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Beste ouders, 

 

 
Jullie hebben voor onze school gekozen. Wij danken jullie voor jullie vertrouwen in ons. We 

hopen op een goede samenwerking. Als jullie kind ‘thuis’ kan komen in onze school, dan 

maken we daar samen werk van. Het streven naar een degelijk onderwijs en een 

evenwichtige opvoeding voor jullie kind is onze prioriteit. 

 

Onze school situeert zich tussen het groen en 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 woorden: De Hoeksteen 

 

Om te komen tot een leefgemeenschap waarin iedereen zijn weg vindt, hebben we deze 

wegwijzer opgesteld. Samen met de infobrochure en het schoolreglement vormt deze 

wegwijzer een geheel. Er wordt in deze wegwijzer regelmatig verwezen naar de 

infobrochure. 

 

Bij elke nieuwe inschrijving tekenen de ouders in het inschrijvingsregister hun akkoord met 

het pedagogisch project en het schoolreglement waartoe ook deze wegwijzer en de 

infobrochure behoren. 

 

 

Wij hopen dat jullie en jullie kind(eren) een fijne tijd op onze school mogen meemaken. 

 

 

 

        De directie en het schoolteam 
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1. Schooltijden 

 

 voormiddag namiddag 
maandag 8.55 u – 11.45 u 13.00 u – 15.40 u 
dinsdag 8.55 u – 11.45 u 13.00 u – 15.40 u 
woensdag 8.55 u – 12.00 u vrij 
donderdag 8.55 u – 11.45 u 13.00 u – 15.40 u 
vrijdag 8.55 u – 12.00 u 13.00 u – 15.40 u 

  
 Elke voormiddag is er speeltijd van 10.40 u tot 10.55 u. 
 In de namiddag is er speeltijd van 14.40 u tot 14.50 u. 
 
 
 
 
 

 Wij stellen het erg op prijs als uw kind tijdig op school is. 
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2. Het personeel 
De directeur is Marleen Moons  

Boskantstraat 118, 3581 Beringen  
Tel: 011 40 21 01 

Zij heeft de leiding van de school op pedagogisch en administratief vlak.  
 

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 leiding van de directeur samen de verantwoordelijkheid voor het 
beleid van de school en voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde 
leerlingengroep of een individuele leerling. 
Het Getuigschrift Basisonderwijs wordt eveneens door een klassenraad, eventueel uitgebreid 
met technische adviseurs, toegekend. 

 
Kleuterschool 

 
maantjesklas Ann Kenens Pijlstraat 14          3581 Beringen 011 40 27 41 
zonnetjesklas Suzy Moons Kroonstraat 197    3581 Beringen 011 34 79 50 
sterretjesklas Els Neys Mosstraat 46 3582 Beringen 0478 03 45 57 
planetenklas Leen Vermeesch Violetstraat 28 3580 Beringen 0496 02 28 30 
wolkjesklas Elke Palmans Breeërweg 30 3950 Bocholt 0479 46 55 94 
regenboogklas + 
beleid 

Sandra Leyssens Schorenstraat 55 3581 Beringen 011 34 60 11 

bew. opvoeding  Loren Philips Nieuwendijk 16 3582 Beringen                            0477 28 96 93                    
 

Lagere school 
 
Nathalie Vaes 1° lj. A  Genenbosstraat 19 3560 Lummen 0493 03 03 76 
Liesbet Louwet 1° lj. B Koolmijnlaan 96 3580 Beringen 011 91 12 69 
Elke Boelanders 2° lj.  Genemeerstraat 30  3581 Beringen 011 82 12 04 
Kurt Godelaine 3° lj.  Diesterstraat 45 3980Tessenderlo 0476 41 90 06 
Annick Vandeloo 4° lj.  Heppensestwg. 11 3581 Beringen 011 34 81 06 
Danny Van Campfort 5° lj.  Mosstraat 46  3582 Beringen 0478 03 45 57 
Kristof Saro 6° lj.  Belgiëplein 12/4 3510 Kermt 0497 73 85 05 

