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INHOUD 
 

1. Welkomswoord 
2. Eigen opvoedingsproject gebaseerd op OKB 
3. Organisatie van de schooluren  

a. openingsuren  
b. dagverloop  
c. verblijf op school  
d. middagpauze  
e. toegang tot klaslokalen, speelplaats en toiletten  

4. Voor- en naschoolse opvang  
5. Leerlingenvervoer 
6. Oudercontacten  
7. Rapporten  
8. Indeling van de klasgroepen 
9. Schoolafspraken:  

a. te laat komen 
b. vroegtijdig de school verlaten 
c. agenda 
d. taken en lessen 
e. Algemene leefregels  

10. Lichamelijke opvoeding – zwemmen – turnkledij  
11. Leerling en school 

a. Leefregels voor leerlingen  
b. Veiligheid en verkeer 
c. Ik en het schoolreglement 
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1.  Verwelkoming 
 

Van de ouders 
  

Beste ouders 
Wij willen u graag van harte welkom heten in onze school. 
Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen. 
In onze schoolbrochure leest u heel wat informatie over onze school, als ook over onze oudervereniging. 
Wij trachten zoveel mogelijk voor u nuttige informatie te verzamelen. Deze brochure wil dan ook een handig 
hulpmiddeltje zijn om u degelijk in te lichten over het dagdagelijks reilen en zeilen in onze school. Naargelang 
verdere afspraken en regelingen genomen worden, zal deze infobrochure uitgroeien tot een bruikbare 
schoolgids. Het is eveneens de bedoeling dat ouders die in de toekomst hun kind(eren) in onze school 
inschrijven, deze brochure meteen ter hand gesteld krijgen om aldus zo vlug mogelijk alle informatie over onze 
school te kunnen lezen. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en hopen uiteraard ook dat deze 
schoolbrochure met de nodige interesse zal gelezen worden. 
Ons schoolteam (directie en leerkrachten) zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding en onderwijs zodat uw 
kind een goed schooljaar doormaakt. 
U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. 
Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken. 
Wij hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te 
leven. 

 

 
Van de kinderen 
 
Hallo ………………………… 
Ook jij in het bijzonder willen we graag welkom heten in onze school. 
Ben je ingeschreven in de kleuterklas dan kom je in een boeiende wereld terecht. 
Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open. 
Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen. 
We zullen je helpen. 
Als we met velen SAMEN -leven, zoals in onze school,  verwachten we  een fijne gedrag van elkeen, dus ook van 
jou. 
Zo kan het voor IEDEREEN alleen maar ‘GOED’ zijn in onze school. 
Als leerkrachten zijn wij elke dag weer opnieuw bekommerd om al onze kinderen ook te begeleiden in hun 
opvoeding. 
Wij trachten je bij te brengen hoe je, je best gedraagt BINNEN en BUITEN de school. 
Dit uit zich dan ook in een bepaald GEDRAG dat wij je trachten bij te brengen. 
Een middel daartoe is deze ‘LEEFWIJZER’. 
Zo verneem je perfect wat er van je verwacht wordt. 
Lees hem goed en tracht hem even zo goed op te volgen. 
Wij wensen je veel succes. 
De leerkrachten en directeur van jouw school. 

  

http://www.kohh.be/
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2. Ons pedagogisch project 
 
Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze 
school staan en deze mee dragen.  
Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds 
terecht bij de directeur voor verdere informatie. 
 

Eigen opvoedingsproject. 
 

 
 

 
Werken aan de schooleigen christelijke identiteit 
 
Wat zij wij als school? 
Berbroek is een zorg-school! 
Wij zijn in onze school sterk bezig rond zorg. 
Ons zorgbeleid nemen wij op in ons pedagogisch project. 
Wij zijn een ‘katholieke school met christelijk geïnspireerdheid’ 
Wij vertrekken vanuit de 5 opdrachten. 
De opdrachten zijn de richtlijnen voor het pedagogisch project. 

 Werken aan de schooleigen christelijke identiteit.  
 Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod 
 Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak 
 Werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg 
 Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie 

 
 
 
In een reflexiemoment hebben wij onze huidige christelijke identiteit onder de loep genomen.  
Onze eigenheid is dat wat wij uitstralen. We weten dat ouders grote verwachtingen hebben naar onze school toe. Met 
alle betrokken partijen: kinderen, ouders en ons team willen wij een zorgzame school zijn in al haar facetten. Zowel in 
communicatie, gebruikte methodes, overlegmomenten, klashouden, … 
 
Onze eigen christelijke identiteit willen wij krachtdadig verwoorden. Het is de ziel en de inspiratiebron van onze school. 

 

 

http://www.kohh.be/
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26702
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26702
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26702
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26702
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 zich goed voelen  
 graag naar school komen, zowel de lln. als de 

lkr.  
 veiligheid bieden  
 beschikbaar  
 Op maat  
 Groene school 
 Relaxed, knus 
 Lage drempel  
 aandacht voor elkaar lln. en lkr.  
 samen vieren  
 Vertrouwen in het leven en in jezelf  
 Warme school  
 Respect voor elkaar  
 Openheid 
 Vertrouwen  
 communicatie met ouders – gemeenschap – 

parochie  
 Zorg voor leerlingen wordt gedeeld  
 Directie kent alle leerlingen en ouders en hun 

zorgen en helpt oplossingen zoeken  
 

 Zorgzaam  
 In nabijheid  
 Troost 
 Waardebeleving 
 Waar men de kinderen kent  
 Kleinschalig  
 Openheid  
 Ouders  
 Talenten  
 Teamwork  
 Beroep doen op externen  
 Open huis  
 Positieve ingesteldheid  
 Jezelf zijn  
 Solidariteit  
 Blijven op zoek gaan  
 Positief zelfbeeld van het kind – centraal  
 Groene school  
 Grabbelton 
 Iedereen met of zonder zorgen is welkom  
 Christelijk 
 Tradities 
 Motiverend en inspirerend  
 Geloof in kinderen  
 Wederzijdse communicatie  
 Beschermen van je draagkracht  
 Opbouwend  
 Zeeklassen  

 

 
 
Onze eigen christelijke identiteit willen wij krachtdadig verwoorden. Het is de ziel en de inspiratiebron van onze school. 
 
Deze schooleigen accenten, die onze inspiratiebron voor onze werking zijn,  vinden wij ook heel sterk terug in de 12 
grondwaarden van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs. 
 
Die waarden geven invulling aan het begrip naastenliefde. Waarden zijn idealen. Ze motiveren 
wat we doen en wat we voor onze leerlingen belangrijk vinden. Maar ze zeggen niet wat 
we concreet kunnen doen. Waarden gaan daarom hand in hand met normen. Dat zijn concrete, 
dwingende, gedragsspecifieke afspraken (geboden en verboden). Denk bijvoorbeeld aan het 
verbod op grensoverschrijdend gedrag. Die afspraak is een concretisering van de waarde respect 
en zorg voor de mens. 
De waarden die een school belangrijk vindt, staan in het eigen opvoedingsproject. Ze worden 
er geformuleerd als werkwoorden. Het is belangrijk om er op school écht werk van te maken. 
 

 

http://www.kohh.be/
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waarden: 
1. Respect voor de eigenheid van ieder mens 
2. Verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen 
3. Menswaardigheid 
4. Solidariteit 
5. Vreugde om het leven en de schepping 
6. Dankbaarheid 
7. Verwondering 
8. Respect en zorg voor mens en natuur 
9. Vertrouwen in het leven 
10. Vergeving schenken en ontvangen 
11. Hoop op de toekomst 
12. Zorgzame nabijheid en troost 

 
Onze inspiratiebron hebben wij getoetst aan de 12 grondwaarden. 

 zich goed voelen (12) 
 graag naar school komen, zowel de lln. als de lkr. (12) 

 veiligheid bieden (3) 
 beschikbaar (3) 
 Op maat (1, 11) 

 Groene school (7) 
 Relaxed, knus (12, 5) 

 Lage drempel (3) 
 aandacht voor elkaar lln. en lkr. (2, 4) 

 samen vieren (5, 6) 
 Vertrouwen in het leven en in jezelf (9, 11) 

 Warme school (3) 
 Respect voor elkaar (1, 8) 

 Openheid (9) 
 Vertrouwen (9) 

 communicatie met ouders – gemeenschap – parochie (4, 12, 10) 
 Zorg voor leerlingen wordt gedeeld (8, 12) 

 Directie kent alle leerlingen en ouders en hun zorgen en helpt oplossingen zoeken (12, 3) 
 Zorgzaam In nabijheid Troost (12) 

 Waardebeleving (2) 
 Waar men de kinderen kent (1) 

 Kleinschalig (4) 
 Talenten (1) 

 Teamwork (2) 
 Beroep doen op externen (2) 

 Open huis (4) 
 Positieve ingesteldheid (1) 

 Jezelf zijn (1) 
 Solidariteit (4) 

 Blijven op zoek gaan (11) 
 Positief zelfbeeld van het kind – centraal (1) 

 Groene school (8) 
 Grabbelton 

 Iedereen met of zonder zorgen is welkom (1) 
 Christelijk 
 Tradities 

 Motiverend en inspirerend (9) 
 Geloof in kinderen (9) 

 Wederzijdse communicatie (12) 
 Beschermen van je draagkracht  

 Opbouwend (3) 
 Zeeklassen (5) 

 
  

http://www.kohh.be/
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26703
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Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod 

 
Ons aanbod is gebaseerd op : 

 Eindtermen en ontwikkelingsdoelen 
 Leerplannen VVKBaO 
 Het ontwikkelingsplan voor het kleuteronderwijs 
 Eigentijdse publicaties en bronnen 
 Ordeningskader Katholiek Onderwijs Vlaanderen  nieuw leerplanconcept tegen september 2020 

 Introductie schooljaar 2016-2017 
 Verder kennismaken met het nieuwe concept 2017-2018  

                      Verder kennismaken met het nieuwe concept 2018-2019 en 2019-2020 
Daarnaast hanteren we heel wat methodieken en methodes zoals:  

 Tijd voor taal accent met gedifferentieerd aanbod op maat van de kinderen voor het 2de - 6de leerjaar.   
 Tijd voor taal met gedifferentieerd aanbod op maat van de kinderen 
 Tijd voor taal spelling 1ste leerjaar  
 Tijd voor taal accent spelling 2de – 6de leerjaar 
 Leessprong (leesmethode voor het 1ste leerjaar) 
 Rekensprong voor alle leerjaren 
 Somplex voor alle leerjaren 
 Curriculumdifferentiatie 5de en 6de leerjaar  
 Op verkenning WO-methode Van In 
 Ankers voor het 5de leerjaar 
 Sociale vaardigheden: emmertjes vullen 2de leerjaar 
 Groei mee met Cas en Lisa voor de kleuters 
 Ben Correct helpt … een aangename sfeer op school! 
 Onze klas…ons team 
 Eigen baas over je gedachten 4de leerjaar 
 Mikado (methode voor muzische opvoeding) 
 Octopus (verkeerseducatie) 1ste – 6de leerjaar  
 TOV (kleuters) (onze godsdienstmethode) 
 Tuin van Heden nu 1ste – 6de leerjaar  
 CLIM coöperatief leren in multiculturele groepen (interactieve methode voor sociale vaardigheden) 
 Bronnenboeken (taal bij kleuters) 
 Leesslang (begrijpend leesmethode van 1ste t.e.m. 4de leerjaar) 
 Éventail junior en action: 5de en 6de leerjaar 
 Werken met verhalen binnen het kleuteronderwijs 
 Werken aan leeshoeken 
 Leesbevordering (leeskaarten) 
 Aanvulling klasbibliotheek in samenwerking met de oudervereniging 
 Niveaulezen 
 Kwartierlezen 
 Leescaravan  
 Leerwandelingen 
 Zeeklassen 
 Techniek bij kleuters 
 Techniek in de 2de en 3de graad in samenwerking met het secundair onderwijs 
 Leren leren van Averbode (6de leerjaar) 
 MEGA (Mijn eigen goed antwoord!) verslavingspreventie  
 Op weg naar het secundair 
 Hoekenwerk 
 Contractwerk 
 Genormeerd testmateriaal:  

o Toeters 
o Contrabas 
o SIBO (Schoolloopbanen in het Basis Onderwijs) 
o CSBO-toetsen (spelling, lezen en wiskunde van het VCLB) 
o Niveaulezen 
o Interdiocesane toetsen  

 LVS (leerlingvolgsysteem) 

http://www.kohh.be/
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26703
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26703
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 Voor het KVS werken wij met Broekx-on-web 
 Handelingsplannen 
 De cirkel van Gardner gebruiken wij om zicht te krijgen op de competenties van de kinderen en de kinderen 

breed in kaart te brengen. 
Wij denken vaak dat er een verband is tussen leren en intelligentie. Wij beschrijven vaak mensen als zijnde 
werkelijk intelligent, en dat kan zo ongeveer alles betekenen van het kunnen optellen van grote aantallen uit 
het hoofd tot aan het citeren van Shakespeare toe.  
Howard Gardner is een Amerikaanse psycholoog die stelt, dat mensen een aantal even belangrijke 
intelligenties bezitten, die in een aantal culturen over de hele wereld gemeenschappelijk zijn. Sommige 
intelligenties zijn meer ontwikkeld dan andere. Wij hebben ook het potentieel om sommige van deze 
intelligenties te ontwikkelen - meer dan anderen.  
 

