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                        SBS De Hoeksteen 
                                                         Vossenhoek 10 
                                                          3581 Beringen 

          011/ 34 46 21       directie@sbsdehoeksteen.be 

 
 
 
 
 
Beste ouder(s), 
 
Je hebt voor onze school gekozen. Wij danken je voor je vertrouwen in ons en hopen op een goede 
samenwerking. We hopen dat je kind ‘thuis’ kan komen op onze school.  
SBS De Hoeksteen is een gewone school, met gewone leerkrachten en gewone kinderen. De kinderen 
doen geen wonderen, de leerkrachten evenmin en daar zit nu juist het bijzondere in.  
Het streven naar degelijk onderwijs en een evenwichtige opvoeding voor je kind is onze prioriteit. 
 
Om te komen tot een leefgemeenschap waarin iedereen zijn weg vindt, bieden wij je deze 
infobrochure aan. Samen met het schoolreglement vormt dit één geheel. 
Bij elke nieuwe inschrijving tekenen de ouders in het inschrijvingsregister hun akkoord met het 
pedagogisch project en het schoolreglement waartoe dit infoboekje behoort (zie ook schoolwebsite: 
www.sbskorspel.be). 
 
Wij hopen dat jij en je kind(eren) een fijne tijd mogen beleven op onze school. Laat ons dus de 
handen in elkaar slaan om van SBS De Hoeksteen een warme school te maken. 
 
De directie en het schoolteam 
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Hoofdstuk 1  Situering van onze school 

1.1. Schoolgegevens  

1.1.1 Naam en adres, telefoon 
Onze school “De Hoeksteen’ is gelegen in de rustige omgeving van de 
Vossenhoek.  

Het basisonderwijs is een belangrijke bouwsteen voor kinderen die werken 
aan hun toekomst. 

De naam van onze school wordt gevormd door beide componenten. Zoals 
een huis niet kan zonder hoekstenen zal ons onderwijs zorgen dat uw kind 
een stevige basis heeft om  verder te bouwen aan zijn/haar ontwikkeling bij 
het verlaten van onze school. 

Stedelijke Basisschool ‘De Hoeksteen’ 
Vossenhoek 10 
3581 Beringen 
011/344621 
 
E-mail:  directie: directie@sbsdehoeksteen.be 
             secretariaat: secretariaat@sbsdehoeksteen.be                  

Website: www.sbsdehoeksteen.be  

1.1.2 Schoolbestuur  
Het stadsbestuur Beringen, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen heeft twee gemengde basisscholen, 
behorend tot het officieel gesubsidieerd onderwijs: 

- SBS Koersel, Pieter Vanhoudtstraat 44, 3582 Beringen 
- SBS ‘De Hoeksteen’, Vossenhoek 10, 3581 Beringen (Korspel) 

 
Voor de samenstelling van het stadsbestuur verwijzen we naar http://www.beringen.be  

1.1.3 Scholengemeenschap  
 

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap De Puzzel. Zij omvat de volgende scholen van 
het Gemeentelijk Onderwijs: 

- Stedelijke Basisschool De Hoeksteen,    Vossenhoek 10 – 3581 Beverlo 
- Stedelijke Basisschool Koersel,    Pieter Vanhoudtstraat 44 – 3582 Koersel 
- Gemeentelijke Basisschool Op Dreef,    Dorpsstraat 39 – 3545 Halen-Zelem 
- Gemeentelijke Lagere School De Zonnebloem,  Geneikenstraat 15 – 3560 Lummen 

 
De administratieve zetel van de scholengemeenschap bevindt zich in ‘De Zonnebloem’ te Lummen. 

De directeur met coördinerende opdracht: mevr. Linda Lieten, 013/390485 
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1.1.4 Personeel  
  

Directie: Marleen Moons     
Tel: 011 34 46 21     0499 57 97 62 
E-mail: directie@sbsdehoeksteen.be 
Zij heeft de leiding van de school op pedagogisch en administratief vlak.  
 
Leerkrachten 
De leerkrachten zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de werking in hun klas en de kinderen die 
hun zijn toevertrouwd. 
Een kernteam, een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) draagt 
onder de leiding van de directeur samen de verantwoordelijkheid voor het beleid van de school. 
 