 
 

Donia Camps differentiatie 2de lj.  Schoterheide 141 A 3980 Tessenderlo 014 36 86 43 
Mark Huysmans differentiatie 4de lj. Koningsstraat 17 3920 Lommel 011 55 51 79 
Céline Schraepen ambulante lk.                 Heidestraat 41 3581 Beringen   0476 37 40 60 
Liesbeth Kuylen differentiatie 6de lj. Antwerpsestw. 77b2 3970 Leopoldsburg     011 34 01 08 
Stef Fabré ICT Pastorijstraat  2 / 3.1 3560 Lummen 0473 4548 98 
Patricia Smolders beleidsond.  + 

differentiatie 3de lj. 
Heerbaan 368 3582 Beringen 011 43 34 04 

Daniella Engelen zorgleerkracht + 
taakklas 

Capucienenstr. 40/2 3970 Leopoldsburg 011 40 37 58 

 
Bijzondere leermeesters :  

 
Joost Kaerts Lich. Opv. Piepeleerstraat 33 3580 Beringen 
Lutgarde Vandecruys R.K.godsdienst Vredelaan. 31/4-2 3530 Houthalen 
Ingrid Houben N.C.zedenleer De Warande 32 bus 1 3945 Ham 
Hatice Koç Islam Kanaalstraat 24  3582 Beringen 

 
Anja Toelen secretaresse Wurvennestr. 14 3581 Beringen 
Nancy Coomans secretaresse Molendijk 15 3582 Beringen 
    
Michella Rogiers kinderverzorgster Driegezustersstraat 9 3582 Beringen 
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3. De schoolraad 

 
De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal 
onderwijsaangelegenheden. 
De leden worden om de vier jaar verkozen. 
De schoolraad vergadert minimaal driemaal per jaar. 
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 
 
Mevr. Donia Camps leerkracht lager onderwijs 
Mevr. Ann Kenens leerkracht kleuteronderwijs 
Mevr. Daniëlla Engelen zorgleerkracht 

 
afgevaardigden van de ouders: 
 

  Mevr. Kathleen Lenaers Genebroekstraat 48, Beverlo 011 34 89 56 
  Dhr. Tom Maes Eggestraat 37, Korspel 0479 44 86 20 
Mevr. Sophie Willems                    Groenhoekstraat 51, Beverlo            011  75  85 32 
 
afgevaardigden van de lokale gemeenschap 

 
Dhr. Ivo Claes Schorenstraat 50 , Korspel 
Dhr. Willy Boelanders Genemeerstraat  24, Korspel 
Dhr. Fons Houtmeyers Kroonstraat 236, Korspel 

 
 het schoolbestuur 
  

Dhr. Webers Maurice burgemeester 
Dhr. Bex Marc schepen van onderwijs 
Dhr. Vints Thomas afgevaardigde gemeenteraad 
  
Mevr. Moons Marleen directeur, aanwezig met raadgevende stem 

4. De ouderraad 
Als hoofddoel stelt deze vereniging 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 steunt de initiatieven van de dienst Onderwijs & gezin. 
Elke klas kiest zijn afgevaardigde. 
De ouderraad, uitgebreid met de vriendenkring, zorgt voor: begeleiding van 
schoolactiviteiten, Vlaamse kermis, schoolfeest, studiereizen, sneeuw- en sportklassen, 
kinderopvang, grootoudersfeest, … 
 

voorzitter: Mevr. Kathleen Smet, Kroonstraat 72           011 74 47 28 
ondervoorzitter: Dhr. Mario Rits, Heerbaan 99 0476 65 29 50 
penningmeester: Dhr. Koen Clijsters, Heidestraat 63 0475 57 12 69 
secretaris: Dhr. Bart Vandebroek, Stalsesteenweg 85         0497 89 39 53 
communicatieverantw.: Dhr. Tom Maes, Eggestraat 37 0479 44 86 20 
directeur: Mevr. Marleen Moons, Boskantstraat 118 011 40 21 01 
afgev. lkr.: Mevr. Patricia Smolders, Heerbaan 368   011 43 34 04 
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5. De klasafgevaardigden 