 
In heel dit aanbod proberen wij een verticale en horizontale samenhang te garanderen via: 

 Leerlijnen 
  Jaarplannen 
 Overlegplatformen  

o Personeelsvergaderingen 
o Studiedagen 
o Nascholingen 
o Contacten met externen 

 Pedagogische begeleidingsdienst 
 CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) 
 CGG (centrum voor geestelijke gezondheid) 
 CAR 
 DAGG (Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg) 
 Logopedisten  
 Zorgloket West-Limburg 
 Ondersteuningsaanbod  in samenwerking met  

 De Kids 

 Sint-Gerardus  

 BuO De Olm 

 Ganspoel 
o Via de scholengemeenschap 
o Contacten met ouders  
o Schoolraad 
o LOKG (lokaal overleg kind en gezin) 
o Eigen website 

 
 
  

http://www.kohh.be/
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26704
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Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak 

 
Via de aspecten van punt 2 (nieuwe methodes, overlegmomenten, …) werken wij op een doeltreffende manier aan 
ons didactische aanpak.  
Nieuwe vormen van klasorganisatie (hoekenwerk, contractwerk, projecten, …) en interactieve werkvormen maken dat 
de inspraak van de leerling mede de basis zijn van een samen leren en samen dingen ontdekken.  
 
Een goed school- en klasklimaat zijn fundamenten en voorwaarden voor de kinderen en de leerkrachten om samen tot 
ontwikkelen en leren te komen. 
Wij geloven erin dat als je je goed voelt en graag naar school komt, dat ‘de rest’ dan ook beter gaat! (welbevinden en 
betrokkenheid) 
We vertrekken vanuit positieve ingesteldheid van het kind. Het positief zelfbeeld is uitgangspositie, staat centraal! 
Ieder kind is uniek en krijgt de kans om zijn talenten te ontplooien. Een school waar de kinderen graag naar toe komen 
en je jezelf mag zijn! 
 
 
  

http://www.kohh.be/
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26704
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26704
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26705
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26705
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Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg 
 
 “INTENSE ZORGSCHOOL” 
Tijdens een studiedag rond zorg hebben wij de essentie van onze zorgwerking vastgelegd in een webschema.  

 

http://www.kohh.be/
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26705
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26705
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Ons schoolklimaat, onze aanpak, onze keuze van materialen, … maken dat wij een intense zorgschool zijn. 
Onze identiteit wordt sterk bepaald door onze ZORG voor elkaar en voor kinderen. 
Dit hangt samen met wie wij zijn als school en als leerkrachtenteam en dit in onze relatie met de kinderen 
en hun ouders. 
 
De kern van onze zorg staat zeer sterk in verband met onze inspiratiebronnen en in de grondwaarden (punt 
2). 
 
Om onze zorg vorm te geven gebruiken wij aangepaste methodieken : 

 Observaties 
 Leerlingvolgsystemen 
 Genormeerde toetsen 
 Multidisciplinair overleg 
 Samenwerking met externen: CLB, GON, logopedisten, … 
 Handelingsplannen 
 Overlegmomenten met ouders 
 Redelijke aanpassingen:  

Gedifferentieerd werken via sticordimaatregelen  
STICORDI (maatregelen) 
Sti: stimuleren 
Co: compenseren 
R: remediëren 
Di: differentiëren, dispenseren 
 

  

http://www.kohh.be/
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Werken aan de school als gemeenschap en organisatie 

 
Deze facetten hebben te maken met de organisatie van onze school. (de goede gang van zaken) 
 
 schoolreglement 
 arbeidsreglement 
 bewakingen 
 overlegmomenten 
 verdeling van lestijdenpakket 
 boekhouding  
 activiteiten (schoolfeesten, Berbroek Terrast, kerstmarkt, musical, …) 

 
als gemeenschap in relatie met  
 de gemeente  
 het dorp 
 Schoolbestuur 
 Oudervereniging 
 Externe deskundige  
 KSA jeugdbeweging  
 … 

 
 
Als school in relatie en deel uitmakend van de scholengemeenschap Halen/Herk-de-Stad 
 Coldir (college van directeurs) 
 CASS (comité van afgevaardigde schoolbesturen scholengemeenschap) 
 OCSG (overkoepelend overlegcomité scholengemeenschap) 
 LOKG (lokaal overleg kind en gezin) 
 Sollicitatiegesprekken 
 Aanwervings- en beschikbaarheidslijsten 
 TADD-berekeningen  
 Aanwerven van leerkrachten  

  

http://www.kohh.be/
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/concept/krachtlijnen/97e86dc3-0688-4456-8d95-ecd5dab26706
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3. De organisatie van de schooluren 
a. Openingsuren 
De schoolpoort gaat ’s morgens open om 8.20 uur. 
De schoolpoort gaat ’s avonds dicht 15 minuten na het einde van de lessen. 
 
De leerlingen zijn voor de aanvang van de lessen in de school aanwezig. Zij blijven in de school aanwezig tijdens 
alle verplichte lessen en alle verplichte activiteiten. 
Tijdens de schooluren onttrekt geen enkel kind zich aan het toezicht. 
Maatregelen kunnen genomen worden in het belang van het kind. 
Om veiligheidsmaatregelen wordt de schoolpoort gesloten van 9.00 uur tot 11.50 uur en van 13.15 uur tot 15.10 
uur. (op maandag om 15.30 uur). 
 
b. Dagverloop 
 
Voormiddag : aanvang van de lessen : 08.45 uur 
                      Speeltijd : van 10.25 uur tot 10.40 uur 
                      Einde der voormiddaglessen : 11.55 uur 
 
Middagpauze : maandag – dinsdag - donderdag - vrijdag : 11.55 uur tot 13.00 uur 
 
Namiddag : maandag : aanvang der lessen : 13.00 uur 
                                    Speeltijd : van 14.40 uur tot 14.50 uur 
                                    Einde der namiddaglessen : 15.40 uur 
  
                   Dinsdag – donderdag – vrijdag : 
                                    Aanvang der lessen : 13.00 uur 
                                    Speeltijd : van 14.15 uur tot 14.25 uur 
                                    Einde der namiddaglessen : 15.15 uur 

 
c. Verblijf op school 
De schoolpoort gaat elke morgen open om 08.20 uur. 
Vanaf dat ogenblik is er bewaking tot 08.45 uur, de aanvang der lessen. 
’s Middags gaat de schoolpoort open om 12.30 uur. 
Tijdens elke speeltijd is er bewaking op de speelplaats. 
De ouders/grootouders nemen afscheid van hun kinderen in de kiss- en go-zone aan de ingang van het 
schoolpoortje en begeven zich niet meer op de speelplaats.  
Om de burgerlijke aansprakelijkheid van de school binnen aanvaardbare grenzen te houden, kunnen er  vóór of na 
de bewakingsuren geen leerlingen op de speelplaats toegelaten worden. 
 
Leerlingen die ’s morgens om één of andere reden vroeger aankomen op school, begeven zich naar de 
kinderopvang tot 08.20 uur. 
Kinderen die ’s middags niet tijdig kunnen opgehaald worden, wachten in de klas of ’s avonds in de 
kinderopvang indien ze om 15.30 uur niet zijn afgehaald. 
Er wordt niet op straat op de ouders gewacht. Denk om de veiligheid van je kind. 
 
 
 
 
 
d. Middagpauze 

 
De middagpauze vangt aan om 11.55 uur en duurt tot 13.00 uur. 
Voor kinderen die ’s middags thuis gaan eten, gaat de schoolpoort terug open om 12.30 uur. 
 
e. toegang tot de klaslokalen, speelplaats, toiletten 
Gebruik eetzaal 
Voor kinderen die ’s middags in de school blijven eten is er drank voorzien. Onze school kiest voor gezonde 
dranken : water, spuitwater, choco en fruitsap. 

Prijs van de drankjes  zie informatie per schooljaar 
U mag uiteraard ook zelf drank aan uw kind meegeven. 
De kleuters eten in onze eetzaal van de kleutertjes, de kinderen van de lagere school eten in de klaslokalen. 
Hiervoor vragen wij aan de kinderen die blijven eten een keukenhanddoek mee te brengen om op de bank te 
leggen.  
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Wij vragen ook om de boterhammen en koekjes mee te brengen in een brooddoos en koekjesdoos om de 
afvalberg te verminderen. Ook drank van thuis wordt meegebracht in een herbruikbare drinkbus.  
De gemeente heeft de kinderen van de lagere school enkele schooljaar geleden een drinkbus geschonken om 
het drinken van kraantjeswater te promoten. Het eerste leerjaar krijgt ook een drinkbus van de gemeente 
aangeboden.  

 
 

 
 

4.  Voor- en naschoolse opvang 
 
De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de gemeente Herk-de-Stad onder de naam “De 
Speeldoos”. 
De kinderopvang gaat door op Kapelstraat z/n , 3540 Berbroek. Tel. :013 / 55 61 42 
     
       Coördinatie : Hildegarde Hermans 
       Bereikbaar tijdens de kantooruren op het kantooradres : Kerkstraat 40, 3540 Schulen  
       tel.: 013 / 55 41 81 
 
       Voor verdere informatie zie ‘het Huishoudelijk Reglement’ van ‘De  Speeldoos’. 
 
 
 
 
 
 

5.   Het leerlingenvervoer   
 

Voor het zwemmen in het zwembad van Lummen en het turnen in de sporthal van Schulen doet onze school beroep 
op zogenaamde “buitendiensten”. 
 
Het zwemvervoer naar en van Lummen en het turnvervoer van en naar de sporthal van Schulen wordt verzorgd door 
busvervoer “De Alk” uit Alken. 
 

6. De organisatie van de oudercontacten   
 
Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de 
werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een algemene informatieavond 
en doorheen het schooljaar nog individuele contactdagen in de klas van je kind.  
Tijdens de algemene informatieavond in september kan je er kennis maken met de leerkracht van je kind en 
met de manier van werken. Ook worden er allerlei afspraken gemaakt o.a. i.v.m. huistaken, lessen, toetsen, 
agenda en leerlingenevaluaties. 
We willen je ook op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind, dit gebeurt tijdens de individuele 
oudercontacten. Tijdens deze contactdagen kan u de prestaties en de leerhouding van uw kinderen bespreken 
met leerkracht en/of  directie. 

 De week vóór de herfstvakantie voor het lager onderwijs en kleuteronderwijs. 

 De week vóór de kerstvakantie voor het lager onderwijs op uitnodiging van de leerkracht.  

 De week vóór de paasvakantie voor het lager onderwijs en de 3de kleuterklas. 

 Eind juni voor iedereen. 

 Occasionele contacten : na afspraak met directie en leerkracht. 
 

          Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. 
          We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande 

oudercontacten kan aanwezig zijn. 
          Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek 

aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je ….. 
          We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind. 
          We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de  
          opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  
          We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind. 
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Voor de juiste data van de oudercontacten : zie informatie per schooljaar en/of activiteitenkalender. 
Waar nodig worden bovendien individuele gesprekken voorzien in de loop van het schooljaar, op voorstel van de 
leerkracht of bij problemen thuis op verzoek van de ouders. 

 
 

7. Rapport  
    Een synthese van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit rapport wordt 

bezorgd aan de ouders die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt na ondertekening iedere keer 
terugbezorgd aan de groepsleraar. 

 
8. Indeling van de klasgroepen 

     De directeur van de school bepaalt, in overleg met de klastitularis en/of het multidisciplinair team, tot welke 
klasgroep de leerlingen behoren en of een leerling dient opgenomen te worden in de aanpassingsklas. 

 
9. Schoolafspraken  

a. Te laat komen 
We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het kleuteronderwijs als 
in het lager onderwijs. 
Te laat komen stoort het klasgebeuren.   
Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school toekomt.   
Indien het toch eens voorvalt, zullen de ouders die hun kind zelf naar school brengen, hun kind begeleiden tot aan de 
klasdeur en de klastitularis hierover inlichten. 
Indien de leerling zelfstandig naar school komt, zal de leerkracht het te laat komen in de agenda van de leerling 
noteren. 

 
b. Voortijdig de school verlaten 

    In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor gewettigde reden heeft, op een vraag van de ouders of de 
voogd, de school vóór de einduren verlaten, mits toestemming van de directie. 

 

c. Agenda  
    In de kleutergroepen hebben de leerlingen een heen-en-weerschrift. 
    De lessen, de huistaken en eventuele andere mededelingen worden in de schoolagenda opgetekend. De ouders 

kijken de schoolagenda van hun kind dagelijks na en zijn verplicht “voor gezien” te ondertekenen. De controle 
hiervan gebeurt door de klastitularis. 

 

d. Taken en lessen  
     Dagelijks krijgen de leerlingen lesopdrachten mee naar huis. De ouders zien er nauwgezet op toe dat deze 

opdrachten regelmatig uitgevoerd worden. Indien een leerling zijn huistaken vergeet, kan de groepsleraar de 
nodige maatregelen nemen. 

    Regelmatig houden de groepsleraars toetsen om na te gaan of de leerstof voldoende gekend en begrepen is. De 
groepsleraar heeft het recht dit te controleren en eventueel te sanctioneren. 

 

e. Algemene leefregels 
 

 Kledij en uiterlijk  
 

Kleding, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol en vooral hygiënisch. 
Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen. In die geest wordt er duidelijk 
afstand genomen met modische en/of ideologische bewegingen die zich uitwendig manifesteren (kleding, haartooi, 
insignes, symbolen). 
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 Omgangsvormen: houding en gedrag - in en buiten de school 

Uit beleefdheid en respect worden de directeur en de leerkrachten op school aangesproken met juf / meester …  
Ruwe spelen, plagen en pesterijen zijn verboden op school. Kinderen die toch lastiggevallen worden, verwittigen 
onmiddellijk de toezichter en na de speeltijd ook hun klastitularis. 

 

 Schoolmateriaal en persoonlijke voorwerpen      
 

Alle leerboeken, schriften en een beperkt aanbod schoolgerei worden gratis ter beschikking van de leerlingen 
gesteld. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Bij verlies of 
bij opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de tegenwaarde vergoeden. Zorg dragen voor 
eigen materiaal, eerbied voor andermans spullen en voor het schoolmilieu zijn belangrijke elementen van de 
opvoeding. 
 
Boekentassen worden netjes in rij langs de muur geplaatst. Ze hebben een stevige structuur zodat boeken en 
schriften niet beschadigd worden. 
Brooddozen worden per klas in boxen verzameld en nog dezelfde dag mee terug naar huis genomen. 
 
Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden van wat op school essentieel is, worden voorwerpen vreemd aan het 
schoolleven thuis gelaten. We denken hierbij aan speelgoed, elektronisch speelgoed en luxespelletjes. 
De leerlingen brengen ook geen boeken of geschriften mee waarvan de inhoud strijdig of onverzoenbaar is met het 
eigen opvoedingsproject van de school. 

 
De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen of het verlies van persoonlijk 
materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen, brillen, speelgoed, …) 
Wij vragen u met aandrang alle kledingstukken, boekentas, zwemzak, pennenzak, brooddoos enz. te naamtekenen 
om verlies tegen te gaan. 
 
Er wordt nooit geld achtergelaten in boekentassen of in jassen. Daar nu alles via facturatie betaald wordt, is het niet 
nodig dat de kinderen geld mee naar school brengen. 

 
 

 MOS : Milieuzorg Op School 
 

We ijveren er als school voor om de kinderen respect voor de natuur bij te brengen. 
Dit kan heel simpel door elk kind een brooddoos en drinkbeker of drinkflesje te laten gebruiken op school. (Vergeet 
niet alles goed te naamtekenen!) 
 
Wij vragen aan elke leerling om zijn/haar boterhammen in een brooddoos mee naar school te brengen. We 
verwachten dan ook dat deze op een MOS - vriendelijke manier gebruikt wordt d.w.z. we vragen uitdrukkelijk géén 
aluminiumfolie, plastiek zakjes … te gebruiken. Denk eraan: de afvalberg verminderen begint bij jezelf! Trouwens, de 
vuilnisbakken zijn verwijderd van de speelplaats. 
We kiezen als school ook voor het gebruiken van een drinkbeker of een herbruikbaar flesje. Blikjes en brikjes zijn 
op school verboden! Koekjes (zonder chocolade) in koekendoosjes! 
 
Graag vermelden we nog even dat de kinderen op school bij het middageten steeds een gezonde drank uit een 
glazen flesje kunnen krijgen. (prijs zie kostenraming jaarlijkse informatie) Frisdranken en energiedranken worden niet 
toegelaten!  

 

 Veiligheid en gezondheid op school      
 

De kinderen worden door de ouders / grootouders afgezet aan de kant van vestigingsplaats 1. (Kapelstraat 28) 
Bij de aankomst op school begeven de leerlingen zich onmiddellijk onder toezicht van de leerkrachten. Onder geen 
enkel voorwendsel blijven ze onbewaakt ergens rondhangen. 
(Dus ook geen kleuters afzetten of achterlaten in de hal van de kleuterblok = geen toezicht). 
De ouders / grootouders kunnen hun kinderen eventueel tot aan het begin van de speelplaats brengen, doch 
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mengen zich niet tussen de leerlingen op de speelplaats. 
’s Morgens en ’s middags geldt de regel : geen ouders/grootouders op de speelplaats! Tenzij om een mededeling te 
doen aan de bewaakster, leerkrachten of directie. 
Nieuwe kleuters mogen de eerste dagen begeleid worden tot aan de klasdeur ( niet in de klas ). 
  
Na het belsignaal brengt elke klastitularis zijn / haar leerlingen in rij naar de klas. 
Na de lesuren verlaten ALLE leerlingen de school in  rijen. 
De ouders wachten hun kinderen op aan de afhaalzone op de speelplaats VP1 of voor het hekwerk VP 2. 

 
Om ongevallen te voorkomen, vragen wij aan de ouders die hun kinderen afhalen : 
 Uw kind op te wachten aan de afhaalzone 
 De afgehaalde kinderen onder uw toezicht te houden en niet te laten spelen voor de schoolpoort (geen 

verzekering) 
 De verkeersregels na te leven! 
 Het zebrapad gebruiken wij niet als instapzone!  
 Voorrang verlenen aan rijen en fietsers! 
 Ook foutparkeerders zullen in het oog gehouden worden en hierop attent gemaakt worden! Wij hebben als ouder 

ook een voorbeeldfunctie voor onze kinderen!  
 Wij respecteren de autovrije zone voor de schoolingang! 

 
Kinderen die te laat afgehaald worden, wachten op hun ouders in de opvang : De Speeldoos. 

 De ouders worden vriendelijk verzocht, eventuele andere begeleiders van hun kinderen  (grootouders, oppas, enz.) 
van deze afspraken op de hoogte te brengen. 

Indien u te laat bent voor uw kind af te halen, u ons best even telefonisch hiervan op de hoogte 
brengt.  

 Kinderen van buren of vrienden meenemen, kan enkel met medeweten van de ouders en de directie of leerkrachten. 
 

 Fietsers 
De leerlingen kunnen hun fietsen (voorzien van een degelijk slot) stallen in de fietsenberging bij vestigingsplaats 
1(Kapelstraat 28). 

 Wij dringen er ten zeerste op aan uw kinderen enkel met een “veilige fiets” (conform verkeersreglement) naar school 
te sturen en hen de nodige behendigheid bij te brengen, door samen met hen vooraf de te volgen weg in te oefenen 
en hen aanvankelijk te begeleiden. 

 Wij vragen de leerlingen die met de fiets naar school komen hun fietshelm te dragen. 
 

 Gemachtigde opzichters 
 Alle leerkrachten werden door het gemeentebestuur aangesteld als gemachtigde opzichters, hun richtlijnen bij rijen, 

overzet en fietsers dienen dus strikt nageleefd te worden. (zie verkeersreglement) Hun bevoegdheid is enkel in de 
nabije omgeving van de school.  

 Er zijn geen gemachtigde opzichters meer aangesteld voor het kruispunt N2 – Kapelstraat – Bosstraat. Indien hier 
een oplossing voor gevonden wordt, zal dit later worden meegedeeld. De verantwoordelijkheid blijft hier bij de 
ouders.  

 Ook hier dienen de richtlijnen bij de fietsers en voetgangers strikt nageleefd worden. 
  Wij rekenen op uw medewerking. 

 

 Verjaardagen  
 
Verjaardagen van leerlingen en leerkrachten of andere bijzondere gebeurtenissen vieren is een sociaal gebeuren. 
Geschenkjes uitdelen aan klasgenootjes en leerkrachten hoeft niet! 
Verjaardag vieren kan ook zonder. 
Indien er toch wat meegegeven wordt, vragen wij u dit sober te houden en zeker geen snoep, geen reclame of 
geen gevaarlijke voorwerpen uit te delen. 
Indien gewenst kunnen ouders zich wenden tot de klastitularis.  
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 Buitenschoolse activiteiten 
 
Op geregelde tijdstippen organiseert de school na- of buitenschoolse activiteiten. Deelname is vrijblijvend 
doch sterk aanbevolen. Soms kan er een tussenkomst in de deelnamekosten  gevraagd  worden. Voor deze  
activiteiten :zie schoolverzekering onder 1.6 

 

 gsm en andere technologische apparatuur op school     
Het gebruik van gsm en andere technologische apparatuur (mp3-speler, iPod, …) is verboden. Je gebruikt je gsm dus 
ook niet als uurwerk of als rekenmachine. Moet je tijdens de schooluren dringend telefoneren, dan mag dat gratis 
vanuit het leraarslokaal. Indien een leerling toch gebruikt maakt van die technologische apparatuur tijdens de 
schooluren wordt het betreffende materiaal aan de leerkracht of aan de directeur afgegeven en zal dat pas op het 
einde van de schooltijd terug aan de leerling worden bezorgd. 
Indien uw kind toch een gsm moet meebrengen om u na schooltijd te contacteren, wordt dit schriftelijk meegedeeld 
aan de klastitularis. De leerling geeft dan ’s morgens zijn gsm-toestel af aan de klastitularis en kan deze na schooltijd 
terug afhalen.  
 

  gevaarlijke voorwerpen 
 Gevaarlijke voorwerpen (messen, laserpennen, enz. ) worden nooit meegebracht naar de school. Doet men dat toch, 
dan worden deze gevaarlijke voorwerpen onmiddellijk in beslag genomen tot de laatste dag van het schooljaar. 
 

10. Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen    
De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod.  Alle kinderen moeten 
eraan deelnemen. Bewegingsopvoeding .  
Kinderen die niet kunnen deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding en/of aan de zwemles dienen hiervoor 
een doktersattest of een schriftelijke verklaring van één van de ouders af te geven aan de leermeester 
lichamelijke opvoeding of aan de begeleidende leerkracht.  
De leerling mag zich niet onttrekken aan de schoolplicht en dient aanwezig te zijn in de school waar voor 
de nodige opvang wordt gezorgd.   

