel: 0470/11 13 54
mail: onw.oostbrabant@gmail.com
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3. Nuttige adressen:

LOP (Lokaal Overleg Platform)
E. Mathieustraat 30, 3000 Leuven
Contactpersoon: Barbara Janssens

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
02/ 507 08 72
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

Commissie inzake Leerlingenrechten
AgODi (Agentschap voor onderwijsdiensten)
Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten
tav. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel
02/ 553 93 83
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

Commissie Zorgvuldig Bestuur
AgODi (Agentschap voor onderwijsdiensten)
Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijspersoneel (AOP)
Commissie zorgvuldig bestuur
Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel
02/ 553 65 98
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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“Als kinderen klein
zijn,
moet je ze wortels
geven…
Als ze groot zijn,
vleugels!”

(Oud Indisch spreekwoord)

Deel 2: Pedagogisch project
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1. Welkom in onze kleuterschool!

Het pedagogisch project van onze school is christelijk geïnspireerd.
Op
onze
school
verwelkomen we iedereen gastvrij, welke
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond mensen ook hebben.
Als katholieke dialoogschool verwachten wij dat ouders echte partners
zijn voor de opvoeding die onze school nastreeft.
Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor ouders én
leerkrachten een engagement in. Daarom willen wij ouders zoveel
mogelijk betrekken in het samen school maken.
Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en
leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die zij hun zelf willen
geven.
Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze
vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in
verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke
dialoogschool.
De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek
onderwijs vind je op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

2. Ons opvoedingsproject
Onze school wil een christelijk leef- en leermilieu zijn waar directie,
personeel en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Wij baseren ons
daarbij op de christelijke opdrachtverklaring voor scholen van de
zusters Annuntiaten van Heverlee. Indien jullie dit wensen kan je deze
opdrachtverklaring ter inzage opvragen op het secretariaat.
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Dit zijn de uitgangspunten van het opvoedingsproject:
“Het gezag van het hart doet wonderen”

We zijn gids in het leerproces van onze kleuters;

we werken met vakbekwame leerkrachten en zetten in op permanente
professionalisering;

we dagen onze kleuters uit om met hun talenten aan de slag te gaan;

we creëren een sanctie-arme schoolcultuur die het goede bevestigt en
de dialoog centraal stelt;

we dragen zorg voor al onze mensen om zo te groeien in
verbondenheid;

we laten ons inspireren door de boodschap van Jezus Christus.
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3. De schoolvisie

VOELEN … KIEZEN … DOEN… DENKEN … WETEN
Wat is onze kijk op onderwijs en opvoeding ?
De Speelkriebel is een katholieke, kindgerichte en open kleuterschool in
een buurt vol verscheidenheid. In ons opvoedingsproject streven we
naar vriendschap, begrip en respect voor iedereen.
Wij vinden het belangrijk dat we samen, in verbondenheid met de
kinderen en de ouders, bouwen aan een warme school!
Onze werkwijze van ervaringsgerichte en ontwikkelingsgerichte
principes kunnen we illustreren
aan de hand van een vijftal
werkwoorden.

Voelen
Eerst en vooral zorgen we ervoor dat er een goede sfeer heerst op
school. De relatie tussen de kinderen onderling en tussen kinderen en
leerkrachten is belangrijk. “Zich goed voelen” is de basis van alle leren.
Onze ouders kunnen de kleuters s’ morgens afzetten aan de klas. Het
“inloopkwartiertje” werkt als een sas tussen thuis en de klas. Mee de jas
aan de kapstok hangen, de koek in het mandje leggen,… Tijdens de
klasdag bestaat er de mogelijkheid om een gezelschapsspel te komen
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spelen, een verhaal voor te lezen of mee op uitstap te gaan. Ouders en
kinderen voelen zich welkom op onze school.
In de zithoek leren kinderen hun mening, ideeën, gevoelens verwoorden
en leren ze ook kritisch, waarderend luisteren naar de anderen. Het
kringmoment kan gewoon een contactmoment zijn, maar er wordt ook
gepland of geëvalueerd.

Kiezen en doen
In het leven moet je leren kiezen. De kleuters in onze school met
ervaringsgerichte principes worden daar ook dagelijks mee
geconfronteerd. Er is ruimte voor eigen keuzes, persoonlijke initiatieven
en creativiteit van de kinderen.
In de speel-leer-keuzehoeken vinden de kleuters materiaal om hun
ontwikkeling op een speelse wijze te stimuleren en verschillende
vaardigheden te verwerven. Dit kan onder meer in de huishoek, de
autohoek, de bouwhoek, de zandtafel of watertafel, de onderzoekhoek,
de leeshoek, de winkel, de knutselhoek, … Tijdens het schooljaar worden
hoeken verrijkt en veranderd zodat er veel tijd en ruimte is om te
experimenteren.

Denken en weten
Via thema’s, projecten maar ook themaloze momenten gaan onze
kleuters op een actieve en creatieve wijze op ontdekking. De kleuters
bepalen mee de onderwerpen, gaan op stap, onderzoeken, verkennen,
experimenteren...
De juffen zijn hier niet de overbrenger van informatie maar een
begeleider van een persoonlijke ontdekkingstocht. Wij hebben oog en
zorg voor elke kleuter zodat iedereen kan groeien tot een uniek en
talentvol persoon.
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Deel 3: Het reglement
1. Engagementsverklaring tussen school en ouders
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opvoeding
van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement
waar te maken. In ruil verwachten we de volle steun van jullie. Daarom
maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse
afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.
Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is
ingeschreven.
Op de afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen
en het effect ervan.
● Een intense samenwerking tussen onze school en ouders:
afspraken oudercontact
Tijdens een schooljaar voorzien wij vier oudercontacten:
-

Een klassikale informatieavond over de concrete werking in de
klas, in het begin van de maand september.
Een individuele, losse “kleuterbabbel” tussen ouders en juf in
oktober.
Een individuele bespreking van je kind met de juf in de maand
december/januari.
Een individuele bespreking van je kind met de juf in de maand mei.
De laatste twee contacten zijn individuele gesprekken over de
evolutie van uw kleuter.

Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief
overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten aanwezig
kan zijn.
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Wanneer je bezorgd bent over je kind of vragen hebt over de aanpak,
verwachten wij dat je een gesprek aanvraagt met de juf van je kind.
Spreek haar zelf voor of na school aan of contacteer haar schriftelijk
via mail of het contactmapje van je kleuter.
Indien er zich in de loop van het schooljaar problemen met je kleuter
voordoen engageren wij ons om contact met u op te nemen en een
gesprek rond de evolutie van je kind te organiseren.
Wij verwachten dat je als ouder je samen met ons engageert om nauw
samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op
onze uitnodigingen tot oudercontact.
● Aanwezig zijn op school en op tijd komen
We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We
verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt. De
voldoende aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een
succesvolle schoolloopbaan van je kind. We verwittigen je als de
afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we
begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft
gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleutertoeslag, voor
de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het
getuigschrift basisonderwijs.
Daarom moeten wij de afwezigheden van elke kleuter doorgeven aan de
overheid en het CLB. Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor
de begeleiding bij problematische afwezigheden. Die begeleiding is
verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding melden we dit aan de
overheid.
Gelieve ons te verwittigen voor 9 u als je kleuter die dag niet naar school
zal komen. Het is fijn voor de juf als ze geïnformeerd wordt. Bij langere
afwezigheid hoef je maar 1 keer te bellen.
Kleuters moeten geen doktersbriefjes indienen bij ziekte. Voor kleuters
die schoolplichtig zijn hebben wij wel een doktersattest nodig als ze
langer dan 3 opeenvolgende schooldagen afwezig blijven. De juf brengt
je hiervan op de hoogte.
Omdat wij het vanuit onze visie belangrijk vinden om de dag rustig te
starten, heb je als ouder de kans je kleuter tussen 8.25u en 8.35u zelf in
de klas binnen te brengen. Wij verwachten wel dat alle kleuters dan ook
effectief om 8.35u in de klas aanwezig zijn, zodat de juf dan met de
activiteiten kan beginnen.
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Leerplicht vanaf 5 jaar (september 2020)
● Wat verandert er?
Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd
van 5 jaar. Tot dan was dat 6 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus
leren vanaf 5 jaar. De leerplicht garandeert ook het leerrecht van 5
jarigen. Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden
op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar
waarin zij 5 jaar worden.
Voorbeelden:
- Kinderen geboren op 3/1/2015: leerplichtig op 1/9/2020.
- Kinderen geboren op 30/12/2015: leerplichtig op 1/9/2020.
Vanaf 1 september 2020 zijn kinderen 13 schooljaren lang leerplichtig
(van 5 jaar tot 18 jaar).
● Een leerplicht van 290 halve dagen.
Voor de 5 jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve lesdagen. Een
gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen. Elke dag
aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk. Maar wegens de jonge
leeftijd kunnen ouders ervoor kiezen hun 5-jarig kind een aantal halve
dagen niet naar school te laten gaan.
Opgelet: een 5 jarig kind dat vervroegd instapt in het lager onderwijs is
voltijds leerplichtig en moet dus elke dag naar school, behalve bij
gewettigde afwezigheden.
● Het nieuwe jaar leerplichtonderwijs is kleuteronderwijs
Voor de nieuwe groep leerplichtigen (de 5 jarigen) begint de leerplicht in
het kleuteronderwijs. Zo volgen alle kinderen voortaan minstens een
jaar kleuteronderwijs en zijn ze goed voorbereid op het lager onderwijs.
● Aandacht voor specifieke situaties van kinderen
Sommige 5 jarige kinderen kunnen geen 290 halve dagen aanwezig zijn
omdat ze zich in een specifieke situatie bevinden:
- Ze zijn (langdurig) ziek.
- Ze hebben nog veel revalidatie nodig.
- Hun ouders behoren tot de trekkende bevolking en ze zijn te jong
om op internaat te gaan.
- …
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Ook kinderen in die specifieke situaties moeten zoveel mogelijk kunnen
leren. De directie kan beslissen welke afwezigheden van die kinderen
aanvaardbaar zijn. Dat vergt goede communicatie tussen de ouders en
de school. De eindbeslissing ligt altijd bij de directie.
Bij aanvaardbare afwezigheden blijft het kind in orde met de leerplicht.
● Door huisonderwijs aan de leerplicht voldoen
Net zoals andere leerplichtigen kunnen 5 jarigen voldoen aan de
leerplicht op twee manieren:
- Door inschrijving en aanwezigheid in een erkende school.
- Door huisonderwijs.
Wie kiest voor huisonderwijs, moet dat melden aan de overheid. De
onderwijsinspectie controleert of het kind daadwerkelijk leert.
● Individuele leerlingenbegeleiding.
Zorgbeleid: We volgen op school gericht de evolutie van je kind op. Dit
doen we door het werken met een kindvolgsysteem. Sommige kleuters
hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele
begeleiding.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de
directie. Samen gaan we dan na welke aanpassingen nodig zijn. We
kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de
vaststellingen in de loop van het schooljaar.
We zullen telkens in overleg met jullie, als ouder, vastleggen welke
maatregelen aan de orde zijn, afhankelijk van wat jullie kind nodig heeft
en wat wij als school kunnen organiseren.
Wij zijn als school verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als
jullie kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder
verzet tegen aan te tekenen.
Wij verwachten dat je als ouder ingaat op onze vraag tot overleg en de
afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.
● Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden
hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat het kind het wat
moeilijker heeft om te leren. Wij als school engageren ons ertoe alle
kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.
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Wij verwachten van ouders dat ze positief staan tegenover de
onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om
de
taalontwikkeling
van
onze
kleuters
te
ondersteunen
(taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende
beheersen).
We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van
het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke
initiatieven die je daarbij kunnen helpen.

2. Inschrijven en toelatingen van leerlingen
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijving vind je
terug
op
onze
website
en
op
de
website
www.leuven.be/inschrijven-het-kleuter-en-lager-onderwijs
of
meldjeaan.leuven.be
Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met
het pedagogisch project en het schoolreglement.
Eénmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving
kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd:
-

-

Wanneer je beslist om je kind van school te veranderen.
Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen
voor jullie kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde
onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig
is, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval
organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders
en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd
afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de kleuter op vraag
van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een
individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de
kleuter voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw
schriftelijk akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de
wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beeïndigd op 31
augustus van het lopende schooljaar.

Herinschrijving bij overgang van het kleuteronderwijs naar het lager
onderwijs:
-

Als je kind ingeschreven is in De Speelkriebel hoef je niet opnieuw
online aan te melden voor de inschrijving in de Mozaïek maar kan
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je daar eenvoudig je kind zelf gaan inschrijven bij de overgang
naar het lager onderwijs.
Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs:
-

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de
wettelijke voorwaarde voldoet.