Kleuteronderwijs 
Ann Kenens Maantjesklas 
Suzy Moons Zonnetjesklas 
Els Neys Sterretjesklas 
Sandra Leyssens Regenboogklas 

Zorg kleuteronderwijs 
Leen Vermeesch Planetenklas 
Emelina Grado Zonnetjesklas 

Regenboogklas 
Bewegingsopvoeging  

Michella Rogiers Kinderverzorging 
Laurien Vandeput Maantjesklas 

Bewegingsopvoeding 
 
Lager onderwijs 
Liesbet Louwet 1° leerjaar 
Nathalie Vaes 2° leerjaar  
Kurt Godelaine 3° leerjaar  
Dorien Vuegen  4° leerjaar 
Yasmine Beaufays 5° leerjaar 
Kristof Saro 6° leerjaar 
Patricia Smolders beleidsondersteuner  + ambulante hulp 1 ste lj. 
Donia Camps ambulante  hulp 2de  + 6de lj.  
Elke Boelanders beleidsondersteuner + ambulante hulp 3de 

 en 6de lj 
Annick Vandeloo ambulante hulp 4de lj.  
Danny Van Campfort  beleidsondersteuner, ambulante hulp 5de en 

6de lj. 
Laurien Vandeput ambulante hulp 1ste en 2de lj.  
 
Bijzondere leerkrachten 
Stef Fabré ICT 
Daniella Engelen zorgcoördinator 
Joost Kaerts Lichamelijke Opvoeding 
Lutgarde Vandecruys Rooms Katholieke godsdienst 
Ingrid Houben Niet-Confessionele zedenleer 
Hatice Koç Islam 
  
Administratieve medewerkers  
Anja Toelen Secretariaat@sbsdehoeksteen.be 
Nancy Coomans Secretariaat2@sbsdehoeksteen.be 
  
Poetsen van de lokalen  
Iris Facility Solutions Dellestraat 30, 3550 Lummen 
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1.2. Raden 

 
          1.2.1 De schoolraad 
 

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. 
De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld en vergadert minimaal driemaal per jaar in een 
lokaal dat de school ter beschikking stelt. 
 
De schoolraad is samengesteld uit 4 geledingen waarin telkens drie verkozenen zetelen. 
 
Samenstelling: 

Voorzitter: Kristof Saro 
Secretaris: Nog te bepalen 
 

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering 
een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen. 

 
afgevaardigden van de leerkrachten 
 
Dhr. Kristof Saro leerkracht lager onderwijs 
Mevr. Ann Kenens leerkracht kleuteronderwijs 
Mevr. Daniëlla Engelen zorgcoördinator 

 
 
afgevaardigden van de ouders: 
 

  Mevr. Marysia Fabjan 
  Mevr. Bert Joris                     
  Dhr. Tom Maes 
             
 
afgevaardigden van de lokale gemeenschap 

 
Dhr. Ivo Claes 
Dhr. Willy Boelanders 
Dhr. Fons Houtmeyers 

 
 het schoolbestuur 
  

Dhr. Vints  Thomas burgemeester 
Mevr. Moons An schepen van onderwijs 
Mevr. Wouters-Cuypers Anne afgevaardigde gemeenteraad 
  
Mevr. Moons Marleen directeur, aanwezig met raadgevende stem 

 
 
 
         1.2.2 De ouderwerking  
 

De ouderraad stelt als hoofddoel bij te dragen tot de goede algemene werking van de kleuter- en lagere 
school; het bevorderen van de samenwerking tussen school en gezin; het organiseren en financieren van 
schoolse- en naschoolse activiteiten voor de leerlingen.  
 
De ouderraad, uitgebreid met de vriendenkring, zorgt voor: begeleiding van schoolactiviteiten, Vlaamse 
kermis, schoolfeest, studiereizen, sneeuw- en sportklassen, kinderopvang, grootouderfeest, eetdagen, … 
 
De ouderraad is lid van de ouderkoepel van het officieel gesubsidieerd onderwijs: KOOGO 

       Ravensteingalerij 27 bus 8 
       1000 Brussel 
       Algemeen telefoonnummer: 0473 72 54 19  

       Voor meer info en de samenstelling van het bestuur zie www.ouderraadkorspel.be 
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1.3. Partners  

1.3.1 Pedagogische begeleiding 
 

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door de 
Onderwijskoepel van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse 
Gemeenschap (OVSG vzw) 
 
OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. 
OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:  

- belangen behartigen;  
- pedagogisch begeleiden; 
- juridische dienstverlening verstrekken; 
- vorming en nascholing aanbieden; 

 
De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door Marc Hendrickx (vanaf 1 februari 2021 mevr. Geertrui De 
Ruytter). 

1.4. Onderwijsaanbod (leergebieden) -  Leerplannen 
 
De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd worden via het gebruik van                                
de OVSG-leerplannen. 
 
Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden:  

- lichamelijke opvoeding; 
- muzische vorming; 
- Nederlands; 
- wereldoriëntatie; 
- wiskundige initiatie. 

 
Het onderwijsaanbod in het gewoon lager onderwijs omvat ten minste, en waar mogelijk in samenhang de 
volgende leergebieden:  

- lichamelijke opvoeding; 
- muzische vorming; 
- Nederlands; 
- wiskunde; 
- wereldoriëntatie; 
- Frans; 
- leren leren; 
- sociale vaardigheden; 
- informatie- en communicatietechnologie; 
- 2 lestijden onderwijs in de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer. 