 
Buiten de normale lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen, wordt er op onze school nog extra aandacht 
besteed aan sport, vaak in samenwerking met SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) met o.a.  

 Sportdagen 
 Deelname aan de veldlopen en interscholen competities 
 Initiatie netbal, unihoc, atletiek, schaatsen, handig met de bal 
 Enz. 

 Hiervoor wordt eventueel een tussenkomst in de deelnamekosten gevraagd. 
   

Turnkledij     
Gele T-shirt met embleem van de school worden gedragen tijdens turnlessen en  sportmanifestaties. 
Blauw broekje : klassiek model 
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11. Leerling en school  
a. Leefregels voor leerlingen 

Ik en mijn houding 
Als ik op de speelplaats kom, zeg ik vriendelijk goedendag tegen leerkrachten en vriendjes. 
Als ik op de speelplaats kom, doe ik het poortje steeds dicht. 
Ik verlaat de klas enkel met toelating van de leerkracht. 
Als ik ergens binnen moet gaan, klop ik aan de deur. 
Ik gedraag me rustig en beleefd. 
Ik heb respect voor anderen. 
Ik vecht niet en maak geen ruzie. 
Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen. 
Ik heb eerbied voor het bezit van anderen. 
Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten. 
Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften. 
Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af. 
In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren. 
Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leraar of de begeleider. 
Tijdens de les ga ik enkel met toelating en als het dringend is naar het toilet. 
 

Ik, gezondheid en hygiëne   
Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch. 
Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen. 
Ik hou de toiletten netjes. 
In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij. 
Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen. 
Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee (vb. een appel) 
Als ik dorst heb, vraag ik water aan de leerkracht. 
Ik veeg mijn voeten voor een nette gang en klas. 
Ik doe de deur dicht achter mij. 
 

Ik en zorg voor het milieu 
Ik zorg mee voor een nette school. 
Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container. 
Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats. 
 

Ik en mijn taalgebruik 
Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands. 
Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw. 
De leraren en de directeur spreek ik aan met “meester” of “juffrouw”  

 
 

Ik en schooltaken     
Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen. 
Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leerkracht. Dit kan op volgende wijze : 

 Door een nota van mijn ouders in mijn agenda. 

 Door een briefje van mijn ouders. 
 
Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem dagelijks tekenen door één van mijn ouders. 
Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen, breng ik een attest mee naar school. 
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Ik en spelen   
Ik ben elke dag tijdig op school, zowel ’s morgens als ’s middags. 
Ik speel sportief en sluit niemand uit. 
Wilde spelen en vechtpartijen zijn verboden. 
Ik doe niet mee aan pesten! 
Ik breng geen multimedia-apparatuur en geen andere waardevolle spullen mee naar school zoals : mp3-
speler, game-boy, … 
De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies. 
In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet. 
Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat. 
Bij het belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan. 
In de rij dient er orde en stilte te heersen. 
Ik speel niet tussen de fietsen. 
Bij regenweer speel ik rustig onder het afdak. 
Bij regenweer spelen we niet met de bal. 
Als de rode vlag uithangt, speel ik niet op het grasveld. 
De ruimte achter de kleuterklassen is geen speelruimte. 
Ik voetbal alleen op het grasveld en  hou mij aan de afspraken. 
Als de bal op het dak of in de wei ligt, verwittig ik de leerkracht die bewaking doet. 
Ik blijf met beide voeten netjes op de grond en kruip niet op de afspanning of in de bomen. 
Ik heb oog voor de kleintjes zodat ook zij fijn kunnen spelen. 
Als er een ongeval gebeurd is, verwittig ik onmiddellijk de leerkracht die bewaking heeft. 
 

Ik en mijn gsm of andere technologische apparatuur  
Ik breng geen gsm of andere technologische apparatuur mee naar school. Doe ik dat toch dan wordt het 
materiaal aan de leerkracht of aan de directie afgegeven en zal dat pas op het einde van de schooltijd 
terug aan de leerlingen worden bezorgd. 
Indien ik mijn gsm nodig heb, om na schooltijd mijn ouders te contacteren, dan brengen mijn ouders de 
leerkracht schriftelijk hiervan op de hoogte en geef ik ’s morgens mijn gsm af aan de leerkracht. Na 
schooltijd kan ik hem dan weer afhalen bij de juf.  
 
 

         Ik en gevaarlijke voorwerpen  
Gevaarlijke voorwerpen (messen, laserpennen, enz. ) breng ik nooit mee naar de school. Doe je dat 
toch, dan worden deze gevaarlijke voorwerpen onmiddellijk in beslag genomen tot de laatste dag van 
het schooljaar. 
 

Ik en mijn materiaal  
Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei. 
Ik hang mijn jas keurig aan de kapstok. 
Ik kaft mijn schriften en boeken. 
In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige. 
Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de turnles. 
Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats. 
Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling. 
Ik bezorg verloren voorwerpen aan de leerkracht. 
Mijn bank is steeds netjes in orde zodat ik alles vlot kan vinden. 
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Ik en mijn klas  
Er wordt een gepaste spreek- en luisterhouding gevergd van onze leerlingen. 
De lessen dienen met aandacht gevolgd te worden. 
Er moet orde en netheid zijn in en op de tafels, in de boekentassen, de kasten... 
Na de activiteiten ruimen de leerlingen de speel- en leerhoeken, het klaslokaal, … op. 
Er wordt respect en zorg geëist voor eigen materiaal en dat van de anderen, voor het materiaal in de 
klas en in de school. 
Ik verniel geen materiaal van de klas of van andere leerlingen. 
Buiten de lesuren bevinden de leerlingen zich, zonder toelating van de leerkracht of de directie, nooit 
in de gang of in de klas. 

 

b.  Veiligheid en verkeer  
 

Ik en toezicht 
Als ik geen gebruik maak van de opvang kom ik ’s morgens niet vroeger dan 8.20 uur en ’s middags niet 
vroeger dan 12.30 uur op de speelplaats. 
 
Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder toestemming van de toezichter. 
 
’s Middags of ’s avonds ga ik in de passende rij staan. 
Zijn mijn ouders er nog niet om mij te komen halen en ben ik na het vertrek van de rijen nog op de 
speelplaats dan ga ik mee naar de opvang. 

 
Ik en het verkeer 

Ik neem steeds de veiligste schoolroute. 
Ik rij steeds onmiddellijk naar huis en ga niet eerst langs bij een vriend/vriendin. 
Ik respecteer de verkeersreglementen. 
Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg. 
Ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is. 
Ik draag mijn fluorescerend veiligheidsvestje. 
Ik draag een fietshelm. 
 

Ik en veiligheid 
Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- of uitgangen. 
Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen. 
 
Ik ga niet naar plaatsen waarvan aangeduid is dat ik er niet mag zijn. 
 
Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming. 
Ik raak geen onderhoudsproducten aan. 
Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die ’s morgens aan de leerkracht. 
 
Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is. 
Ik verwittig onmiddellijk een volwassene. 
Ik vertel :  

 Waar het ongeval gebeurd is 

 Wat er gebeurd is 

 Wie erbij betrokken is 
 

Wat te doen bij brand? 
Bij brand verwittig ik onmiddellijk de groepsverantwoordelijke of directie. 
 
Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten, 
zonder lopen. Ik volg de instructies van de leerkrachten: 

 Ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten 

 Ik laat al mijn materiaal achter 

 Ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen 
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c. Ik en het schoolreglement 
 

Wat als ik de afspraken niet naleef? 
Ik krijg een mondelinge opmerking. 
Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen. 
Ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen. 
Ik word naar de directeur gestuurd. 
De leerkracht of de directeur nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag. 
Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag) 
Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten. 
 

Wat als de leerkracht zich vergist? 
Ik vraag beleefd aan de leerkracht of het mogelijk is dat zij/hij zich vergist heeft. Ik bespreek het voorval 
met de leerkracht, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvolgende speeltijd. 
 
Indien de leerkracht er niet met mij over wil praten, vraag ik de directeur naar mijn zienswijze te luisteren. 
Zij/hij zal dan na een gesprek met mij en de leerkracht een besluit treffen. 

 
 
 

Ik ……………………………………………………………………………………… leerling van het  
………………………leerjaar ga akkoord met de leefregels van deze school. 
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Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint - Jan 

Kapelstraat 28 – 35       

3540 Berbroek Herk-de-Stad    

 
013 55 45 93 

0475 22 57 35 

e-mail : directie@basisschoolberbroek.be  
website : http://www.basisschoolberbroek.be 
 

 

 
 

 
 

 
 

Informatie voor het schooljaar 
2018-2019 

 
 

  

http://www.kohh.be/
mailto:directie@basisschoolberbroek.be
http://www.basisschoolberbroek.be/


VZW KOHH        Veearts Strauvenlaan 5         3540 Herk-de-Stad           www.kohh.be 
Ondernemingsnummer 425.819.904 

30 
 

 
1. Wie is wie? 

1.1 Onderwijzend personeel  
1.2 Ondersteunend personeel 
1.3 Samenstelling lokale overlegcomité 
1.4 Samenstelling schoolraad 
1.5 Samenstelling ouderraad  

2. Capaciteitsbepaling  
3. Bijdrageregeling ouders  
4. Planning schooljaar 

4.1 Vakantiedagen en vrije dagen  
4.2 Oudercontact 
4.3 Rapporten 
4.4 Opendeurdagen 
4.5 Instapdata 
4.6 Jaaroverzicht  
4.7 Zwem- en turnkalender 

5. Afwezigheidskaarten 
6. Ondertekening schoolreglement  
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1. Wie is wie? 
 
1.1 Onderwijzend personeel  

 
Directie en leerkrachten van de Campus Vrije Basisschool Sint-Jan Berbroek  
 
directeur :  Sonja Wissels 
  Nieuwesteenweg 9 

3850 Nieuwerkerken  
  Tel. : 011 69 57 39 
           0475 22 57 35 

 
Leerkrachten  :  
 
Vestigingsplaats 1: Kapelstraat 28 
  
Kleuteronderwijs : 

2,5-3 jarige kleuters Cindy Hertogs 
     Steenweg 20 

3540 Herk-de-Stad 
 Tel. : 0476 61 86 73 

 
4 jarige kleuters  Christa Morren 
   Grotestraat 145/1 

3540 Herk-de-Stad 
Tel. : 0496 90 48 99 

 
5 jarige kleuters  Karolien Luyten  
   Nieuwe Heidestraat 69 
   3500 Hasselt 

Tel. : 0478 36 68 97 
 
Wendy Daniels 
Watermolenstraat 4 
3560 Lummen 
013 30 61 73 

 
Turnleerkracht bij de kleuters:   Cedric Daniëls 
     Beringersteenweg 85 
     3550 Heusden-Zolder  
 
Kinderverzorgster :                        Nadia Najem 

Singel 19 
3450 Geetsbets 
Tel. : 0495 63 02 04 
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Lager onderwijs:1ste leerjaar  Evelien Vanwing 
     Leeuwbeekstraat 14 A 
     3454 Rummen 

0494 92 19 42 
 

2de leerjaar   Kristien Geraerts (titularis) 
  Keistraat 18 
  3590 Diepenbeek 
  Tel. : 0479 46 90 65 
 

Evi Vandewal 
    Grotestraat 15 bus 1 
    3540 Berbroek 

       Tel. : 013 30 63 84 
 
 

3de leerjaar   Annemie Hermans (titularis) 
Nachtegaalstraat 44 
3540 Herk-de-Stad 
Tel. : 0496 86 35 48 

 
Hanne Coemans  

    Vroentestraat 4 
    3540 Donk 

       Tel. : 0474 35 97 05 
 

Vestigingsplaats 2: Kapelstraat 35 
 
4de leerjaar   Sara Vanholst  

  Zoolstraat 32 
  3540 Herk-de-Stad 
  Tel: 013 29 43 56 
 

5de leerjaar  Liesbet Menten 
  Koekestraat 14 
  3800 Sint-Truiden 
  Tel. : 011 58 48 28 