3. Ouderlijk gezag
● Zorg en aandacht voor het kind
Voor kleuters die een echtscheiding doormaken, wil de school een
luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.
● Neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders,
samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun
kinderen.
Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de
afspraken die gemaakt werden bij de inschrijving.
Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd
door de rechter.
● Afspraken in verband met informatie-doorstroom naar de
ouders
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide
ouders afspraken over de wijze van het doorgeven van informatie en de
manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. (vb. mapje
met brieven, afspraken in verband met oudercontacten…).
● Co-schoolschap
Het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen,
afhankelijk van bij welke ouder het verblijft, kan niet.
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het
leven te garanderen, weigert de school mee te werken aan
co-schoolschap.
4. Organisatie van klasgroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau
De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze
school begeleidt, of je kleuter kan overgaan naar een volgende
klasgroep. Als de school wil dat je kleuter een jaar overdoet, is dat
omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is.
De school bespreekt dit uitvoerig met de ouders en motiveert deze
beslissing grondig.
De school geeft ook aan welke bijzondere
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aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn.
De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kleuter.
Het is de school (directeur en leerkrachten) die beslist in welke
klasgroep je kleuter terechtkomt. Dit gebeurt steeds aan de hand van
een aantal criteria waarmee rekening gehouden wordt. In eer en
geweten probeert het schoolteam de klasgroepen zo evenwichtig
mogelijk samen te stellen.
Klasgroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde
instroom, bijvoorbeeld na een instapdatum in de instapklas.
5. Afwezigheden
Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5 jarigen die vervroegd
zijn ingestapt) en voor 6 en 7 jarigen in het kleuteronderwijs is de
leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde
afwezigheid.
Voor 5 jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens
290 halve dagen aanwezigheid.
Niet-leerplichtige kleuters zijn niet onderworpen aan de leerplicht.
De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter
als aanvaardbaar beschouwd kan worden. Als de afwezigheid volgens
de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de
290 halve dagen aanwezigheid.
Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar
school komen. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar
school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten moeten missen,
lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed
opgenomen in de klasgroep.
De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgegeven aan de
overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen
hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het
lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind
kleuteronderwijs volgde.
We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk
aan ons meldt, liefst voor 9 uur. Ook als je door omstandigheden je kind
niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten. Komt je kind
meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we
samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter kunnen verhogen.
Gewettigde afwezigheden
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Voor kinderen in het lager onderwijs en voor 6 en 7 jarigen in het
kleuteronderwijs gelden volgende gewettigde afwezigheden:
Wegens ziekte:
- Bij méér dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziekte is een
medisch attest verplicht.
- Bij minder dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziekte is een
briefje van de ouders voldoende. Dit mag slechts 4 keer per
schooljaar.
- Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met het
CLB.
- Consultaties (zoals bijvoorbeeld een tandartsbezoek) moeten
zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het
ziektebriefje aan de klasleraar. Indien er twijfel is over een medisch
attest zal de school het CLB contacteren.
Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden:
In een aantal situaties is afwezigheid gewettigd en is er geen
toestemming van de directeur nodig. Ouders verwittigen de school wel
vooraf van deze afwezigheid. Er wordt ook een officieel document of
een verklaring die de afwezigheid staaft, afgegeven aan de school.
Enkele voorbeelden:
- Bijwonen van een begrafenis van iemand die onder hetzelfde dak
woont of van een bloed- en aanverwant.
- De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank.
- Het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse,
islamitische, joodse, katholieke … godsdienst).
Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is:
Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders
bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de
afwezigheid wegens:
- De rouwperiode bij een overlijden.
- Revalidatie tijdens de lestijden.
- Schoolexterne interventies.
- Persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.
Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven
wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te
keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1
september tot en met 30 juni.
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Problematische afwezigheden:
Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn
gewettigd, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De
school zal je onmiddellijk contacteren bij elke problematische
afwezigheid van je kind.
Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de
school het CLB. Samen werken ze rond de begeleiding van je kind. Je
wordt in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.
6. Onderwijs aan huis
Als je kleuter 5 jaar geworden is voor 1 januari van het lopende
schooljaar en meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens
ziekte of ongeval, heeft hij onder bepaalde voorwaarden recht op
tijdelijk onderwijs aan huis.
De ouders moeten hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de
directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijft dat het kind
onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen.
Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven.
De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden
per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met
deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. De
school kan in overleg met de ouders contact opnemen met de vzw
Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een
internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school en de
ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag
indienen, maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden.
Met vragen hierover kan je steeds bij de directeur terecht.
7. Schooluitstappen (extra murosactiviteiten)
Ook kleuters zetten met hun juf regelmatig een stapje buiten de
schoolpoort om het leven en de wereld rondom de school te gaan
verkennen.
Jullie worden van deze uitstappen steeds goed vooraf verwittigd.
Bij de inschrijving wordt jullie toestemming hiervoor schriftelijk
gevraagd.
Kleuters die voltijds leerplichtig zijn en niet deelnemen aan de extra
murosactiviteiten, moeten wel op school aanwezig zijn.
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8. Bijdrageregeling
Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten.
De maximumfactuur bedraagt € 45 per schooljaar.
In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere
kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal
moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets
meer zijn maar ook iets minder.
De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

Activiteit

Prijs

opvang door Kinderkuren

€ 0,45 per begonnen kwartier

schoolfotograaf

klasfoto: € 4
individuele foto’s: € 13

Wijze van betaling? Minimum 3 keer per schooljaar krijgen jullie een
factuur van de kosten die de school aanrekent. Je kan deze via
domiciliëring of via overschrijving betalen.
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot
het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders
kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen
dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als
ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening,
bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die
rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige
resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met
elkaar gemaakt hebben.
Bij
wie
kan
je
terecht
ivm
betalingsmoeilijkheden?
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening,
kan je contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er
afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij
verzekeren een discrete behandeling van je vraag.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk
onbetaald blijft, zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de
gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere
stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg
naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan
tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat
moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op
het verschuldigde bedrag.

28

Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden
aangerekend.
9. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de
schoolkrant en tijdens het jaarlijkse schoolfeest.

10. Vrijwilligers
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten
gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om
vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via
onderstaande bepalingen.
Organisatie:
VZW Katholiek Onderwijs Kessel-Lo
Naamsesteenweg 355 3001 Heverlee
Maatschappelijk doel: z
 ie statuten
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking
van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de
contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen
verneemt
waarvoor
een
geheimhoudingsplicht
bestaat.
Bij
vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien
niet van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie
die hem of haar is toevertrouwd.