  
juf Ann Bart Van den Broeck (Amélie) Stalsesteenweg 85 0497 89 39 53 
juf. Suzy Marane Gielis (Charlotte De Vuyst) Pater Asteerstraat 51 0474 59 70 70 
 Veerle Dejong (Mathis Beeckmans) Gaston Oomslaan 143 0474 38 98 46 
juf Els Wendy Conaert (Jill Vandebroek) Eggestraat 67 0476 58 31 30 
Juf Leen Wendy Conaert (Jaimy Vandebroek) Eggestraat 67 0476 58 31 30 
juf. Elke  Sara Bijnens (Ella Pauwels) Genemeerstraat 66 0485 56 64 98 
 
 
juf. Sandra 
 
1ste lj. A 

Kelly Schraeyen (Marlies Vanhove) 
Tamara Diliën (Brent Volders) 
Bart Van den Broeck (Matteo) 
Tom Maes (Bram) 
Marijke Pans (Renee Snoekx) 

Kroonstraat 75 b 2 
Schorenstraat 9 
Stalsesteenweg 85 
Eggestraat 37 
Genebroekstraat 52 

0497 17 85 50 
0477 57 56 81 
0497 89 39 53 

       0479 44 86 20 
0496 47 37 90 

 Emi Convens (Tore Vanierschot) Heidestraat 75 0472 38 64 33 
 Tom Maes (Bram) Eggestraat 37 0479 44 86 20 
1ste lj. B Mario Rits (Sander) 

Veerle Dejong (Femke Beeckmans) 
Heerbaan 99 
Gaston Oomslaan 143 

0476 65 29 50 
0474 38 98 46 

 
2de lj. 

Daniëlla Biesmans (Kian Put) 
Kelly Schraeyen (Charline Vanhove) 

Molenvijverstraat 43 
Kroonstraat 75 bus 2 

       0479 99 29 57 
011 74 67 15 

3de lj. Kathleen Smet (Ilio Kopriva) Kroonstraat 72 011 74 47 28 
 Veerle Plessers (Stan Reynders) Pleinstraat 34 011 40 36 60 
 Marane Gielis (Carsten De Vuyst) Pater Asteerstraat 51 0474 59 70 70 
 
4de  lj.  

Ann Govaerts (Lotte Machiels) 
Sara Pitrelli (Seppe Snyers)  

Genemeerstraat 128 
Kroonstraat 113 

0498 31 36 55 
0475 32 41 08     

 Koen Clijsters (Maya) Heidestraat 63 0475 57 12 69 
 Alattin Kazan (Nesrin) Heppensesteenweg 55 0488 25 87 73 
5de lj. Elly Beerten (Fien Swerts) Valentijnstraat 17 0476 53 93 26 
 Ann Heyligen (Sam Jorissen) Korspelsestwg 14 011 74 85 81 
 Ann Govaerts (Seppe Machiels) Genemeerstraat 128 011 52 47 98 
6de lj. Els Deferme (Dries Ruttens) Schorenstraat 24 011 39 27 75 
 Heidi Tomczyk (Noa Szczudlo) Eindekenstr. 50 0495 41 85 39 
 Luc Deckers (Cade) Korspelsestwg. 82 0474 84 27 34 
 Kathleen Lenaers (Kaat Cox) Genebroekstraat 48 011 34 89 56 
    
    

6. De verlofdagen 
 
hervatting van de lessen : 
Altijd op 1 september (indien deze datum niet op een zaterdag of op een zondag valt.) 