 
6de leerjaar   Bert Castelain  

     Hemelrijk 20 
     3550 Heusden-Zolder 
     0478 21 91 59 
  

  
Turnleerkracht in het lager onderwijs:  
 
     Maarten Weyens 
     Sint-Annastraat 42 
     3560 Lummen  
 
     Cedric Daniëls 

Beringersteenweg 85 
     3550 Heusden-Zolder 
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1.2 Ondersteunend personeel  
 
Administratieve hulp :  Ilse François     

  Manestraat 46       
  3540 Herk-de-Stad     
  Tel. : 013 55 53 26   

 
  Ilse Bonneux  
  Priesterse Heidestraat 95 
  3560 Linkhout 
  Tel. : 013 29 30 22 

 
ICT-coördinator : Patrick Kinnaert 

  Oude Baan 68 
  3570 Alken 
  Tel. : 011 88 48 69 
 

Zorgcoördinator :  Kristien Geraerts  
Keistraat 18 
3590 Diepenbeek 
Tel. : 0479 46 90 65 
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1.3 Samenstelling van het lokaal overlegcomité 
 
Voorzitter : Michel Gooris 

Nachtegaalstraat 36 
3540 Herk-de-Stad 

  013 55 33 27 
 
Secretaris :  Sonja Wissels 
  Nieuwesteenweg 9 

3850 Nieuwerkerken  
 

Personeel : 
Bert Castelain  

  Hemelrijk 20 
  3550 Heusden-Zolder 
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1.4 Samenstelling van de schoolraad 
 

 
Afgevaardigden van het personeel : 
   
  Liesbet Menten 
  Koekestraat 14 
  3800 Sint-Truiden 
 

Cindy Hertogs 
  Steenweg 20 

3540 Herk-de-Stad 
 

Evelien Vanwing 
  Leeuwbeekstraat 14 A 
  3454 Rummen 

 
Afgevaardigden van de ouders : 
   

Els Dekoning 
  Heerlestraat 25 
  3540 Herk-de-Stad 
 

Sofie Maris  
Herkkantstraat 47 
3540 Berbroek  
 
Erik Evens 

  Minstraat 20 
  3540 Herk-de-Stad 

 
 

Afgevaardigden van de lokale gemeenschap :  
 

Greet Schepers 
Oude baan 2 
3540 Herk-de-Stad 

 
Majeeda Begum 
Oppum 41 
3540 Herk-de-Stad 
 
Jo Vanhoudt  
Minstraat 13 
3540 Herk-de-Stad 
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1.5 Samenstelling van de ouderraad (oudervereniging)  
 
Voorzitter:  Erik Evens (papa van Larson 5de leerjaar en Mathijs K4J) 

Minstraat 20 
3540 Herk-de-Stad 

 
 
Leden:   Inge Buntinx (mama van Kato 6de  leerjaar en Ferre Biesmans 4de  leerjaar) 

Zoolstraat 30 
3540 Herk-de-Stad 
 

 
Els Dekoning (mama van Yara 6de leerjaar en Yuna Ramakers 4de leerjaar) 
Heerlestraat 25 
3540 Schulen 
 
 
Sofie Maris (mama van Willem 3de leerjaar, Sander Lavrijsen K5J en Arnoud Lavrijsen K3J) 
Herkkantstraat 47 
3540 Berbroek  
 
 
Dorien Ulenaers (mama van Stach 4de  leerjaar en Nelle 2de leerjaar en Briek Timmermans K5J) 
Bosstraat 51 
3540 Berbroek  
 
Danek Van der Hauwaert (papa van Helena 1ste leerjaar)  
Grotestraat 113  
3540 Berbroek  
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2. Capaciteitsbepaling  
 
Het schoolbestuur kan omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit invoeren. Wanneer deze 

maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weiger. 

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes vind je 

hieronder terug, op de website, ….  

Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een 

weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. Dit inschrijvingsregister 

valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.  

Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de eerste schooldag van september 

volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. 

 
Er geldt een maximumcapaciteit binnen de school.  

Omwille van materiële omstandigheden beperken wij de leerlingenaantallen tot: 

- 225 kinderen op het niveau van de school 

- 150 kinderen op het niveau van het lager onderwijs 

- 75 kinderen op het niveau van het kleuteronderwijs 

 

- op het niveau van de vestigingsplaats: 

  75 kleuters en 75 leerlingen onderbouw voor vestigingsplaats 1 

75 Leerlingen bovenbouw voor vestigingsplaats 2 
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3. Bijdrageregeling ouders 
 

Kostenraming voor het schooljaar 2018-2019 
 

 Sinds 1 september 2007 moet in alle basisscholen de decretale kosteloosheid van wat nodig is om de 
ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken, strikt gerespecteerd worden.  

 Voor activiteiten en verplichte materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingsdoelen en de 
eindtermen en waarbij de ouders niet zelf de prijsmarge kunnen bepalen, geldt sinds 1 september 2008 een 
scherpe maximumfactuur.  

 Voor meerdaagse extra-muros activiteiten geldt sinds 1 september 2008 een minder scherpe 
maximumfactuur. 

Vanaf 1 januari 2012 is het systeem van de maximumfactuur op een aantal punten gewijzigd:  
 voor het kleuteronderwijs worden er leeftijdsgebonden basisbedragen gehanteerd  
 alle bedragen worden geïndexeerd met terugwerkende kracht  
 scholen bieden verplicht de mogelijkheid tot gespreide betaling aan  

 
De regelgeving inzake kostenbeheersing basisonderwijs 
 
2.1. Doelstellingen van de regelgeving 
De doelstellingen van de regelgeving inzake kostenbeheersing in het basisonderwijs zijn meervoudig: 

1. ouders meer garantie geven op basisonderwijs dat daadwerkelijk minder kosten met zich meebrengt. 
2. ouders en scholen meer duidelijkheid verschaffen over wat kosteloos moet aangeboden worden. 
3. scholen de nodige bijkomende financiële middelen geven om de kostenbeheersing van het basisonderwijs 
te kunnen realiseren. 
 

2.2. Vijf kostencategorieën 
De regelgeving structureert de kosten die gepaard gaan met het basisonderwijs in vijf categorieën. Per categorie 
wordt vastgelegd of, en zoja hoeveel, kosten aan ouders mogen doorgerekend worden.  
De categorieën zijn: 

1. Kosten die gepaard gaan met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de 
ontwikkelingsdoelen. Hiervoor mogen geen kosten aan ouders doorgerekend worden. Er is een limitatieve lijst 
opgesteld van wat hieronder begrepen wordt.  
Zoals reeds vermeld bepaalt het decreet Basisonderwijs sinds 2001 reeds dat scholen geen kosten kunnen 
doorrekenen voor materialen en activiteiten die nodig zijn om de eindtermen te bereiken en de 
ontwikkelingsdoelen na te streven (ODET). 
Om scholen en ouders duidelijkheid te verschaffen van wat onder deze kosteloosheid in functie van ODET 
valt,heeft het Vlaams Parlement een lijst vastgelegd van wat een basisschool gratis ter beschikking moet 
stellen van de leerlingen.  
De lijst vindt u in bijlage 1. Deze lijst kan aangepast worden, bijv. indien er nieuwe eindtermen of 
ontwikkelingsdoelen zouden komen.  
Geen enkele basisschool kan dus kosten aan ouders doorrekenen voor zaken die in deze lijst vermeld 
staan.  
Deze lijst dient niet gelezen te worden als zouden àlle scholen over àlle materialen vermeld op deze lijst 
moeten beschikken. Wel is het zo dat, àls een school gebruikt maakt van iets uit deze lijst om de eindtermen 
te bereiken en/of de ontwikkelingsdoelen na te streven, dit dan kosteloos aangeboden moet worden.  
 
2. Kosten die gepaard gaan met activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. 
Hiervoor geldt een scherpe maximumfactuur. 
Omzeggens alle scholen gebruiken meer materialen en bieden meer activiteiten aan dan strikt noodzakelijk 
voor de eindtermen of de ontwikkelingsdoelen. Het gaat hier om activiteiten zoals toneelbezoek, zwemlessen 
buiten het schooljaar gratis zwemmen, sportactiviteiten, eendaagse uitstappen, ... 
Scholen rekenen voor deze 'verlevendiging' veelal ook kosten door aan de ouders.  
Het is absoluut de bedoeling dat scholen verder in de mogelijkheid blijven om in functie van het pedagogisch 
project eigen accenten te leggen.  
Onder de scherpe maximumfactuur vallen: 
1. Activiteiten tijdens de schooltijd die niet noodzakelijk zijn voor ODET 
Voorbeeld:  
toneelbezoek, zwemmen buiten het schooljaar gratis zwemmen, de eendaagse schoolreis, ... 
2. Materialen die niet noodzakelijk zijn voor ODET maar die de school toch verplicht aan te kopen doorde 
ouders en waarvoor de ouders niet zelf de kostprijs kunnen bepalen. Dit kan zijn doordat de ouders het 
materiaal op school moeten aankopen (tegen een door de school vastgelegde prijs), of doordat de school het 
materiaal zodanig specifieert dat ouders geen enkele prijsmarge meer hebben.  
Voorbeeld:  
De school verplicht de ouders om een welbepaald tijdschrift aan te kopen via de school. 
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De school verplicht om de turnkledij op school aan te kopen. 
 
3. Kosten voor meerdaagse extra-muros activiteiten. Hiervoor geldt een minder scherpe maximumfactuur. 
 
4. Kosten die buiten de vorige drie categorieën vallen en die de school aan ouders kan doorrekenen, mits 
opname in de bijdrageregeling en mits de kostprijs voor de ouder in verhouding is tot de geleverde prestatie 
door de school. Het betreft hier meestal de 'services' die de school aan ouders levert en waar ouders vrijwillig 
gebruik van maken (zie 3.4) 
 
5. Kosten die gepaard gaan met het naar school gaan van een kind, maar die ouders normaal gezien niet aan 
de school betalen, aangezien het gaat om zaken die op de vrije markt aangekocht worden. Het gaat hier om 
basisuitrusting.  

 
SCHERPE MAXIMUMFACTUUR SCHOOLJAAR 2018-2019. 
Eind maart 2018 heeft de indexcommissie het gezondheidsindexcijfer bekend gemaakt.  
De volgende bedragen zijn dus van toepassing voor het schooljaar 2018 -2018. 
 

  Geïndexeerd bedrag schooljaar 2018-2019  

Kleuter  45 euro  

Lager  85 euro  

 
3.3. Meerdaagse uitstappen: maximumfactuur 
3.3.1. Bedoeling: dure meerdaagse activiteiten vermijden. 
Heel wat scholen organiseren in het basisonderwijs meerdaagse uitstappen. Ook hier is het niet de bedoeling om 
deze praktijk onmogelijk te maken. Voor veel leerlingen is het een hele belevenis om samen met de klasgenootjes op 
stap te gaan, er kunnen ook heel wat sociale vaardigheden geoefend worden, ... 
Hoewel ouders nooit verplicht kunnen worden om hun kind te laten deelnemen aan meerdaagse uitstappen en niet 
deelnemende kinderen in die periode zinvolle vervangactiviteiten op school aangeboden moeten krijgen, is het toch de 
bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen kunnen deelnemen. 
De bedoeling van de invoering van de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen is excessen zoals dure 
sneeuwklassen en skireizen, waarvan een aantal leerlingen om financiële redenen uitgesloten worden weg te werken. 
Ook met goedkopere alternatieven zoals bosklassen, zeeklassen, ... kunnen de beoogde doelstellingen bereikt 
worden.  
 
3.3.2. Bedrag van de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen  
Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage meer gevraagd worden aan de ouders. Dat betekent niet dat scholen 
met hun kleuters niet op meerdaagse uitstap mogen gaan. De praktijk wijst uit dat heel weinig scholen dit doen.  

Eind maart 2018 heeft de indexcommissie het gezondheidsindexcijfer bekend gemaakt.  
Het maximumbedrag voor meerdaagse uitstappen wordt geïndexeerd naar 435 euro per kind voor de volledige duur 
van het lager onderwijs.  
Meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren vallen (een reis in de vakantie bijvoorbeeld) vallen niet onder 
deze maximumfactuur.  
 