11. Welzijnsbeleid
● Preventie
De preventieadviseur voor onze school is Dirk Dehertog. Hij kijkt toe op
de veiligheid van de gebouwen, (klassen, speelplaats,…. ) en doet
eventuele meldingen van tekortkomingen bij de directie.
● Verkeersveiligheid
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Onze ouderraad heeft een werkgroep rond verkeersveiligheid. Zij
proberen een veilige schoolomgeving te optimaliseren.
Bij uitstappen zorgen de leerkrachten ervoor dat elke kleuter een
fluovestje draagt om zijn zichtbaarheid te verhogen.
Elke juf besteedt jaarlijks expliciet aandacht aan veiligheid in het
verkeer door speelse momenten en/of een project rond verkeer.
● Medicatie
Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen
initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere
opgegeven contactpersoon verwittigen en vragen om de kleuter op te
halen. Wanneer dit niet mogelijk is zal de school een arts om hulp
verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om
medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden
door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en
toedieningswijze bevat.
Wij stellen geen medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan
op vragen naar medische bijstand voor andere gevallen dan
medicatiegebruik. Indien nodig zoeken we samen met de ouders naar
een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het
Wit-Gele Kruis.
● Stappenplan bij ongeval of ziekte
Eerste hulp:
Wie? De leerkracht in de klas of de leerkracht die toezicht doet op de
speelplaats.
Volgende leerkrachten volgden een EHBO (eerste hulp bij ongevallen)
opleiding: Anthonia Belmans en Nele Van Gaveren.
Dokter:
Indien het geen noodgeval is proberen wij jullie en /of jullie persoonlijke
huisarts te bereiken. Anders contacteert de school de dichtstbijzijnde
dokter.
Ziekenhuis:
Wij contacteren eerst de huisarts en indien er naar het ziekenhuis
doorverwezen wordt, volgen wij het doktersadvies op voor de keuze van
het ziekenhuis (Heilig Hart Ziekenhuis of Gasthuisberg in Leuven). De
school verwittigt meteen ook de ouders van de betrokken kleuter.
Verzekeringspapieren:
Deze worden meegegeven of kunnen op het secretariaat worden
afgehaald.
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-

KBC verzekeringen, Schrevens Lubbeek.
Procedure: Ingevulde papieren worden binnengebracht op het
secretariaat, daar zal dan het nodige ondernomen worden om
alles in orde te brengen.

Waarvoor/wanneer is je kleuter verzekerd?
- Op de veiligste weg van huis naar school en omgekeerd, dit zowel
te voet of met gelijk welk vervoermiddel.
- Tijdens schooluitstappen, sportactiviteiten, zwemmen enz.
- Gedurende de tijd dat je kleuter op school is. Let wel: als logopedie
of revalidatie tijdens de lesuren op school doorgaat, valt dit onder
de verzekering van de behandelende specialist.
Wat dekt de schoolverzekering?
- De burgerlijke aansprakelijkheid van je kleuter ten opzichte van
derden.
- De opgelopen lichamelijke schade.
Wat dekt de schoolverzekering niet?
- De schoolverzekering dekt geen materiële schade aan vb. brillen
of kleding.
● Roken op school
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te
roken in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de
schoolterreinen.
Als je vindt dat het rookverbod op onze school met de voeten getreden
wordt, kan je terecht bij de directeur.
Ook verdampers, zoals de elektronische sigaret, heatstick en
shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en
tabak bevatten.
Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.

12. Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden
Er zijn twee situaties waardoor een voltijds leerplichtig kind afwezig kan
zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden:
-

Revalidatie na ziekte of ongeval (max 150 minuten per week,
verplaatsing inbegrepen).
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-

Revalidatie
voor
kinderen
met
een
specifieke
onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht
advies is gegeven (max 150 minuten per week, verplaatsing
inbegrepen).

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind
revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden.
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval
bij een voltijds leerplichtig kind toe te staan, moet de school over een
dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
-

-

Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie
tijdens de lestijden moet plaatsvinden.
Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en
de duur van de revalidatie blijkt.
Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad
en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de
lestijden vereist is.
Een toestemming van de directeur voor een periode die de duur
van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan
overschrijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor
voltijds leerplichtige kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde
behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, moet de
school over een dossier beschikken dat minstens de volgende
elementen bevat:
-

-

Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie
tijdens de lestijden moet plaatsvinden.
Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad
en ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek
van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene
zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en
dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden
als schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment van de
aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies
werd gegeven voor de leerling, kunnen het handelingsgericht
advies en dit advies van het CLB gelijktijdig afgeleverd worden.
Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de
revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het
onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier
waarop
de
informatie-uitwisseling
zal
verlopen.
De
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-

revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een
evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB,
met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij
onderworpen is.
Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en
gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het
evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde
documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de
lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school
aan de ouders meegedeeld.

13. Privacy
● Welke informatie houden we bij over je kind?
We vragen alleen die gegevens op die nodig zijn voor de registratie en
de begeleiding van je kind. We verwerken de informatie voor de
leerlingenadministratie met Wisa. Informatie over de begeleiding van je
kind registreren we met Questi. Deze software leveranciers mogen de
gegevens niet gebruiken voor andere en/of commerciële doeleinden.
De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen.
Alleen de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind
hebben toegang tot zijn/haar gegevens. Dat zijn bijvoorbeeld de leden
van de klassenraad, de CLB-medewerker, de ondersteuners (ONWOB), …
Om correct te reageren bij risicosituaties kunnen we uitzonderlijk ook
gegevens over de gezondheid van je kind verwerken, maar dat doen we
alleen met jouw schriftelijke toestemming. Je kunt je toestemming ook
op ieder moment weer intrekken.
● Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
Als een kleuter van school verandert geven we de informatie alleen door
als dit belangrijk is voor de verdere onderwijsloopbaan van je kind.
Als ouder kun je deze gegevens op jouw verzoek inkijken. Je kunt je
verzetten tegen het doorgeven van deze gegevens behalve wanneer de
regelgeving de school hiertoe verplicht.
Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of
een verslag aan de nieuwe school door te geven. Een (gemotiveerd)
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verslag is een verslag met daarin een omschrijving van de specifieke
behoeften en de nodige begeleiding voor je kind.
● Publiceren van beeld-of geluidsopname
De school publiceert geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen
op de website, in de schoolkrant, … De beeldopnamen gebeuren steeds
met respect voor wie op de beelden staat.
We vragen hiervoor jullie toestemming bij de inschrijving van je kind.
Deze toestemming blijft in principe heel de schoolloopbaan van je kind
gelden. Ook al heb je toestemming gegeven kan je deze nog steeds
intrekken. Hiervoor neem je contact op met het secretariaat of de
directeur.
● Recht op inzage en toelichting
Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de
leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld
worden door de school over hun kind.
Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dit.
De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op
medeleerlingen, privégegevens van personeels ...
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● Participatie
De schoolraad
Een schoolraad is verplicht in iedere school.
Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en
lokale gemeenschap) en heeft een aantal overleg bevoegdheden
evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de
school en omgekeerd.
Zij wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke
wijze
nieuwe
leden
kunnen
toetreden tijdens de lopende
mandaatperiode. In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit
vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en
leerkrachten. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens
gekozen door de twee voornoemde geledingen.
De ouderraad
De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer er ten minste tien
procent van de ouders om vraagt, voor zover dit percentage ten minste
drie ouders betreft.
De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten
aanzien van het schoolbestuur.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke
wijze
nieuwe
leden
kunnen
toetreden tijdens de lopende
mandaatperiode.
In onze school wordt een ouder na kandidaatstelling lid van de
ouderraad.
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14. Klachtenregeling:
Ben je het absoluut niet eens met beslissingen, handelingen of
gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden? Of ben je
het niet eens met het ontbreken ervan? Neem dan contact op met de
directeur. Als het nodig is, kan je daarna contact opnemen met de
voorzitter van het schoolbestuur. Samen met jou zoeken we dan naar
een oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een
beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar.
Leidt dit niet tot een goede oplossing? Dan kun je een klacht indienen
bij de klachtencommissie. Dat is een commissie van het Katholiek
Onderwijs Vlaanderen. Zij behandelen formeel alle klachten van
leerlingen en ouders.
Een klacht indienen kan:
-