 
vrije dagen van de eerste trimester: 

pedagogische studiedag: 13 oktober 2014 en 19 november 2014 
lokale verlofdag: 1 oktober 2014 en 10 november 2014 
Wapenstilstand 
allerheiligenvakantie: 

11 november 2014 
van 27-10-2014 tot en met 31-10-2014 

kerstvakantie: van 22-12-2014 tot en met 02-01-2015 
 

vrije dagen  van de tweede trimester: 
lokale verlofdag 11 maart 2015 
krokusvakantie: van 16-02-2015 tot en met 20-02-2015 
paasvakantie:  van 06-04-2015 tot en met 17-04-2015 
  

   vrije dagen  van de derde trimester: 
Feest van de Arbeid: 01 mei 2015 
O.-H.-Hemelvaart: 14-05-2015 tot en met 15-05-2015 
Pinkstermaandag : 25-05-2015 

De zomervakantie begint op woensdag 1 juli 2015. 

7. Enkele data… 
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grootoudersfeest:  21 oktober 2014 
offerfeest:  4 oktober 2014 
brunch:   zondag 30 november 2014 
schoolfotograaf:  30 september 2014   
spaghettiavond:   6 februari 2015 
kinderfeest kleuteronderwijs:  dinsdag 19 maart 2015 
kinderfeest lager onderwijs:   vrijdag 20 maart 2015 
sportklas 3de graad:               30 maart 2015 tot en met 3 april 2015 
sportdag lager onderwijs:   27 april 2015 
eerste communie:   26 april 2015 
schoolfeest:   zondag 7 juni 2015 
lentefeest (NCZ):  zondag 31 mei 2015 
schoolreis kleuters:  2 juni 2015 
schoolreis lager:  maandag 29 juni 2015  

8. Sport op school 
 

De data van de sportactiviteiten die op school georganiseerd worden, worden u op geregelde 
tijdstippen bezorgd. 

Overzicht van de sportactiviteiten: 
Scholenveldloop: Lagere school American games 5 + 6 
Natuurwandeldag: Alle klassen sportklassen 5 + 6 
Voetbal 4 – 4 5 + 6 spelinstuif  1 + 2 
Trefbaltornooi  3 + 4 Alles met de bal 3 + 4 
minitennis 4 + 5 + 6 Atletiek 3 +4 + 5 + 6 
D.A.S.-beurs (Doe aan 
sportbeurs) 

6 Meester op de 
fiets 

Lagere school 

Gymland  1 + 2 kronkeldiedoe 1 + 2 
Rollebolle 5-jarige kls sportdag: Alle klassen 
Danone Foot experience 5 + 6 fietshappening  3 + 4 + 5 + 6 
Buitenspeeldag 1 + 2   
Schaatsen Lagere school Kia-academie wisselend per trim. 
Badminton-initiatie 5 + 6 KIA-DE-MAX 3 +4 + 5 + 6 
Netbal  5 + 6 zwembrevetten  
Basket (3 - 3) 5 + 6 Turnbrevetten 

 
 

 

9. 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 … 



                   Wegwijzer 2014-2015 

                 
             Vossenhoek 10, 3581 Beringen 

8 

10.   Afwezigheden 
 
Afwezigheden wegens ziekte : 
 
Per schooljaar ontvangt iedere leerling 4 briefjes, enkel te gebruiken bij ziekte en een 
afwezigheid van maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen. 
Ze worden ingevuld, ondertekend door de ouders en bezorgd aan de klastitularis. 
 
Wanneer is een medisch attest nodig ? 

- Bij afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen. 
- Elke afwezigheid na aangifte van het 4de ziektebriefje gedurende het lopende 

schooljaar. 
- Elke afwezigheid tijdens proefwerken, toetsen of speciale activiteiten. 

 Andere afwezigheden zie schoolreglement hfdst. 7 

11. Culturele voorstellingen 
 

Elke klasgroep neemt deel aan tenminste één activiteit die door de culturele centra van 
Beringen georganiseerd wordt. 
 