3.4. Verplichte gespreide betaling. 
Scholen beslissen autonoom op welke manier ze de bedragen opvragen aan de ouders (dit kan met een trimesteriële 
betaling of via een maandelijkse factuur,…). 
Scholen kunnen deze bijdragen alleszins niet in één keer opvragen, het is een verplichting voor de scholen om te 
voorzien in de mogelijkheid tot een betaling over minstens 3 keer, verspreid over het schooljaar. 
 
3.5. Kosten die de school aan ouders kan doorrekenen maar buiten de kosteloosheid of de maximumfacturen 
vallen : bijdrageregeling 
 
3.5.1. Bijdrageregeling 
Alle kosten die niet onder ODET, de scherpe maximumfactuur en/of de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen 
vallen, maar die een school toch aan de ouders wenst door te rekenen, dienen opgenomen te worden in de 
bijdrageregeling. Het gaat hier veelal om services die de school aan de ouders aanbiedt en waar ouders geen gebruik 
van hoeven te maken: het toezicht, de maaltijden, drankjes, aanbod aan sport of lessen Frans nà de schooltijd, ... 
De bijdrageregeling dient besproken te worden in de schoolraad, en bij het begin van het schooljaar meegedeeld te 
worden aan de ouders. De bijdrageregeling moet ook de afwijkingen voorzien die kunnen worden toegekend. 
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3.5.2. de kosten moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie 
Hierbij geldt evenwel het principe dat de kosten die aan de ouders doorgerekend worden, in verhouding moeten zijn 
tot de geleverde prestatie. 
Voorbeeld: 
Een school stelt drankjes ter beschikking. De leerlingen kunnen niet verplicht worden om deze aan te kopen. De 
school kan deze drankjes slechts verkopen aan een redelijke kostprijs, die in verhouding is met het geleverde product. 
Een lichte winstmarge zal hierbij niet als onredelijk beschouwd worden. 
Het is de Commissie Zorgvuldig Bestuur die, in geval van betwisting, zal oordelen wat als redelijk beschouwd kan 
worden. (zie omzendbrief BaO/2002/3) 
 
3.6. De basisuitrusting 
Kinderen die naar school gaan, hebben een bepaalde basisuitrusting nodig: een boekentas, kaften, een pennenzak, ... 
De bedoeling is dat ouders deze producten naar eigen inzicht op de vrije markt kunnen aankopen, zodat ze ook de 
prijsmarge zelf in de hand hebben. De school komt hier in principe niet tussen. 
Indien de school deze basisuitrusting zodanig begint te specifiëren met als gevolg dat de prijsmarge voor ouders 
volledig wegvalt, dan veroorzaakt de school zelf dat de basisuitrusting naar de categorie van de scherpe 
maximumfactuur moet verhuizen. 
Voorbeeld: ouders kopen in principe een boekentas in de winkel naar keuze aan en bepalen zelf hoeveel ze daaraan 
willen/kunnen besteden. De school komt hier in principe niet in tussen. Indien de school dermate in detail begint te 
specifiëren welke boekentas ouders moeten kopen, met als gevolg dat ouders hier geen enkele prijsmarge meer in 
hebben (enkel een boekentas van een welbepaald merk voldoet aan alle voorwaarden die de school oplegt), dan moet 
deze boekentas beschouwd worden als een product dat in deze school onder de maximumfactuur valt. 
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Bijlage 1: Lijst met materialen die kosteloos ter beschikking worden gesteld. 
 
 

Lijst met materialen Voorbeelden 
Bewegingsmateriaal 
 
 

Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, 
… 

Constructiemateriaal 
 

Karton, hout, hechtingen, gereedschap, 
katrollen, tandwielen, bouwdozen, … 
 

Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, 
fotokopieën, software 
 
 

 

ICT-materiaal 
 

Computers inclusief internet, TV, radio, 
telefoon,… 
 

Informatiebronnen 
 

(Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, 
jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-
rom, dvd, klank- en beeldmateriaal,… 
 

Kinderliteratuur 
 

Prentenboeken, (voor)leesboeken,  
kinderromans, poëzie, strips,… 
 

Knutselmateriaal 
 

Lijm, schaar, grondstoffen, textiel,… 

Leer- en ontwikkelingsmateriaal Spelmateriaal,  lees- en rekenmateriaal, 
denkspellen, materiaal voor socio-emotionele 
ontwikkeling, … 
 

Meetmateriaal Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, 
klok (analoog en digitaal), thermometer, 
weegschaal,… 
 

Multimediamateriaal 
 

Audiovisuele toestellen, fototoestel, 
casetterecorder, DVD-speler,… 
 

Muziekinstrumenten Trommels, fluiten, … 
 

Planningsmateriaal 
 

Schoolagenda, kalender, dagindeling, … 
 

Schrijfgerief 
 

Potlood, pen, … 

Tekengerief Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 
 

 
Atlas (ET WO 6.11) 
Globe (ET WO 6.2) 
Kaarten (ET WO 6.1 bis, 6.2, 6.4, 6.7, & 6.8) 
Kompas (ET WO 6.3) 
Passer (ET WIS 3.5) 
Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3) 
Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 & 1.27) 
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Bijdrageregeling 1ste kleuterklas  
 

Verplichte activiteiten 1ste  kleuterklas Prijs 
Totaal voor het schooljaar 2018-2019 

2 + 3 jarigen Kleuter max. € 45.00 
€ 0.00 
 

Niet verplicht aanbod 1ste kleuterklas Prijs 

Toneelvoorstelling (één voorstelling per 
jaar) 
 
Herfstwandeling busvervoer inbegrepen 
 
Schoolreis busvervoer inbegrepen 
 
 

€ 4.50 
 
 
± € 15.00 
 
± € 15.00 
 
 

Totaal voor het schooljaar 2018-2019 

 
€ 34.50  

Andere mogelijke kosten Prijs 

Oog voor lekkers (fruit op school) vanaf 
oktober tot juni 
 
Frisdranken (niet verplicht) 
Choco 
Water 
Spuitwater 
Fruitsap  
Appelsap 
Kersensap 
 
Tijdschrift: zie aparte bijlage  
 
‘Kom op tegen kanker’ - actie  
Welzijnszorg 
Broederlijk delen 
… 

€ 6.00 (10 weken gratis via het 
departement landbouw en visserij) 
 
 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.55 
€ 0.55 
€ 0.55 
 
zie aparte bijlage 
 
€ 6.00 
 

 
 
Sommige prijzen kunnen wijzigen afhankelijk van de organisatie. De juiste prijzen worden per brief 
aan de ouders meegedeeld vóór de activiteit. 

 
We werken in onze eerste kleuterklas met gemengde leeftijdsgroepen. De kinderen zullen, naar gelang hun 
leeftijd, meer of minder betalen voor dezelfde activiteiten, ook al zitten ze in dezelfde klas. Voor het 
berekenen van de leeftijd wordt gekeken naar de leeftijd die de kleuter zal bereiken tijdens het jaar waarin 
het schooljaar aanvangt. De bedragen worden berekend op basis van de werkelijke kostprijs. 
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Bijdrageregeling 2de kleuterklas  
 
 

Niet verplichte activiteiten 2de kleuterklas Prijs 
Totaal voor het schooljaar 2018-2019 

4 jarigen Kleuter max. € 45.00 
€ 0.00 
 

Niet verplicht aanbod 2de kleuterklas Prijs 

Sport : Rollebolle  
 
Toneelvoorstelling (één voorstelling per 
jaar) 
 
Herfstwandeling busvervoer inbegrepen 
 
Schoolreis busvervoer inbegrepen 
 

€ 3.00 
 
€ 4.50 
 
 
± € 15.00 
 
 
± € 15.00 
 
 

Totaal voor het schooljaar 2018-2019 

 
€ 37.50 

Andere mogelijke kosten Prijs 

Oog voor lekkers (fruit op school) vanaf 
oktober tot juni 
 
Frisdranken (niet verplicht) 
Choco 
Water 
Spuitwater 
Fruitsap  
Appelsap 
Kersensap  
 
Tijdschrift: zie aparte bijlage  
 
‘Kom op tegen kanker’ – actie  
Welzijnszorg 
Broederlijk delen 
… 

€ 6.00 (10 weken gratis via het 
departement landbouw en visserij) 
 
 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.55 
€ 0.55 
€ 0.55 
 
zie aparte bijlage 
 
€ 6.00 
 

 
 
Sommige prijzen kunnen wijzigen afhankelijk van de organisatie. De juiste prijzen worden per brief 
aan de ouders meegedeeld vóór de activiteit. 
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Bijdrageregeling 3de kleuterklas  
 

Niet verplichte activiteiten 3de kleuterklas Prijs 
Totaal voor het schooljaar 2018-2019 

5-jarigen en leerplichtige kleuter max. € 45.00 
€ 0.00 
 

Niet verplicht aanbod 3de kleuterklas Prijs 

Sport : Rollebolle  
 
Toneelvoorstelling (één voorstelling per 
jaar) 
 
Herfstwandeling busvervoer inbegrepen 
 
Schoolreis busvervoer inbegrepen 
 
 

€ 3.00 
 
€ 4.50 
 
 
± € 15.00 
 
± € 15.00 
 
 

Totaal voor het schooljaar 2018-2019 

 
€ 37.50  

Andere mogelijke kosten Prijs 

Oog voor lekkers (fruit op school) vanaf 
oktober tot juni  
 
Frisdranken (niet verplicht) 
Choco 
Water 
Spuitwater 
Fruitsap  
Appelsap 
Kersensap 
 
Tijdschrift: zie aparte bijlage  
 
‘Kom op tegen kanker’ – actie  
Welzijnszorg 
Broederlijk delen 
… 

€ 6.00 (10 weken gratis via het 
departement landbouw en visserij) 
 
 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.55 
€ 0.55 
€ 0.55 
 
zie aparte bijlage 
 
€ 6.00 
 

 

 
Sommige prijzen kunnen wijzigen afhankelijk van de organisatie. De juiste prijzen worden per brief 
aan de ouders meegedeeld vóór de activiteit. 
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Bijdrageregeling 1ste leerjaar  
 

Verplichte activiteiten 1ste leerjaar Prijs 

Vervoer naar sporthal Schulen om de 2 
weken 
 
gebruik van de sporthal 
 
Sport : Kronkeldiedoe 
 
Toneelvoorstelling (één voorstelling per 
jaar) 
 

volledige tussenkomst 
schoolbestuur 
 
gratis                      
 
€ 3.00 
 
€ 4.50 
 
 

Totaal voor het schooljaar 2018-2019 

Lager max. € 85 
€ 7.50 
 

Niet verplicht aanbod 1ste leerjaar Prijs 

Herfstwandeling gids en vervoer 
inbegrepen 
 
Schaatsen lager onderwijs (zonder vervoer) 
 
Schoolreis busvervoer inbegrepen 
 
 

± € 15.00 
 
 
± € 3.00 
 
± € 20.00  
 
 

Andere mogelijke kosten Prijs 

Oog voor lekkers (fruit op school) vanaf 
oktober tot juni  
 
Frisdranken (niet verplicht) 
Choco 
Water 
Spuitwater 
Fruitsap  
Appelsap 
Kersensap 
 
Tijdschrift: zie aparte bijlage  
 
‘Kom op tegen kanker’ – actie  
Welzijnszorg 
Broederlijk delen 
… 

€ 6.00 (10 weken gratis via het 
departement landbouw en visserij)  
 
 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.55 
€ 0.55 
€ 0.55 
 
zie aparte bijlage 
 
€ 6.00 
 

Andere mogelijke kosten Prijs 
Turnkledij  

Broekje : kobalt blauw 
 

Gele T-shirt  met embleem van de school 
 
Voor- en naschoolse opvang 

 
€ 10.00 
 
€ 9.00 
 
Zie huishoudelijk reglement van 
‘De Speeldoos’ 

 
Sommige prijzen kunnen wijzigen afhankelijk van de organisatie. De juiste prijzen worden per brief 
aan de ouders meegedeeld vóór de activiteit. 
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Bijdrageregeling 2de leerjaar  
 