-

Schriftelijk via: klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie, Guimardstraat 1,
1040 Brussel
Per email via: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
Via https://katholiekonderwijs.vlaanderen

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijke behandelen als ze
ontvankelijk is. Meer informatie hierover vind je op de bovenvermelde
website. De klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen en het
schoolbestuur een advies bezorgen, maar kan geen bindende
beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan
ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij het
schoolbestuur. Tegen het advies van de Klachtencommissie is geen
beroep mogelijk.
Wij verwachten bij een klacht van alle betrokkenen de nodige discretie
en sereniteit.

15. Het CLB: Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Onze school werkt samen met: Vrij CLB Leuven
Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven
016 28 24 00
info@vclbleuven.be directie@vclbleuven.be www.vclbleuven.be
In elke school is een CLB-team gezamenlijk verantwoordelijk voor de
begeleiding.

37

Het CLB-anker is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en
leerkrachten en is op bepaalde vaste tijdstippen aanwezig op school.
De arts en verpleegkundige staan in voor de systematische
contactmomenten (de vroegere medische onderzoeken), vaccinaties en
vragen over gezondheid.
De namen en contactgegevens van de CLB-medewerkers van onze
school vind je:
- Op de website van de school
- Op de website van Vrij CLB Leuven
(www.vclbleuven.be > praktisch > scholen)
- in een flyer die de nieuwe leerlingen krijgen bij de start van het
schooljaar.
● Waarvoor kan je bij het CLB terecht?
Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun
functioneren op school en in de maatschappij. Dat kan informatie,
advies, diagnostiek of begeleiding zijn op de volgende domeinen:
-

Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten.
Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over
studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is.
Preventieve gezondheidszorg: als je vragen hebt over je
lichamelijke
ontwikkeling,
gezonde
leefgewoonten
of
gezondheidsproblemen.
Psychisch en sociaal functioneren: als je je niet goed in je vel voelt.

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker naar gepaste schoolexterne
hulp. Voor intensieve vormen van begeleiding binnen de integrale
jeugdhulp kan het CLB een aanvraagdossier opstellen.
Het CLB heeft een bijzondere opdracht voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften. De CLB-medewerkers brengen in overleg met
leerling, ouders en school de wenselijke aanpassingen in kaart. Ze
kunnen onder bepaalde voorwaarden een gemotiveerd verslag
opstellen dat recht geeft op ondersteuning vanuit het buitengewoon
onderwijs of een verslag om buitengewoon onderwijs of een individueel
aangepast curriculum in het gewoon onderwijs te volgen.
Om tijdig bepaalde gezondheids- of ontwikkelingsproblemen op te
sporen, organiseert het CLB in bepaalde leerjaren een systematisch
contactmoment (vroegere medisch onderzoek). In het basisonderwijs is
dat het geval voor de leerlingen van de 1e kleuterklas / het 1e
leerjaar/het 4e leerjaar / het 6e leerjaar.
Deelname aan dit systematisch contactmoment is verplicht.
Leerlingen kunnen bij het CLB gratis bepaalde inentingen krijgen.
Het CLB geeft ook advies bij besmettelijke ziekten.
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In de loop van het schooljaar krijgen de betrokken leerlingen en ouders
concrete informatie over de systematische contacten en het aanbod
van inentingen.
● Hoe werkt het CLB?
CLB-medewerkers bieden hulp op vraag van ouders of leerkrachten. Zij
werken samen met de school aan oplossingen. Ouders worden zoveel
mogelijk betrokken. Als de school een vraag tot begeleiding stelt, zal het
CLB een begeleidingsvoorstel doen. De begeleiding wordt enkel ouders
hiermee instemmen.
Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de
systematische contactmomenten, preventieve gezondheidsmaatregelen
in verband met besmettelijke ziekten en de begeleiding bij
afwezigheidsproblemen.
Het systematisch contact gebeurt door de CLB-arts en verpleegkundige.
In uitzonderlijke gevallen kan je als ouder vragen om het onderzoek niet
te laten gebeuren door een bepaalde medewerker. Hiervoor neem je
contact op met de directeur van het CLB.
Als CLB-medewerkers verontrust zijn omwille van een problematische
leefsituatie of een vermoeden van kindermishandeling nemen zij in elk
geval initiatief tot overleg of begeleiding.
De CLB-medewerkers van een school staan niet alleen. Binnen het CLB
maken zij deel uit van een team van collega’s. Zij overleggen regelmatig
met elkaar.
De begeleiding van het CLB is gratis.
CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim en gaan met respect om met
alle informatie.
● Het CLB-dossier
Het CLB maakt van elke leerling één multidisciplinair dossier aan van
zodra de leerling een eerste keer in een school is ingeschreven.
In het CLB-dossier worden de gegevens van de systematische contacten
en begeleidingsgegevens genoteerd. Dit gebeurt volgens vastgelegde
regels waarin veel aandacht is voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
Als je kind van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB,
wordt het dossier 10 werkdagen na de start in onze school automatisch
bezorgd aan Vrij CLB Leuven. Als je dit niet wenst, moeten ouders
binnen de 10 werkdagen schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat
de vorige school begeleidt.
De volgende gegevens worden in elk geval overgedragen:
identificatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte
CLB-opdrachten (systematische contacten, afwezigheidsproblemen),
een kopie van het gemotiveerd verslag (indien van toepassing), een
kopie van het verslag dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs of
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een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs (indien
van toepassing).
De ouders kunnen kennisnemen van de gegevens in het CLB-dossier.
Dat
gebeurt via een begeleide inzage met de betrokken
CLB-medewerkers die de informatie in het dossier kunnen duiden.
Ouders hebben geen toegang tot gegevens die de privacy van anderen
schenden.
● Wat te doen bij een besmettelijke ziekte?
Het CLB heeft een opdracht in het voorkomen van de verspreiding van
besmettelijke ziekten. Om besmettingsrisico’s te beperken moet de
CLB-arts zo vlug mogelijk op de hoogte zijn van besmettelijke
aandoeningen.
Voor de volgende besmettelijke ziekten moet een melding gebeuren:
-

bof,
voedselinfectie,
buiktyfus,
difterie, escherichia coli infectie, hersenvliesontsteking
(meningitis),
hepatitis A,
hepatitis B,
impetigo (krentenbaard),
kinkhoest,
kinderverlamming (polio),
mazelen,
roodvonk(scarlatina),
schurft (scabies),
schimmelinfectie van de huid,
shigellose,
tuberculose
corona.