12. Voor- en naschoolse opvang 

 
De voor- en naschoolse opvang wordt door de ouderraad georganiseerd in het prefablokaal, 
Kroonstraat 21.  
 

openingstijden: 
van 7.00 u. tot 8.30 u. 
van 15.45 u. tot 18.00 u. 
woensdag: van 12.00 u. tot 14.00 u. 
De ouderraad bepaalt de prijs per eenheid. 
Opvangmoeders:  
Sonja Hanegreefs, Eikendreef 33 - 3970 Leopoldsburg       0479 35 82 44 
Hettie Kaerts, Stalsesteenweg 5 – 3581 Beringen                    0478 49 91 75 
Ouders van kleuters die occasioneel wensen een beroep te doen op de naschoolse 
opvang, verwittigen best op voorhand. 
 
Wanneer kinderen om 15.55 u. niet zijn afgehaald gaan zij naar deze opvang. De 
ouders betalen dan ook de prijs per eenheid. 

 
 

13. 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. 
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14. CLB – het centrum voor leerlingenbegeleiding  

 
Zie ook informatiebrochure hfdst. 6            

Het CLB-team voor onze school is: 
Anny Vaes               pedagoog  
 contactpersoon voor onze 

lagere school 
Berthie Jackmaert sociaal verpleegkundige   
 contactpersoon voor onze kleuterschool 
An Vereecke  maatschappelijk werker 
Emine Topal                     intercultureel medewerkster      
Myriam Geens schoolarts  

 
 
 

15. Afhalen en brengen van leerlingen 

 
Zie informatiebrochure 2.1 
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.                                                                                                              
’s Morgens kunnen de kleinsten met de auto tot aan de ingang van de 
school aan de Vossenhoek gebracht worden. 
’s Middags en ’s avonds worden alle kinderen met de auto 
afgehaald langs de speelplaats aan de Kroonstraat. Ouders 
komen hun kinderen afhalen aan de overdekte speelplaats. 
De auto parkeer je op het kerkplein. 
Aan de oversteekplaats naar het kerkplein houdt een leerkracht 
of gemachtigde opzichter toezicht. 

 
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 langs het secretariaat om dit te melden. Dit om in 
orde te zijn met de verzekering. 
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16. Wat te doen bij een ongeval op weg van en naar school? 

 
- Verwittig de directeur en haal een formulier voor de verzekering af op het 

secretariaat. 
- Breng steeds een vignet van het ziekenfonds mee naar de school! 
- Verwittig de dokter naar uw keuze en laat het formulier invullen. 
- Bezorg het ingevulde formulier op het secretariaat. 
- Bewaar zorgvuldig alle kostennota’s (geen kopieën). 
- Ga met al je kostennota’s naar uw ziekenfonds. Het papier dat u daar krijgt 

bezorgt u aan de school (geen kopie!). Indien er een ziekenhuisrekening is, 
bezorg dan eveneens de detailstaat. 

- Als een tandarts wordt geraadpleegd, voeg dan een schriftelijk bewijs bij de 
aangifte. 

- Deel meteen ook een rekeningnummer mee waarop de kosten kunnen 
teruggestort worden. 

 

17. Schoolverzekering 
Zie informatiebrochure 2.5 
Bij een ongeval op school proberen we steeds eerst de ouders of grootouders telefonisch te 
bereiken. 
Lukt dit niet wordt Dr. Put, Kroonstraat 41, Korspel, geraadpleegd. 
Als de dokter hen doorverwijst naar het ziekenhuis, dan zal een leerkracht je kind naar het 
ziekenhuis vergezellen. Het ziekenhuis vraagt nog diezelfde dag de Sis-kaart binnen te 
brengen om alle administratieformaliteiten in orde te kunnen brengen. 
 