 
1.5  Taalscreening - taaltraject - taalbad 

 
1.5.1. Taalscreening 

 
De school voert voor elke leerling in het gewoon onderwijs bij het begin van de leerplicht (5 jaar ) een 
verplichte screening uit, die nagaat wat het niveau van de leerling inzake de onderwijstaal is. Deze 
screening kan nooit voor de inschrijving van de leerling uitgevoerd worden. 
 
Op basis van de resultaten van de taalscreening, moeten leerlingen die het Nederlands onvoldoende 
beheersen een actief taalintegratietraject Nederlands volgen  
 
De screening is niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers . 

 
1.5.2. Taaltraject 

 
 Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen 
 die het nodig hebben en voor anderstalige nieuwkomers. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de 
 leerling wat het Nederlands betreft. 
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1.5.3. Taalbad 
 

 Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een 
 taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de 
 Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten. 
 

Hoofdstuk 2  Organisatorische afspraken 
 

2.1  Afhalen en brengen van de kinderen 
  
2.1.1  Ouders 

 
Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort. 
Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de directeur, hun kind 
begeleiden tot in het klaslokaal. 
Ouders die hun kinderen op school afhalen, komen tot aan de schoolpoort. 
 
De kinderen kunnen nooit zonder begeleiding de speelplaats verlaten (en bv. alleen naar de 
parkeerplaats gaan). 
 
De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden. 
 
De rode poort is open vanaf 8.30 uur. Ook kleuters zijn hier welkom. 
 

Meer concrete afspraken: 

Voor de kleuterschool: 

Kleuters die te voet of met de fiets komen, bereiken de school via de Vossenhoek. Na school worden zij 
afgehaald aan de eigen klas. 

Ouders wachten aan het groene poortje tot het belsignaal, dan opent een juf het poortje. 

Kinderen die om 15.55 uur niet opgehaald zijn, worden naar de opvang gebracht. 

Mogelijkheid tot parkeren is er op de parking van het voetbalplein gelegen aan de Stalsesteenweg of op 
het kerkplein.   

- Ouders die een kleuter afgehaald hebben, verlaten de kleuterschool via de polyhal en hal (fietsers en 
voetgangers) of de branddeur (auto). Dit om de leerlingen van de lagere school zo min mogelijk te 
hinderen. 

- Ouders van kleuters uit de planetenklas betreden de gang niet verder dan de deur van deze klas 
(aangegeven door een lint).  Zo wordt de overlast voor het tweede en derde leerjaar beperkt. 

- Ouders die nog iets aan de juf van de kleuterklas willen vragen, wachten tot de andere kleuters 
afgehaald zijn. 

- Ouders die één of meerdere kleuters afhalen nemen geen leerlingen mee van de lager school aan de 
klassen. Voor de leerlingen van de lagere school volg je onderstaande richtlijnen.  

Voor de lagere school: 

Fietsers en voetgangers bereiken en verlaten de school langs de Vossenhoek. 
Ouders wachten hun kinderen op langs de straatkant of naast de inrit van de 
school tot aan de staanplaats voor de fietsen van de kleuters.  
                                                                                            
Het brengen en afhalen van kinderen met de auto gebeurt via de Kroonstraat. 
Ouders komen hun kinderen afhalen aan de overdekte speelplaats. 
De auto parkeer je op het kerkplein. 



Infobrochure SBS De Hoeksteen                september 2020 8

Aan de oversteekplaats naar het kerkplein houdt een leerkracht of gemachtigde 
opzichter ’s morgens en ’s avonds een kwartiertje toezicht.  
 
 
 
 
 
 
2.1.2  Begeleiding voor het verlaten van de school 
 
Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand schriftelijk 
aan de directeur/ administratief medewerker mee wie het kind mag afhalen. Ouders die hun kind de 
toestemming geven om een andere route naar huis te nemen dan de gewone delen dit ook op voorhand 
schriftelijk mee aan de directeur/administratief medewerker.  
Bij het vroegtijdig afhalen van je kind ga je in eerste instantie langs bij de klasleerkracht. Lukt dit niet 
kan je terecht op het secretariaat om een document in te vullen. Dit om in orde te zijn met de 
verzekering. 
 
Brengt u uw kind(eren) voor de aanvang van het toezicht naar school of laat u uw kind(eren) na het 
beëindigen van het toezicht op school, dan is dit volledig onder uw eigen verantwoordelijkheid. De 
school beschikt over een voor- en naschoolse opvang. (zie 2.3) 
15 minuten na het beëindigen van de lessen worden de niet-afgehaalde kinderen onder het toezicht van 
de naschoolse opvang gebracht. De kosten worden doorgerekend aan de ouders. 
 