Verplichte activiteiten 2de leerjaar Prijs 

Zwemmen om de 2 weken vervoer en 
zwemles inbegrepen 17 X per schooljaar 
 
Vervoer naar sporthal Schulen om de 2 
weken 
Gebruik van de sporthal 
 
Sport : Kronkeldiedoe 
 
Toneelvoorstelling (één voorstelling per 
jaar) 
 

€ 4.50 per zwembeurt 
 
 
volledige tussenkomst 
schoolbestuur 
gratis                      
 
€ 3.00 
 
€ 4.50 
 
 

Totaal voor het schooljaar 2018-2019 

Lager max. € 85 
€ 84.00 
 

Niet verplicht aanbod 2de leerjaar Prijs 

 
Herfstwandeling gids en vervoer 
inbegrepen 
 
Schaatsen lager onderwijs (zonder vervoer) 
 
Schoolreis 
 
Oog voor lekkers (fruit op school) vanaf 
oktober tot juni  
 
Frisdranken (niet verplicht) 
Choco 
Water 
Spuitwater 
Fruitsap  
Appelsap 
Kersensap 
 
Tijdschrift: zie aparte bijlage  
 
‘Kom op tegen kanker’ – actie  
Welzijnszorg 
Broederlijk delen… 

 
+/- € 15.00 
 
 
+/- € 3.00 
 
+/- € 20.00 vervoer inbegrepen 
 
€ 6.00 (10 weken gratis via het 
departement landbouw en visserij) 
 
 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.55 
€ 0.55 
€ 0.55 
 
zie aparte bijlage 
 
€ 6.00 

Andere mogelijke kosten Prijs 
Turnkledij  

Broekje : kobalt blauw 
 

Gele T-shirt  met embleem van de school 
 
Voor- en naschoolse opvang 

 
€ 10.00 
 
€ 9.00 
 
 
Zie huishoudelijk reglement van 
‘De Speeldoos’ 

 
Sommige prijzen kunnen wijzigen afhankelijk van de organisatie. De juiste prijzen worden per brief 
aan de ouders meegedeeld vóór de activiteit. 
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Bijdrageregeling 3de leerjaar  
 

Verplichte activiteiten 3de leerjaar Prijs 

Zwemmen om de 2 weken vervoer en 
zwemles inbegrepen 17 X per schooljaar 
 
Vervoer naar sporthal Schulen om de 2 
weken 
Gebruik van de sporthal 
 
Sport : Alles met de bal 
 
Toneelvoorstelling (één voorstelling per 
jaar) 
 

€ 4.50 per zwembeurt 
 
 
volledige tussenkomst 
schoolbestuur 
gratis                      
 
€ 3.00 
 
€ 4.50 
 
 

Totaal voor het schooljaar 2018-2019 

Lager max. € 85 
€ 84.00 
 

Niet verplicht aanbod 3de leerjaar Prijs 

 
Herfstwandeling gids en vervoer 
inbegrepen  
 
Schaatsen lager onderwijs (zonder vervoer) 
 
Schoolreis 
 
Oog voor lekkers (fruit op school) vanaf 
oktober tot juni  
 
Frisdranken (niet verplicht) 
Choco 
Water 
Spuitwater 
Fruitsap  
Appelsap 
Kersensap 
 
Tijdschrift: zie aparte bijlage  
 
‘Kom op tegen kanker’ – actie  
Welzijnszorg 
Broederlijk delen … 

 
+/- € 15.00 
 
 
+/- € 3.00 
 
+/- € 20.00 vervoer inbegrepen  
 
€ 6.00 (10 weken gratis via het 
departement landbouw en visserij) 
 
 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.55 
€ 0.55 
€ 0.55 
 
zie aparte bijlage 
 
€ 6.00 

Andere mogelijke kosten Prijs 
Turnkledij  

Broekje : kobalt blauw 
 

Gele T-shirt  met embleem van de school 
 
Voor- en naschoolse opvang 

 
€ 10.00 
 
€ 9.00 
 
 
Zie huishoudelijk reglement van 
‘De Speeldoos’ 

 
Sommige prijzen kunnen wijzigen afhankelijk van de organisatie. De juiste prijzen worden per brief 
aan de ouders meegedeeld vóór de activiteit. 
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Bijdrageregeling 4de leerjaar  
 

Verplichte activiteiten 4de leerjaar Prijs 

Zwemmen om de 2 weken vervoer en 
zwemles inbegrepen 17 X per schooljaar 
 
Vervoer naar sporthal Schulen om de 2 
weken 
Gebruik van de sporthal 
 
Sport : Alles met de bal 
 
Toneelvoorstelling (één voorstelling per 
jaar) 
 
Abonnement Zonnestraal (uitg. Averbode) 

€ 4.50 per zwembeurt 
 
 
volledige tussenkomst 
schoolbestuur 
gratis                      
 
€ 3.00 
 
€ 4.50 
 
volledige tussenkomst 
schoolbestuur  

Totaal voor het schooljaar 2018-2019 

Lager max. € 85 
€ 84.00 
 

Niet verplicht aanbod 4de leerjaar Prijs 

 
Herfstwandeling gids en vervoer 
inbegrepen 
 
Schaatsen lager onderwijs (zonder vervoer) 
 
Schoolreis 
 
Oog voor lekkers (fruit op school) vanaf 
oktober tot juni  
 
Frisdranken (niet verplicht) 
Choco 
Water 
Spuitwater 
Fruitsap  
Appelsap 
Kersensap 
 
Tijdschrift: zie aparte bijlage  
 
‘Kom op tegen kanker’ – actie 
Welzijnszorg 
Broederlijk delen … 

 
+/- € 15.00 
 
 
+/- € 3.00 
 
+/- € 20.00 vervoer inbegrepen 
 
€ 6.00 (10 weken gratis via het 
departement landbouw en visserij) 
 
 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.55 
€ 0.55 
€ 0.55 
 
zie aparte bijlage 
 
€ 6.00 

Andere mogelijke kosten Prijs 
Turnkledij  

Broekje : kobalt blauw 
 

Gele T-shirt  met embleem van de school 
 
Voor- en naschoolse opvang 

 
€ 10.00 
 
€ 9.00 
 
 
Zie huishoudelijk reglement van 
‘De Speeldoos’ 

 
Sommige prijzen kunnen wijzigen afhankelijk van de organisatie. De juiste prijzen worden per brief 
aan de ouders meegedeeld vóór de activiteit. 
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Bijdrageregeling 5de leerjaar  
 

 

Verplichte activiteiten 5de leerjaar Prijs 

Zwemmen om de 2 weken vervoer en 
zwemles inbegrepen 17 X per schooljaar 
 
Vervoer naar sporthal Schulen om de 2 
weken 
gebruik van de sporthal 
 
Sport : American Games 
 
Toneelvoorstelling (één voorstelling per 
jaar) 

€ 4.50 per zwembeurt 
 
 
volledige tussenkomst 
schoolbestuur 
gratis                      
 
€ 3.00 
 
€ 4.50 
 
 

Totaal voor het schooljaar 2018-2019 

Lager max. € 85 
€ 84.00 
 

Niet verplicht aanbod 5de leerjaar Prijs 

 
Herfstwandeling gids en vervoer 
inbegrepen  
 
Schaatsen lager onderwijs (zonder vervoer) 
 
Sportdag Schulensmeer  
 
Schoolreis 
 
Oog voor lekkers (fruit op school) vanaf 
oktober tot juni  
 
Frisdranken (niet verplicht) 
Choco 
Water 
Spuitwater 
Fruitsap  
Appelsap 
Kersensap 
 
Tijdschrift: zie aparte bijlage  
 
‘Kom op tegen kanker’ – actie  
Welzijnszorg 
Broederlijk delen  
… 

 
+/- € 15.00 
 
 
+/- € 3.00 
 
+/- € 4.00 
 
+/- € 20.00 vervoer inbegrepen 
 
€ 6.00 (10 weken gratis via het 
departement landbouw en visserij) 
 
 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.55 
€ 0.55 
€ 0.55 
 
zie aparte bijlage 
 
€ 6.00 

Meerdaagse uitstappen (tweejaarlijks)  Prijs 

zeeklasse 5de leerjaar 
zeeklasse 6de leerjaar 

+/- € 300 
+/- € 300 

Max. € 435 per kind voor volledige duur 
lager onderwijs  
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Andere mogelijke kosten Prijs 
Turnkledij  

Broekje : kobalt blauw 
 

Gele T-shirt  met logo van de school 
 
Voor- en naschoolse opvang 

 
€ 10.00 
 
€ 9.00 
 
 
Zie huishoudelijk reglement van 
‘De Speeldoos’ 

 
Sommige prijzen kunnen wijzigen afhankelijk van de organisatie. De juiste prijzen worden per brief 
aan de ouders meegedeeld vóór de activiteit. 
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 Bijdrageregeling 6de leerjaar  
 
 

Verplichte activiteiten 6de leerjaar Prijs 

Zwemmen om de 2 weken vervoer en 
zwemles inbegrepen 17 X per schooljaar 
 
Vervoer naar sporthal Schulen om de 2 
weken 
Gebruik van de sporthal 
 
Sport : shorttrack  
 
Toneelvoorstelling (één voorstelling per 
jaar) 
 
 

volledige tussenkomst 
schoolbestuur  
 
volledige tussenkomst 
schoolbestuur 
gratis                      
 
€ 3.00 
 
€ 4.50 
 
 
 

Totaal voor het schooljaar 2018-2019 

Lager max. € 85 
€ 7.50 
 

Niet verplicht aanbod 6de leerjaar Prijs 

 
Herfstwandeling gids en vervoer 
inbegrepen 
 
Zwembrevetten 
 
Schaatsen lager onderwijs (zonder vervoer) 
 
Sportdag Schulensmeer  
 
Schoolreis 
 
Oog voor lekkers (fruit op school) vanaf 
oktober tot juni  
 
Frisdranken (niet verplicht) 
Choco 
Water 
Spuitwater 
Fruitsap  
Appelsap 
Kersensap 
 
Tijdschrift: zie aparte bijlage  
 
‘Kom op tegen kanker’ – actie  
Welzijnszorg 
Broederlijk delen 
… 

 
+/- € 15.00 
 
 
€ 1.00 per brevet 
 
+/- € 3.00 
 
+/- € 4.00  
 
+/- € 20.00 vervoer inbegrepen 
 
€ 6.00 (10 weken gratis via het 
departement landbouw en visserij)  
 
 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.40 
€ 0.55 
€ 0.55 
€ 0.55 
 
zie aparte bijlage 
 
€ 6.00 

 

Meerdaagse uitstappen (tweejaarlijks)  Prijs 

zeeklasse 5de leerjaar 
zeeklasse 6de leerjaar 

+/- € 300 
+/- € 300 

Max. € 435 per kind voor volledige duur 
lager onderwijs  

 
 

 
 
 
 

http://www.kohh.be/


VZW KOHH        Veearts Strauvenlaan 5         3540 Herk-de-Stad           www.kohh.be 
Ondernemingsnummer 425.819.904 

52 
 

Andere mogelijke kosten Prijs 
Turnkledij  

Broekje : kobalt blauw 
 

Gele T-shirt  met logo van de school 
 
Voor- en naschoolse opvang 

 
€ 10.00 
 
€ 9.00 
 
Zie huishoudelijk reglement van 
‘De Speeldoos’ 

 
Sommige prijzen kunnen wijzigen afhankelijk van de organisatie. De juiste prijzen worden per brief 
aan de ouders meegedeeld vóór de activiteit. 
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U kunt vrij intekenen op de volgende tijdschriften (niet verplicht)  
Tijdschriften Prijs 

Kleuters  
1ste kleuterklas : Doremini (uitg. Averbode) 
2de kleuterklas : Doremi (uitg. Averbode) 
3de kleuterklas : Doremi (uitg. Averbode) 
 
 
Lager onderwijs  
1ste leerjaar : Zonnekind (uitg. Averbode) 
2de leerjaar: Zonnekind (uitg. Averbode) 
3de leerjaar : Zonnestraal (uitg. Averbode) 
4de leerjaar : Zonnestraal (uitg. Averbode) 
5de leerjaar: Zonneland (uitg. Averbode)  
6de leerjaar: Zonneland (uitg. Averbode) 
 