18. Communicatie met de school 
Tijdens de lesuren kunnen ouders steeds met hun problemen terecht bij de directie. 
Met de leerkrachten kan men alleen contact opnemen 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. 
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19. Kosten op school 
Zie schoolreglement hfdst. 4 
Bedragen van de minder scherpe maximumfactuur: 
 
1ste fase 4 jarige kleuters 5 jarige kleuters lagere school 

€ 25 € 35 € 40 € 70 
 

- Leeruitstappen : naar de kermis, culturele voorstellingen, studiereizen, 
milieuexcursies, schoolreizen. 

- Sport: binnenspeeltuin, schaatsen, SVS-activiteiten, zwemmen,… 
 
Meerdaagse uitstappen: sportklas en sneeuwklas 5de  en 6de leerjaar: € 405 
 

20. Rapportering 
 
Het rapport is een belangrijke schakel tussen school en gezin. Het is één van de middelen 
om de ouders te informeren. Het rapport wordt ondertekend terugbezorgd aan de 
groepsleraar. 
U ontvangt het vier keer per schooljaar: telkens voor de herfst-, de kerst-, de paas- en de 
zomervakantie. Regelmatig zullen wij de info van het rapport ondersteunen met een 
oudercontact. 
 
Onze school beperkt zich niet alleen tot het bereiken van de eindtermen (= minimumdoelen) 
maar streeft ook andere onderwijsdoelen na. 
 
Het rapport is in vier delen opgebouwd: 
 

Leergebieden:  
Sinds het invoeren van de eindtermen spreken we niet meer van vakken maar van 
leergebieden. Die kunnen meerdere domeinen of inhouden omvatten. Naast de 
puntenscores vindt u daarvan een bondige omschrijving.  
Daaronder staat het totaal en het percent per leergebied weergegeven. Hier 
vermelden we ook de mediaan. Wanneer de resultaten van alle leerlingen van de klas 
van hoog naar laag geklasseerd worden geeft de mediaan de middelste score weer. 
U kunt dan vaststellen in welke helft van de klas het resultaat van uw kind zich 
bevindt. Een klasgemiddelde kan een vertekend beeld geven. 

 
Vaardigheden:  
Niet alle aspecten van de ontwikkeling van een kind kunnen in meetbare cijfers 
weergegeven worden. Omdat we de totale persoonlijkheid van elk kind belangrijk 
vinden, quoteren we een aantal vaardigheden met een vijfwaardeschaal:  

 
A = Zeer goed; B = Goed;  C = Voldoende; D = Onvoldoende; E = Zeer zwak. 
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Werkgewoonten en gedrag 
Naast de vaardigheden hecht de school ook veel belang aan een goede 
werkhouding, openstaan voor groepswerk, aandacht voor het milieu, inzet in de 
lessen, het gedrag op de speelplaats, enz… Ook hiervoor hanteren we de 
vijfwaardeschaal. 

 
 
 

Mededelingen  
Uiteraard is een rapport niet altijd volledig. Daarom voorziet het rapport nog wat 
ruimte waar de leerkracht een mededeling kan noteren voor de leerling en/of de 
ouders. 
Indien er zich problemen of moeilijkheden voordoen, aarzel dan niet u tot de 
klastitularis of de directeur te wenden. Een tijdig ingrijpen, voorkomt vaak ernstigere 
problemen. Daarbij verliezen we niet uit het oog dat onderwijs een voortdurende en 
positieve samenwerking vraagt tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en directie. 

 
 
 

21. Vertrouwenspersonen 
 
De school wil pestgedrag voorkomen en indien het toch voorkomt, er tegen optreden. 
Eventuele slachtoffers van pesten wil de school een helpende hand reiken: Juffrouw 
Lutgarde (Leerkracht Rooms Katholieke Godsdienst) en Juf. Daniëlla (zorgcoördinator) 
fungeren als vertrouwenspersonen voor de kinderen wanneer pestproblemen zich zouden 
voordoen. De leerlingen kunnen natuurlijk ook bij deze leerkrachten terecht voor andere 
(socio-emotionele) problemen. 
 

 

 

Onze school 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 