Bij twijfel nemen ouders best telefonisch contact met de CLB-arts.
De melding aan het CLB (016-28 24 00) kan gebeuren door de ouders zelf,
door de behandelende arts of door de schooldirectie als deze op de
hoogte is.
Voor dringende melding van infectieziekten buiten de kantooruren kan
men de dienst infectieziektebestrijding contacteren op het nummer
02-512 93 89.
De CLB-arts zal via de school leerlingen en ouders informeren over de
noodzakelijke maatregelen.
● Samenwerking school-CLB
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Het CLB is een partner in de leerlingenbegeleiding op school. De hulp
van CLB is aanvullend op de zorg die de school zelf biedt aan
leerlingen.
School en CLB maken afspraken over de leerlingenbegeleiding en
maken hun aanbod bekend aan de leerlingen en hun ouders via
verschillende kanalen (schoolbrochure, website, infoavond, …).
CLB-medewerkers werken onafhankelijk van de school maar kennen de
school wel goed.
Als de interne zorg op school niet volstaat, bespreken de directie, de
zorgcoördinator en de CLB-anker zorgvragen van leerlingen, ouders en
leerkrachten en maken ze afspraken over verdere stappen in de
begeleiding.
School en CLB kunnen gegevens uitwisselen over leerlingen voor zover
die voor de begeleiding op school noodzakelijk zijn.
Het CLB mag enkel informatie uit het CLB-dossier doorgeven aan de
school als de ouders hiermee instemmen.
De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan
bepaalde problemen in het beleid van de school signaleren of de school
op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen.
De school heeft ook recht op ondersteuning bij problemen van
individuele leerlingen of een groep leerlingen. Tegen deze
signaalfunctie en consultatieve ondersteuning door het CLB kunnen de
leerling of ouders zich niet verzetten.

41

Deel 4: Het ABC van de Speelkriebel

A → Altijd welkom!

Indien je met vragen zit, spring gerust het secretariaat binnen, je bent er
welkom en wij proberen u zo goed mogelijk verder te helpen.

B → Begin en einde van de klasdag
begin ochtend:
begin namiddag:
begin woensdag:

8.35u
einde
12.10u
13.20u
einde
15.20u
8.35u
einde
12.10 uur

B →Bewegen
Het belang van voldoende beweging kan niet genoeg
benadrukt worden. Ook in de kleuterschool willen we de
kleuters kansen bieden om aan hun bewegingsdrang
tegemoet te komen.
-

-

Elke klas mag twee keer per week gaan turnen, maar ook
daarbuiten bieden de juffen van de verschillende klassen extra
bewegingskansen aan.
Hiervoor wordt er dankbaar gebruik
gemaakt van de schoolgangen, de speelplaats, de
chiroweiden en de parken in de schoolomgeving.
Er worden doorheen het schooljaar ook extra speel- sporten fietsdagen georganiseerd door de turnjuf.
Onze
oudste kleuters gaan regelmatig naar het zwembad voor
watergewenning en onze kleuters van de tweede
kleuterklas trekken 2 keer per schooljaar naar het zwembad.
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B → Brengen en afhalen van de kleuters

Kleine Speelkriebel:
-

-

-

Laat de kleuters nooit alleen de oprit op- of aflopen!
Laat bij het afhalen van je kind, in geval van regen, het afdak vrij
voor onze kleuters.
Omwille van veiligheidsredenen en verzekering vragen we uw
kleuter 's morgens tot in de opvang
(tussen 7u en 8.15u)
of naar de klas te brengen (tussen 8.25u en 8.35u).
Om 8.25u haalt de juf haar kleuters buiten op de klaskring op. Zij
neemt de kinderen dan mee naar de klas. Kinderen die niet in de
voorschoolse opvang zijn, worden door hun ouders naar de klas
gebracht,
tussen
8.25u
en
8.35u.
Op deze manier kan de juf de kleuters en hun ouders rustig en
individueel verwelkomen. Als de juf een teken geeft dat ze haar
activiteit gaat beginnen, verlaten de ouders de klas.
Kleuters die ‘s middags thuis gaan eten, worden in de eigen klas
door de ouders opgehaald om 12.10u.
Na de middagpauze worden de kleuters tot aan het kleine poortje
gebracht en toevertrouwd aan één juffen die er toezicht doen.
‘s Avonds worden de kinderen van de 2de kleuterklas opgehaald
op hun kring op de speelplaats (of op de stippen-rij onder het
afdak als het regent).
Kleuters van de graadklassen worden steeds bij de juf in de klas
opgehaald.

Grote Speelkriebel:
-

-

-

Kleuters die in de voorschoolse opvang zijn (in De Kleine
Speelkriebel) worden door een leerkracht naar de Grote
Speelkriebel gebracht om 8.20u.
Ouders kunnen ’s ochtends (voor 8.20u) samen met hun kleuter de
schooltas in de gang brengen en eventueel nog iets meedelen aan
de juf. De kleuters gaan de klas binnen en de ouders verlaten de
school. Om 8.35u starten de activiteiten in de klas.
De kleuters van De Grote Speelkriebel, die niet blijven eten, worden
’s middags opgehaald aan de grote ingangspoort van de school.
Ze worden na het middagmaal door de ouders teruggebracht
naar de kleine speelplaats (vanaf 13 u) en daar aan de juf die
toezicht doet toevertrouwd.
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-

-

Na school worden de kleuters op de speelplaats onder het afdak
opgehaald.
De kleuters van De Grote Speelkriebel, die in de opvang moeten
blijven, komen samen met een juf naar De Kleine Speelkriebel. Ze
kunnen niet uit die rij gehaald worden, omdat de juf dan geen
overzicht meer heeft over de kleuters.
Kleuters kunnen enkel sporadisch en met de uitdrukkelijke
toestemming van de directeur de school vroegtijdig verlaten.

C→

-

-

C.L.B.