2.1.3 Afspraken ophalen en brengen van kinderen in tijden van COVID-19: zie nieuwsbrieven  

2.2   Lesurenregeling 
 

 voormiddag speeltijd namiddag speeltijd 

maandag 8.55 u – 11.45 u 10.40 u – 10.55 u 13.00 u – 15.40 u 14.40 u – 14.50 u 

dinsdag 8.55 u – 11.45 u 10.40 u – 10.55 u 13.00 u – 15.40 u 14.40 u – 14.50 u 

woensdag 8.55 u – 12.00 u 10.40 u – 10.55 u vrij  

donderdag 8.55 u – 11.45 u 10.40 u – 10.55 u 13.00 u – 15.40 u 14.40 u – 14.50 u 

vrijdag 8.55 u – 12.00 u 10.40 u – 10.55 u 13.00 u – 15.40 u 14.40 u – 14.50 u 

 
Wij vragen uitdrukkelijk dat de kinderen tijdig in school aanwezig zijn.  
Ook voor de kleuters vragen wij met aandrang de begin- en einduren te respecteren. 
Het ‘te laat komen’ wordt zowel voor de kleuters als voor de lagere afdeling aangeduid in het 
aanwezigheidsregister. 
De ouders brengen de kleuters die te laat zijn tot aan de klasdeur. Leerlingen van de lagere school gaan 
alleen naar de klas. Zijn de klasgenootjes niet in de klas, dan gaat de laatkomer zicht melden op het 
secretariaat. 
De schoolvakanties, data pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen staan vermeld op gimme 
en worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief bij het begin en op het einde van het schooljaar.  

2.3 Toezicht en kinderopvang 
 
2.3.1 Toezicht  

 
In de school 
Kinderen zijn op de speelplaats toegelaten vanaf 8.30 u. en ‘s middags vanaf 12.30 u. (afwijkingen 
kunnen schriftelijk worden aangevraagd). 
Er is toezicht voorzien tot maximum 15 minuten na het beëindigen van de school. Kinderen die dan nog 
niet opgehaald zijn, worden doorverwezen naar de naschoolse opvang. 
Na de schooluren, tijdens verlofdagen en vakanties mag de speelplaats niet als speelruimte worden 
gebruikt. 
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Van en naar de school 
Op de speelplaats worden voor de leerlingen van de lagere school rijen voor de fietsers en de 
voetgangers gevormd. Elke rij wordt door een leerkracht begeleid. Kinderen verlaten nooit alleen de 
speelplaats. 
Kinderen komen naar school en gaan terug naar huis langs de veiligste en/of kortste weg. 

 
2.3.2 Naschoolse opvang 
 
Deze wordt door de ouderraad georganiseerd in het prefablokaal, Kroonstraat 21.  
openingstijden: 
van 7.00 uur tot 8.30 uur en van 15.45 uur tot 18.00 uur 
woensdag: van 12.00 uur tot 14.00 uur 
De ouderraad bepaalt de prijs per eenheid. 
Opvangmoeders:  

- Sonja Hanegreefs,             
- Hettie Kaerts,  
- Lesly Dekimpe 

 
Kinderen die om 15.55 u. niet zijn afgehaald aan de school worden naar de naschoolse opvang 
gebracht. Deze dient dan door de ouders te worden betaald. 
Meer info op de website van de ouderraad : www.ouderraadkorspel.be  
 
Kinderen voor wie deze opvangregeling onvoldoende is, kunnen terecht bij ‘De Bengeltjes’ (Stad 
Beringen). 
 

 
2.3.3 Studie 
 
Mits voldoende interesse bij de ouders, richt de school een uur studie in voor de leerlingen van de 
tweede en de derde graad. Op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 u. tot 17.00 u. worden de 
leerlingen deskundig bij hun studie begeleid. 
Per dag wordt voor het oudste kind een tussenkomst van € 1,50 gevraagd. 
Volgende kinderen betalen € 1. 
 
Omwille van COVID-19 wordt er voorlopig geen studie georganiseerd. Bij wijzigingen worden de ouders 
ingelicht via mail.  
 

2.4 Leerlingenvervoer 

Met de auto 
 
°  Het voertuig moet in orde zijn met alle boorddocumenten. 
°  Er mogen niet meer personen vervoerd worden dan het aantal plaatsen waarvoor het voertuig 
verzekerd is. 
°  Iedereen die op een zetel zit met een veiligheidsgordel moet die ook dragen! 
°  Kinderen van drie jaar of ouder en kleiner dan 1.35 m:  
°  Kinderzitje conform de voorschriften is verplicht! Het kinderzitje moet voldoen aan de norm R44/03 of 
R44/04. Dit betekent dat het homologatienummer moet beginnen met de cijfers 03 of 04. 

Enkele afwijkingen: 
 Deze kinderen mogen achteraan met de veiligheidsgordel vervoerd worden als er al 

twee kinderzitjes geïnstalleerd en in gebruik zijn en er geen derde meer kan 
bijgeplaatst worden. 

 In geval van incidenteel vervoer over korte afstand in voertuigen die NIET door een 
ouder bestuurd worden, mogen deze kinderen achteraan met de veiligheidsgordel 
vervoerd worden op voorwaarde dat er geen of onvoldoende kinderzitjes beschikbaar 
zijn. 

°  Elke chauffeur is verantwoordelijk voor zijn auto en de passagiers. 
    Maak goede afspraken over het in- en uitstappen:  
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 Chauffeur stapt als eerste uit. 
 De kinderen blijven bij de begeleider tot de leerkracht het toezicht overneemt. 

°  Bij ongeval geldt in de eerste plaats de BA-verzekering van de auto. 
°  Het is zinvol, indien mogelijk, om de chauffeur(s) in te schrijven als vrijwilliger (verzekering). 
 
Met de fiets 
 
°  De fiets moet uitgerust zijn volgens de bepalingen uit het politiereglement. 
°  We volgen op de openbare weg het verkeersreglement. 
°  Ouders bespreken met kinderen de veiligste route van en naar school. 
°  Aan de inrit stappen we af en leiden de fiets te voet naar de fietsenstalling. 

 
2.5  Schoolverzekering 

Verzekeringsinstelling: Axa Belgium  
                                       

2.6.   Schooltoeslag 

 
Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of 
Brussel kunnen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder 
en eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd na een echtscheiding) voldoet aan de 
inkomensvoorwaarde. 
De schooltoeslag vervangt de huidige schooltoelage vanaf het schooljaar 2019-2020. Vanaf dan zult u de 
schooltoeslag ontvangen van uw uitbetaler van het Groeipakket. 
 
Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf september 2019 (schooljaar 2019-2020) hun 
schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Voor een kind dat al gekend is binnen het Groeipakket wordt het 
recht op een schooltoeslag automatisch onderzocht en toegekend. 
 
De schooltoeslag wordt één maal per jaar toegekend, aan het begin van het schooljaar (september of oktober).  
 
Meer informatie :  
     https://www.groeipakket.be/ 

2.7      Uiterlijk voorkomen 
 

Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. 
 
 
 

2.8       Afspraken zwemmen en lessen lichamelijke opvoeding 
 
            2.8.1    Afspraken zwemmen  
 
 De zwemlessen gaan op donderdag namiddag door in  ‘Sportoase’ te Beringen (13.00 - 14.00 uur) 
 In september krijgen de leerlingen een regeling betreffende de zwembeurten. 
 Eén zwembeurt bedraagt € 2 (vervoer inbegrepen), gratis voor de leerlingen van het 6de lj.  

 De betaling gebeurt met een beurtenkaart. De resterende beurten worden het volgende schooljaar  
opgebruikt.  
- vertrek om 12.35 uur 
- badmuts verplicht, 3 kleuren (blauw = goede zwemmers, oranje = beginnende zwemmers, groen = 
watergewenners), zelf aankopen of bij sportleerkracht voor € 1 
- zwembroek, geen zwemshort 
- bij niet-deelname verantwoordingsbriefje bezorgen, bij meerdere doktersattest 

  

2.8.2 Afspraken lessen lichamelijke opvoeding 
 

De kleuters die in de turnzaal turnen zijn verplicht om turnpantoffels te dragen. Gelieve deze van hun 
naam te voorzien. 
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De turnkledij van de lagere schoolkinderen is: een zwarte short + T-shirt van de school + witte 
turnpantoffels. 
Wie geen T-shirt van de school meer heeft, draagt tijdelijk een andere gele T-shirt. 
Alle turnkledij zit in een tas en is voorzien van naam en voornaam. 
De leerlingen van het 1ste , 2de en 3de leerjaar nemen hun turngerief voor elke vakantie mee naar huis 
om te wassen. De leerlingen van het 4de , 5de en 6de leerjaar nemen dit wekelijks mee naar huis. 
 

2.9 Schoolmateriaal en verloren voorwerpen 

 2.9.1 Schoolmateriaal 

 Alle leerboeken, schriften en schoolgerief nodig voor het behalen van de eindtermen worden ter   
beschikking gesteld van de leerlingen.  Bij verlies of beschadiging moeten de ouders dit materiaal 
vergoeden. 

2.9.2 Verloren voorwerpen 
 
 De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de 
 kinderen (kledij, fiets, juwelen, gsm, …).  

Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht in de bak van de verloren 
voorwerpen op de speelplaats van het lager of in de kasten van de polyhal voor de kleuters . 
Voorwerpen met een grotere waarde (bv. fietssleutel) vind je op het secretariaat. 
Voorwerpen voorzien van een naam geraken sneller bij de eigenaar terug. 
Niet afgehaalde voorwerpen krijgen na enkele maanden een andere bestemming. 
 
 

2.10     Verkeer en veiligheid 
 

 
Onze school organiseert fietsvaardigheidslessen en een fietscontrole. 
Bij een schooluitstap worden fluovestjes gedragen en bij de fietsuitstappen worden 
de kinderen gestimuleerd een fietshelm te dragen. 
Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen      
ondersteunen om de verkeersregels na te leven. 

 

2.11    Verjaardagen 
 
 

Zowel in de kleuterschool als in de lagere school mag een pedagogisch verantwoord 
kinderboek meegebracht worden. Ouders kunnen vrijblijvend hun keuze maken uit een 
boekenlijst die voorhanden is in de Standaard boekhandel te Beringen. 
 
In alle klassen wordt aan elke verjaardag in de klas gepaste aandacht besteed. Enkel in 
de kleuterschool kan een verjaardag gevierd worden met droog gebak, wafels of cake   

                       (liefst zelfgebakken).  
 
 
2.12    Leefregels voor leerlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilig en zonder gevaar,  
zorgen wij voor elkaar. 

Aardig zijn  
voor groot en klein. 
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         We zullen goed voor de 
spullen zorgen dan kunnen we ze 
weer gebruiken morgen. 

 
 
 
 
 
 
 
Deze drie hoekstenen bepalen de manier van leven en het klimaat op onze school. 
Zij zijn het vertrekpunt van gesprek over het leven in de klas, op de speelplaats, in en buiten de school. 
De slagzinnen (regels) worden gebruikt om in dialoog met de kinderen hun gedrag te sturen. 
 
“Wij zullen goed voor de spullen zorgen dan kunnen we ze weer gebruiken morgen.” 
→ Onze kinderen dragen mee de verantwoordelijkheid voor:  
  - hun eigen spullen 
  - de spullen van een ander 
  - de spullen van de klas 
  - de netheid van de klas 
  - een mooie speelplaats 
  - … 
  - een school waar het fijn is om te leven! 
 
 
“Veilig en zonder gevaar, zorgen wij voor elkaar.” 
→ Wij willen onze kinderen bewust leren omgaan met hun gedrag en het gedrag van anderen in de klas, op de 
speelplaats, aan de poort, op straat, op uitstap, … 
  - ik stap in de gangen, … 
  - ik wacht tegen de muur en ga op een teken van de juf naar mijn ouders! 
  - ik gebruik een schaar alleen om te knippen, … 
  - ik speel met speelgoed zoals het moet, ….   
 
 
Aardig zijn voor groot en klein. 
→ Wij willen dat onze kinderen respectvol met leeftijdsgenoten en volwassenen leren omgaan. 
  - ik geef een compliment. 
  - ik zeg ‘goeiemorgen’! 
  - ik help mijn klasgenoot waar ik kan. 
 
 
2.13. MOS (Milieuzorg op school) 

 
             Wij willen in onze school werken aan het milieubewustzijn van onze leerlingen. 
             Hieraan wordt gewerkt op verschillende vlakken : afval, energie, verkeer en natuur. 
             In ons milieuwerkgroepje zijn leerlingen, ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. 
             MOS in de praktijk : 

- Afval : zorgvuldig sorteren, gebruik van brooddozen en herbruikbare flesjes (geen brik/blik), 
jaarlijkse deelname opruimactie en Diamantactie … 

- Energie : besparing door o.a. het sluiten van deuren, doven van lichten en uitschakelen van 
apparaten, jaarlijkse deelname Dikke Truiendag … 

- Verkeer : stimulering fietsgebruik, jaarlijkse deelname autoluwe schooldag … 
Natuur : respect voor het milieu in het algemeen, jaarlijkse herfstwandeling en beheerswerken… 

 
 
2.14   Gezondheid 

 
          Jaarlijks organiseren we de ‘gezondheidsweken’ met extra activiteiten rond voeding, beweging … 
          Woensdag is fruitdag en dinsdag is waterdag. 
 
2.15   Capaciteit 

 
Het schoolbestuur heeft het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden bepaald: 
- de capaciteit per geboortejaar op niveau van de kleuters: 27 leerlingen 
- de capaciteit op niveau van het lager onderwijs: 28 leerlingen per leerjaar 
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Hoofdstuk 3         Schoolverandering 
 

3.1  De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een schooljaar ligt bij de ouders. 
 
3.2  De nieuwe inschrijving geldt vanaf de dag waarop de directie van de nieuwe school de schoolverandering 
schriftelijk heeft meegedeeld aan de directie van de oorspronkelijke school.  
 