Onze
school
werkt
samen
met
het
C.L.B.
(Centrum voor Leerlingen Begeleiding) dat gelegen is in
de Karel van Lotharingenstraat 5 , 3000 Leuven. Tel.: 016/28 24 00.
Het is een gratis begeleidingsdienst voor schoolgaande kinderen.
Bij eventuele problemen, leermoeilijkheden, gedragsproblemen, ...
zoeken C.L.B.-medewerkers samen met de directie, de juf en de
ouders naar de meest gepaste oplossing.
In de derde kleuterklas wordt de ontwikkeling van de kleuters door
de juf en het C.L.B. i.v.m. de overgang naar het eerste leerjaar
gevolgd.
Via het C.L.B. worden de kleuters ook op medisch gebied gevolgd.

D → Drinken op school

-

De kleuters brengen zelf geen drank mee. (tenzij een drinkbus met
water)
Er kan heel de dag water van de kraan gedronken worden, in
sommige klassen uit een drinkbus en in andere uit een beker.
(zie klasafspraken van de juf)

F→
-

Feesten en projecten

Naar het eerste leerjaar gaan, is een grote stap. Vooraleer onze
5-jarige kleuters die stap zetten, vieren we nog een spetterend
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-

feest, “het afscheidsfeest”. Hierop worden hun papa's en mama's,
broers en zussen uitgenodigd.
Regelmatig is er grootouderfeest of papa- en mamadag.
Ieder jaar houden wij één groot gezamenlijk project met gans de
school. Bijvoorbeeld: afval sorteren, het verkeer, kleuren…
In mei of juni is er groot schoolfeest voor kleuters en ouders, dit is
een speel-en eetfeest, zonder optredens, maar met veel pret voor
iedereen.

F →

-

-

Fietsenstalling

Kleuters: op de speelplaats van de kleine Speelkriebel is er een
fietsenstalling voorzien. Gelieve de fietsen steeds zo ver mogelijk
achteraan in het fietsenrek te stallen, zodat de andere kleuters
kunnen aansluiten.
Fietskarren/wandelwagens of buggies:
op het chiro domein,
schuin over onze school, kunt u een fietskar stallen.
De poort is er open
’s morgens
’s avonds

van 8u tot 9u en
van 15.15u tot 18.30u.

Indien u buiten deze uren toch een fietskar wil stallen of ophalen,
moet u hiervoor de sleutel op het secretariaat afhalen en ook weer
terugbrengen.

H→

-

Honden

Als preventieve maatregel en voor de veiligheid van onze kleuters
zijn er geen honden op het domein van de school toegelaten.
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I →

-

-

Instapregeling 2,5 jarige kinderen

Kleuters die 2 jaar en 6 maanden worden op of voor een instap
worden op die dag in het kleuteronderwijs toegelaten.
Vóór de instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig
zijn, maar kan hij of zij wel ingeschreven worden.
Als eerste kennismaking is er een kijkuurtje, op donderdag, van 11u
tot 12u in de klas. Dit telkens de schoolweek vóór een instapdag.
De ouders van de instappers krijgen hiervoor een uitnodiging.
Zindelijkheid is niet verplicht maar wel gewenst. Kinderen met een
pamper of pamperbroekje zijn een zware, extra belasting voor de
juf.
De instapmomenten zijn:
o de eerste schooldag na de zomervakantie
o de eerste schooldag na de herfstvakantie
o de eerste schooldag na de kerstvakantie
o de eerste schooldag van februari
o de eerste schooldag na de krokusvakantie
o de eerste schooldag na de paasvakantie
o de eerste schooldag na O.H. Hemelvaart

I → Integratie

-

-

Om de oudste kleuters van De Grote Speelkriebel al wat vertrouwd
te maken met de lagere school, zijn er enkele integratiemomenten
met het eerste leerjaar voorzien. Door knutselactiviteiten, een
groot spel in het park en speel - leeractiviteiten in de klassen van
het eerste leerjaar, leren de kleuters de leerkrachten van het 1ste
leerjaar al wat kennen.
Onze kleuters van de tweede kleuterklas uit De Kleine Speelkriebel
gaan op het einde van het schooljaar ook kennismaken met de
school en de juffen van de Grote Speelkriebel.
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K→ Klasverdeling

-

Elk nieuw schooljaar worden de klassen opnieuw samengesteld
door de klasjuffen van het vorige schooljaar, in samenspraak met
de directeur, en dit zo evenwichtig mogelijk.
Er kunnen geen wissels worden uitgevoerd op vraag van de
ouders.

K → Kledij

-

Gelieve alle kledingstukken, brooddoos, schooltas, ... te merken
met naam, dit is een noodzakelijke hulp voor de juf.
Kom tijdig zoeken bij de " verloren voorwerpen" indien je iets mist.
Geef de jongste kleuters steeds een reserve slipje, sokken en
broekje mee. Een ongelukje is vlug gebeurd.
Laat kleuters gemakkelijke kledij dragen die ook wat vuil mag
worden.
Graag steeds de reservekledij van de school gewassen terug
meebrengen, de juf heeft geen eindeloze voorraad.
Voor de veiligheid vragen we om je kleuter geen lange oorbellen te
laten dragen en geen teenslippers zonder hielriempjes.

L → Luizen

-

Iedereen kan geplaagd worden door luizen! Goede hygiëne is
geen garantie om niet besmet te worden.
Wanneer je bij je kleuter iets merkt, verwittig dan onmiddellijk de
juf en volg de richtlijnen op die je worden meegegeven.
Behandel eerst je kleuter voordat je hem terug naar school
brengt.
Denk hierbij ook aan mutsen, jassen, beddengoed,
knuffels…
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M → Mapje

-

Elke kleuter krijgt, bij de start van het schooljaar, een eigen plastic
mapje. Via dit mapje kan er informatie van school naar huis en
van de ouders naar school doorgegeven worden.
Gelieve er mee zorg voor te dragen, de papieren er telkens uit te
halen en het mapje steeds weer mee te geven naar school.
Om papier te sparen wordt zoveel mogelijk informatie digitaal
doorgegeven.

M→

Milieu

Schoolacties:
-

Ook op school moet gesorteerd worden. Wij geven de kleuters
het goede voorbeeld en maken hen speels bewust van de nood
om te sorteren.
Water van de kraan is gezond. Kleuters kunnen doorheen de dag
water gaan drinken als ze dorst hebben.
Energiezuinig leven: we sluiten de deuren als het koud is, doen
lichten uit die onnodig branden…

Verwachtingen naar ouders toe:
-

We vragen om de boterhammen in een brooddoos mee te geven
(geen aluminium-folie).
Geef zelf het goede voorbeeld, ook op de speelplaats en in de
straten rondom de school. Gooi afval in voorziene vuilnisbakken
en niet op de grond.
We vragen ouders om de buitendeuren steeds te sluiten bij het
binnenkomen en verlaten van de school. Zeker bij koud weer!
Soms is het nuttig om kosteloos materiaal te gebruiken tijdens
activiteiten. Wanneer de juf die nodig heeft, zal zij de ouders zelf
contacteren.
Indien u toch waardevol knutselmateriaal
voorhanden hebt, kan u dit melden aan de juf.
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-

Leer je kind respect te hebben voor én zorgzaam om te gaan met
al het materiaal op school.