3.3  Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens 
overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden: 
 

1° de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan; 
2° de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan 
betrekking heeft; 
3° tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders er 
zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien. 

 
3.4  Een kopie van een verslag op een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht overgedragen worden  
van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrachten niet verzetten. 
 
3.5  Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de nieuwe 
school doorgegeven worden. 
 

3.6  Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het lopende 
schooljaar mee aan de nieuwe school. 

 

3.7  Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de 
ouders over een inschrijvingsverslag beschikken. 

 
 
 
Hoofdstuk 4  Ouderlijk gezag in 

onderwijsaangelegenheden 

4.1   In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van 
hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij nemen eensgezind de 
beslissingen over het onderwijs van hun kind. 
 
4.2   Concrete afspraken 
De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van de 
leerlingen zoals: 

- bij de inschrijving van de leerlingen; 
- bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan; 
- bij orde- en tuchtmaatregelen; 
- bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet); 
- bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij uitnodiging 

oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …). 
 

De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet gehouden worden 
met een specifieke regeling.  
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Hoofdstuk 5  Keuze van de levensbeschouwelijke 
vakken 

 
 
Ouders kiezen bij de inschrijving van hun kind in de lagere school: 

1. dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt; 
2. dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt. 

 
Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van 
de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, dan kunnen ze vragen om een 
vrijstelling te krijgen. De ouders zorgen zelf voor opdrachten. Een vrijstelling betekent nooit dat een leerling 
minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid van alle leerlingen. 

 
De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze verklaring wordt 
binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag van inschrijving of vanaf de eerste 
schooldag van september. 
De ouders kunnen hun keuze wijzigen.  Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, vraagt in de school 
een nieuw keuzeformulier en bezorgt het voor 30 juni van het lopende schooljaar op het secretariaat van de 
school.  De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. 
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Hoofdstuk 6  Zorg op school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons zorgbeleid is opgebouwd vanuit de principes van handelingsgericht werken (HGW). 

De betrokkenen bij zorg op school zijn: de leden van het schoolteam (directie, de leerkracht, de zorgcoördinator 
en het zorgteam), de pedagogische begeleiding, het CLB, eventuele andere externe partners en niet in het 
minst de ouders en, waar mogelijk, ook de leerling zelf. 

We streven als school de volgende uitgangspunten na. Deze uitgangspunten zijn sterk met elkaar verweven. 

1. De onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. 
- Wat heeft een kind nodig om een bepaald doel te bereiken? 
- Hoe kunnen we onze aanpak afstemmen op wat dit kind nu nodig heeft? (pedagogisch en didactisch) 
- Wat hebben ouders en leerkrachten nodig om het kind goed te begrijpen en ondersteunen? 
- De leerkracht doet ertoe! Het zorgteam is er ter ondersteuning. 
2. Systematisch en transparant 
- We maken gebruik van formulieren om het MDO voor te bereiden = verslag = transparant voor alle 

betrokkenen. 
3. Doelgericht werken 
- Wat is de vraag van de leraar, de ouder, het kind? 
- Wat willen we weten? (enkel gericht onderzoek) 
4. Transactioneel kader 
- Wat heeft dit kind, met deze ouders, bij deze leraar, in deze school nodig? 
5. Constructief samenwerken 
- Leerkrachten, ouders, leerlingen en CLB participeren actief en als partners, elk vanuit hun eigen 

deskundigheid.  
- Communicatie is hier belangrijk. 
6. Positieve kenmerken 
- Al te vaak ligt de klemtoon op de problemen. We willen de positieve kanten van het kind, maar ook van 

de ouders en leerkracht ons handelen, laten mee bepalen. 
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Hoe pakken we dit aan? 
 
- De klastitularis, samen met de co-teacher, staat in voor de zorg van ieder kind.  
 Hij / zij zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat en een krachtige leeromgeving. 
 Door te differentiëren wordt elk kind begeleid in zijn of haar totale ontwikkeling. 
 De leerkracht houdt observaties bij. Hij / zij evalueert de leerlingen en analyseert toetsen om gericht te   
      kunnen differentiëren. 
- De zorgcoördinator is ten allen tijde aanspreekbaar voor de leerkracht, de leerling, de ouders, de CLB-

medewerkers, externe hulpverleners, …  
- De klastitularis zorgt voor een spontane signalering bij eventuele problemen of zorgen. Samen met de 

zorgcoördinator wordt er gezocht naar een mogelijke strategie om het kind of de leerkracht te 
ondersteunen. Hulp van ouders en / of CLB kan ingeroepen worden. 

- Het CLB is op regelmatige tijdstippen op school aanwezig zodat de titularis de kans heeft om 
hulpvragen te stellen i.v.m. kinderen met zorg. 

- Indien nodig worden externen ingeschakeld om de kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. 
- De zorgcoördinator en/of klastitularis pleegt regelmatig overleg met de externen om de evolutie van de 

kinderen te kunnen opvolgen. 
- De school streeft naar een vlotte en eerlijke communicatie tussen de klastitularis en de ouders. In de 

eerste week van september organiseert elke klas een infoavond. Ook organiseren we driemaal per jaar 
een oudercontact. 

- Rond de herfstvakantie, in februari/maart en in de buurt van Pasen is er een individueel oudercontact.  
 De ouders krijgen dan ook de kans om de andere leerkrachten te spreken: de co-teachers, de  
      leerkracht L.O., de leermeesters levensbeschouwelijke vakken. 
 De ouders en leerkrachten kunnen beroep doen op de zorgcoördinator en/of een CLB-mederwerker om   
      het overleg bij te wonen.  
 Op het einde van het schooljaar worden door de klastitularissen en / of zorgcoördinator de ouders van  
      onze zorg-kinderen extra uitgenodigd. 
- Als school kunnen we te allen tijde beroep doen op de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG, 

het VCLB van Beringen en het openbaar ondersteuningsnetwerk Limburg. 
 

 
Hoofdstuk 7  Ondersteuningsnetwerk  
 
De school is aangesloten bij het openbaar ondersteuningsnetwerk Limburg,  
 
Voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de ondersteuning van uw kind binnen 
de school kan u terecht bij de zorgcoördinator. 
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Hoofdstuk 8  Toedienen van medicijnen  
 
8.1. De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of 

een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de 
hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten 
contacteren. 

  
8.2. De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen. 

De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:  
 8.2.1. die is voorgeschreven door een arts én: 

8.2.2. die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.  
 

De ouders bezorgen de school schriftelijk (een briefje om in te vullen is te verkrijgen op school): 
- de naam van het kind; 
- de datum; 
- de naam van het medicament; 
- de dosering; 
- de wijze van bewaren;  
- de wijze van toediening; 
- de frequentie; 
- de duur van de behandeling. 

 
8.2.3. In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te 
dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een passende 
oplossing gezocht. 
 

 
 

Hoofdstuk 9  Grensoverschrijdend gedrag / integriteit   
                             van de leerling 

Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend seksueel gedrag. Bij 
vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen om de fysieke integriteit van de leerlingen te 
beschermen. 

De vertrouwenspersonen voor de leerlingen op school zijn : 

- Juf. Daniëlla (zorgcoördinator) 

- Juf. Lutgarde (leerkracht RKG) 
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Hoofdstuk 10 Jaarkalender 
 
10.1  kalender 
 
Een overzicht van de activiteiten vind je op Gimme en via de nieuwsbrieven.  
 
10.2. Sport op school 
 
De communicatie gebeurt via Gimme of via mail.  
 
10.3 Culturele voorstellingen 
 
Elke klasgroep neemt deel aan tenminste één activiteit die door de culturele centra van Beringen georganiseerd 
wordt. 

 
10.4 Communicatie met de school 
 
Tijdens de lesuren kunnen ouders steeds met hun problemen terecht bij de directie. 
Met de leerkrachten kan men contact opnemen via de schoolagenda van de leerlingen, via mail, na de lesuren 
of op afspraak tijdens de lessen godsdienst of lichamelijke opvoeding. 
Opdat de leerkracht de kinderen de volle aandacht kan geven die ze verdienen dringen we er op aan niet 
tijdens de lesuren te storen. 
Vergeten spullen kunnen op het secretariaat afgegeven worden. Deze mensen bezorgen ze aan jouw kind. 
De directie en de leerkrachten zullen alles in het werk stellen om tot een goede samenwerking te komen. 

 
10.5 Rapportering 

 
Er zijn vier rapportperiodes in de school: voor de herfst-, de kerst-, de paas- en de zomervakantie.  
Regelmatig zullen wij de info van het rapport ondersteunen met een oudercontact. 
september: algemene infoavond voor alle ouders 
oktober/november: eerste oudercontact 
januari/februari: tweede oudercontact 
april/mei: derde oudercontact 
juni: oudercontact op uitnodiging + vrijblijvend oudercontact 
 

  
10.6 Kosten op school 
 
De school streeft er naar om de limiet van de maximumfactuur niet te overschrijden. Deze bedraagt voor het  
schooljaar 2020-2021 voor de kleuters 45 euro en voor de leerlingen van de lagere school 90 euro. 
 
De minder scherpe maximumfactuur (sneeuwklassen, sportklassen, …) bedraagt 445 euro.  
 
Het T-shirt van de school kost € 7 en een badmuts kost € 1, maar deze moeten niet jaarlijks aangekocht 
worden. 
 
 

 
 
 
 
 

     