Verwachtingen naar de kinderen toe:
-

We maken kleuters speels bewust van het belang om zuinig om te
gaan met energie. (deuren sluiten, lichten uitdoen en niet spelen
met lichtknoppen, niet spelen met het water op het toilet…)
We leren kleuters om afval te sorteren en om de klassen en de
speelplaats mee netjes te houden.
We maken kleuters bewust van het belang van respect voor de
natuur.
We brengen kleuters respect bij voor het materiaal van de klas en
de school. Zorgzaam omgaan met dingen zorgt ervoor dat er
minder stuk gaat en dat de afvalberg niet vergroot wordt.

O → Opvang

-

De voor- en naschoolse opvang gaat door in
De Kleine Speelkriebel (Jozef-Pierrestraat) en wordt voorzien door
Kinderkuren van de stad Leuven.
Verantwoordelijke: Koen Paredis (0491 621419)
koen.paredis@leuven.be

-

Meer info op de website van kinderkuren.

-

Uren:
’s ochtends
en ’s avonds

van 7.00u tot 8.15 uur
van 15.30u tot 18.30 u

Op woensdagnamiddag
is opvang voorzien van 12.30 u tot 18.30u
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O →

Oudercontact

Tijdens een schooljaar voorzien wij vier oudercontacten:
-

Begin september

→

-

in oktober

→

-

na de herfstvakantie →

-

in de maand
maart (grote speelkriebel)
en mei (kleine Speelkriebel)
→

Een klassikale informatieavond over
de concrete werking in de klas.
Een informele “kleuterbabbel” waarbij
ouders aan de juf over hun kind thuis
komen vertellen en de juf haar eerste
zicht op de kleuter kan meedelen.
Individuele bespreking van de
evolutie van je kind

Individuele bespreking van de
evolutie van je kind

Indien er zich in de loop van het schooljaar problemen voordoen kan je
steeds terecht bij de juf of de directie of neemt de zorgjuf contact met
u op.

O →

-

Ouderraad

Onze school werkt graag samen met de ouderraad. Hiervoor
zoeken we jaarlijks nieuwe leden. Ouders die zich hiervoor willen
engageren zijn meer dan welkom!
De ouderraad organiseert jaarlijks een aantal activiteiten o.a. een
schoolfeest en zijn nauw betrokken bij de werking van onze school.
De ouderraad komt ongeveer om de twee maanden samen.
De ouderraad zorgt voor de schoolkrant die één keer per
trimester verschijnt, “De Kriebelkrant”.
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S → Schoolkrantje “ de Kriebelkrant”

-

De ouderraad maakt een schoolkrant waarin een weergave van
verschillende activiteiten van onze school gebracht wordt.
Deze Kriebelkrant verschijnt aan het einde van elk trimester en
wordt met je kleuter meegegeven.
Je kan ook digitale versie van de schoolkrant aanvragen. Op die
manier besparen we papier!

S →

Schoolrekening

-

Om pedagogische en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden zijn
wij soms genoodzaakt een bijdrage te vragen. Deze is gebonden
aan de scherpe maximumfactuur bepaald door de overheid.

-

Onze school biedt u ook een aantal niet verplichte diensten aan
zoals opvang, schoolfoto’s …

-

Op het einde van elke facturatieperiode krijgt u een
gedetailleerde rekening, zodat u controle heeft over alle uitgaven.

-

Betalen kan per domiciliëring. Wie geen domiciliëring heeft wordt
verzocht de rekening binnen de 10 dagen te betalen: ofwel door
middel van het bijgevoegde overschrijvingsformulier of door het
bedrag cash (en dan liefst gepast) te betalen op het secretariaat.

-

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de
schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directie. Het is de
bedoeling dat er dan afspraken gemaakt worden over een
aangepast betalingsplan. Uiteraard verzekeren wij een discrete
behandeling van uw vragen.

-

Na 2 onbetaalde rekeningen worden alle extra's stopgezet.
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S →

-

Speelgoed

Speelgoed meebrengen naar school is niet de regel.
Toch zijn er twee uitzonderingen:
1. als de juf er zelf om vraagt (ook dvd’s worden alleen
meegebracht op verzoek van de juf)
2. en natuurlijk mogen de allerkleinsten bij de start hun
lievelingsknuffel meebrengen.

T →  Tussendoortje

-

Snoep is lekker maar niet gezond!
Daarom wordt er in onze school niet gesnoept. Ook chips en
koekjes met chocolade zijn geen praktisch tussendoortje.
Alle kleuters eten fruit in de voormiddag en een sober koekje in de
namiddag.
Op woensdag is het fruitdag en eten we geen koekjes. . De kleuters
brengen een stuk fruit mee, geschild en in een potje, duidelijk
voorzien van hun naam. (enkel bananen niet schillen aub!)

U →  Uitstappen

-

-

Onze kleuters leren de wereld graag verkennen en daarom trekt
de juf vaak op uitstap met de kinderen. Naar de speeltuin, het
bos, een museum, toneel, de winkel, hal 5 om te bewegen … en
natuurlijk ook op jaarlijkse schoolreis! Hier doen kinderen veel
ervaring op en leren ze ontzettend veel!
We vragen jullie bij de inschrijving van je kleuter voor deze
uitstappen schriftelijk toestemming.
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V →  Verjaardag

-

-

-

Jarig zijn is het mooiste feest uit een kleuterleven: een kroon
krijgen, op een verjaardagsstoel mogen zitten, één dag lang in de
belangstelling mogen staan, zijn voor een kleuter dingen om naar
uit te kijken.
Trakteren is zowel voor de jarige als voor de vriendjes uit de klas
prettig. Toch mag hierin niet overdreven worden: een sobere
traktatie in de klas versterkt het gevoel van “samen horen”, “samen
feesten”. Enkele suggesties: wafeltjes, cake, droge taart, fruit,…
GEEN
taarten
met
slagroom
en
GEEN
SNOEP
!!!!
Snoep of snoepzakjes worden niet uitgedeeld.
De jarige nodigt soms ook vriendjes uit van de klas om op zijn
feestje aanwezig te zijn. Zorg ervoor dat dit discreet gebeurt. Het
is immers voor een kleuter niet leuk om steeds de uitnodigingen
langs je neus te zien voorbij gaan.