 
Kerstboek (uitg. Averbode) 
Paasboek (uitg. Averbode) 
Vakantieboeken (uitg. Averbode) 
 
Vakantieoefenboek  1ste t.e.m. 3de kleuterklas 
(uitg. Averbode) 
 
Vakantieoefenboek 1ste  t.e.m. 6de leerjaar (uitg. 
Averbode) 
 
Vakantieblaadjes per leerjaar  
Vive les vacances 
 
Leesknuffel (uitg. Averbode) 7 boeken + CD 
De Boekenboot van Robbe & Bas 11 boeken 
(uitg. Averbode) 
Leeskriebels 11 boeken (uitg. Averbode)  
Vlaamse Filmpjes 20 boeken (uitg. Averbode) 
 
Leesleeuw 10 boekjes 
Boekbeesten 
Boektoppers voor kleuters pakket 
Boektoppers voor kleuters abonnement 
Boektoppers voor de lagere school 
 
 

 
€ 36.00 
€ 36.00 
€ 36.00 
 
 
 
€ 41.00 
€ 41.00 
€ 41.00 
€ 41.00 
€ 41.00 
€ 41.00 
 
 
€  6.00 
€  6.00 
€  7.00 
 
€  7.00 
 
 
€ 7.00 
 
 
€ 7.50  
€ 6.50 
 
€ 35.00 
 
€ 28.00 
€ 28.00 
€ 31.00 
 
€ 16.00 
€ 29.00 
€ 16.00 
€ 25.00 
€ 29.00 
 
 
 

 
Sommige prijzen kunnen wijzigen afhankelijk van de organisatie. De juiste prijzen worden per brief 
aan de ouders meegedeeld vóór de activiteit. 
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4. Planning schooljaar 
4.1 Vakantiedagen en vrije dagen  
 
Maandag  01.10.2018 Vrije dag!  
Zaterdag  27.10.2018 Herfstvakantie t.e.m. 04.11.2018 
Zaterdag  11.11.2018 Wapenstilstand (einde WO 1)! 
Maandag   03.12.2018 Pedagogische studiedag ! (Kinderen zijn vrij!) 
Zaterdag   22.12.2018 Kerstvakantie t.e.m. 06.01.2019 
Maandag    28.01.2019 Vrijaf!  
Zaterdag   02.03.2019 Krokusvakantie t.e.m. 10.03.2019  
Woensdag   20.03.2019 Pedagogische studiedag op vlak van scholengemeenschap 
Zaterdag   06.04.2019 Paasvakantie t.e.m. 22.04.2019 
Maandag  22.04.2019 Paasmaandag: Vrijaf!  
Woensdag   01.05.2019 Feest van de arbeid (Vrije dag!) 
Donderdag   30.05.2019 Eerste Communie en O.L.H. Hemelvaartdag  

Vrijaf t.e.m. 02.06.2019 
Zondag  09.06.2019 Pinksteren 
Maandag  10.06.2019 Pinkstermaandag : vrij! 
Vrijdag   28.06.2019 12.00 uur Zomervakantie!  

 
4.2 Oudercontact 

 
Algemene infoavond : 06 september 2018 voor de kleuterschool  
       11 september 2018 voor de onderbouw (1ste, 2de en 3de leerjaar) 
       13 september 2018 voor de bovenbouw (4de, 5de en 6de leerjaar) 
 
Individuele ouderavond kleuters: 17 oktober 2018 
Individuele ouderavond lager onderwijs: 24 oktober 2018 
Individuele ouderavond lager onderwijs op vraag : 19 december 2018 
Ouderavond 3de kleuterklas i.v.m. de testen over lees- en rekenvoorwaarden : 20 februari 2019 
Individuele ouderavond lager onderwijs : 03 april 2019 
Individuele ouderavond kleuters : 19 juni 2019 
Individuele ouderavond lager onderwijs : 26  juni 2019 

 
4.3 Rapporten 

 
Woensdag  24.10.2018 
Donderdag 19.12.2018 
Woensdag 03.04.2019 
Woensdag 26.06.2019 

 
4.4 Opendeurdagen 

 
Dinsdag  09 oktober 2018 
Dinsdag 15 januari 2019 
Dinsdag  19 maart 2019 
Dinsdag  11 juni 2019 

 
4.5 Instapdata 

 
De eerste schooldag na de zomervakantie; 03 september 2018 
De eerste schooldag na de herfstvakantie; 05 november 2018 
De eerste schooldag na de kerstvakantie; 07 januari 2019 
De eerste schooldag van februari; 01 februari 2019 
De eerste schooldag na de krokusvakantie; 11 maart 2019 
De eerste schooldag na de paasvakantie; 23 april 2019 
De eerste schooldag na O.H.-Hemelvaart; 03 juni 2019 

  

http://www.kohh.be/


VZW KOHH        Veearts Strauvenlaan 5         3540 Herk-de-Stad           www.kohh.be 
Ondernemingsnummer 425.819.904 

55 
 

4.6  Jaaroverzicht  
VRIJE BASISSCHOOL SINT-JAN BERBROEK 

SCHOOLJAAR 2018-2019  

Maandag   03.09.2018  Eerste schooldag met instap kleuters 

Donderdag     06.09.2018  19.00 uur Algemene infoavond kleuterschool 7 

Maandag   10.09.2018  Eucharistieviering als start van het schooljaar 

Dinsdag   11.09.2018  Infoavond vormelingen (Polyvalente zaal Sint-Martinus Ursula) 

Dinsdag   11.09.2018  19.00 uur Algemene infoavond onderbouw  

(1ste, 2de en 3de leerjaar) 

Donderdag   13.09.2018  19.00 uur Algemene infoavond bovenbouw  

(4de, 5de en 6de leerjaar) 

Woensdag   19.09.2018  Natuurpunt 5de leerjaar: kennismaking  

Vrijdag    28.09.2018  Herfstwandeling 

Maandag  01.10.2018  Vrije dag!  

Woensdag    10.10.2018  Opendeurdag om 10.45 uur nieuwe kleuters (instapdatum  

6/11/2018 en 8/01/2019) 

Woensdag  17.10.2018  Ouderavond : kleuteronderwijs 

Woensdag  24.10.2018   Rapport 

Woensdag  24.10.2018  Ouderavond : lager onderwijs 

Zaterdag  27.10.2018  Herfstvakantie t.e.m. 04.11.2018 

Vrijdag   26.10.2018  Kienavond  

Donderdag    01.11.2018  Allerheiligen 

Vrijdag   02.11.2018  Allerzielen 

Maandag  05.11.2018  Instap kleuters 

Zaterdag  11.11.2018  Wapenstilstand (einde WO 1)! 

Vrijdag   16.11.2018  Grootouderfeest kleuters  

Woensdag  21.11.2018  Natuurpunt 5de leerjaar 

Maandag   03.12.2018  Pedagogische studiedag ! (Kinderen zijn vrij!) 

Woensdag  05.12.2018  Bezoek van Sint en Piet op school 

Woensdag  19.12.2018  Rapport 

Woensdag   19.12.2018  Ouderavond lager onderwijs op vraag van de leerkrachten 

Donderdag   20.12.2018  Kerstviering 

Zaterdag   22.12.2018  Kerstvakantie t.e.m. 06.01.2019 

Dinsdag  25.12.2018  Kerstmis 

Dinsdag   01.01.2019  Nieuwjaar 

Maandag  07.01.2019  Instap kleuters 

Dinsdag   15.01.2019  Opendeurdag nieuwe kleuters(instap 01/02/2019 en  

      11/03/2019) 

Maandag    28.01.2019  Vrijaf!  

Vrijdag    01.02.2019  Instap kleuters 

Woensdag   20.02.2019  Oudercontact 3de kleuterklas (toeter-testen) 

Donderdag  21.02.2019  Schoolfotograaf  
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Vrijdag    01.03.2019  Carnavalstoet 

Zaterdag   02.03.2019  Krokusvakantie t.e.m. 10.03.2019  

Woensdag  04.03.2019  Aswoensdag – begin van de Vasten 

Maandag   11.03.2019  instap kleuters  

Zondag  17.03.2019  Opendeurdag secundair onderwijs Sint-Martinusscholen  

Dinsdag   19.03.2019  Opendeurdag nieuwe kleuters (instap 23.04.2019 en  

      03.06.2019) 

Woensdag   20.03.2019  Pedagogische studiedag op vlak van scholengemeenschap 

Woensdag   03.04.2019  Rapport 

Woensdag   03.04.2019  Oudercontact:  lager onderwijs 

Vrijdag    05.04.2019  Bezoek van de paashaas 

Zaterdag   06.04.2019  Paasvakantie t.e.m. 22.04.2019 

Zondag   21.04.2019  Pasen 

Maandag  22.04.2019  Paasmaandag: Vrijaf!  

Dinsdag   23.04.2019  Instap kleuters 

Woensdag   01.05.2019  Feest van de arbeid (Vrije dag!) 

Zaterdag   11.05.2019  Schoolfeest 

Woensdag   15.05.2019  Natuurpunt 5de leerjaar  

Zondag   19.05.2019  Vormsel om 11.00 uur in de kerk van Schulen 

Zaterdag   25.05.2019  Berbroek Terrast  

Donderdag   30.05.2019  Eerste Communie en O.L.H. Hemelvaartdag 

Vrijaf t.e.m. 02.06.2019 

Maandag  03.06.2019  Laatste instapdatum van dit schooljaar  

Zondag   09.06.2019  Pinksteren 

Maandag  10.06.2019  Pinkstermaandag : vrij! 

Dinsdag  11.06.2019  Opendeurdag kleuters (instap schooljaar ’18-‘19) 

Woensdag  19.06.2019  Ouderavond: kleuters 

Maandag   24.06.2019  Schoolreis: kleuters en lager onderwijs  

Dinsdag   25.06.2019  Sportdag Schulensmeer (3de graad)   

Woensdag   26.06.2019  Rapport 

Woensdag   26.06.2019  Ouderavond: lager onderwijs  

Donderdag   27.06.2019  Viering einde schooljaar 

Donderdag   27.06.2019  17.30 uur proclamatie (kleuters K5J) 

      19.30 uur proclamatie (leerlingen 6de leerjaar) 

Vrijdag   28.06.2019  12.00 uur Zomervakantie!  
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4.7  Zwem- en turnkalender 
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5. Afwezigheidskaarten 
 

 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint - Jan 
Kapelstraat 28 – 35       

3540 Berbroek Herk-de-Stad    
013 55 45 93 
0475 22 57 35 
e-mail : directie@basisschoolberbroek.be  
website :  www.basisschoolberbroek.be  

Beste ouders, opvoeders, 
 

Gelieve bij elke afwezigheid van uw kind, in de loop van de voormiddag, de school te verwittigen. 
Dit kan telefonisch op het nummer 013 55 45 93 of op het Gsm-nummer 0475 22 57 35   

  
 Voor afwezigheden ziekte van minder dan 3 kalenderdagen volstaat een verklaring, van de ouders of opvoeders. U kan 
doorvoor gebruik maken van deze kaart. (maximaal 4 keer in één schooljaar) 
 
Afwezigheden wegens ziekte van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen, dienen gewettigd te worden met een 
doktersattest. Wanneer uw kind van vrijdag tot en met maandag ziek is, dien je dit ook te wettigen met een 
doktersattest. 

 
 Voor andere afwezigheden volstaat een verklaring van de ouders of opvoeders. 

 
Ondergetekende ………………………………………………..ouder/opvoeder (*) van 
….……………………………………………………………………….(naam van het kind) 
Verklaart dat hij/zij (*) afwezig was op ……………………………………. (datum) 
 
Wegens : (*)       ziekte minder dan 3 opeenvolgende dagen (code Z) 

   medische controle bij arts (code Z) 
   medische controle of consultatie bij therapeut (code B) 
   dag van huwelijk of begrafenis familieleden (code R) 
   sterfgeval: rouwperiode (code Q, mits toestemming directie) 
   andere reden : ………………………………………………………………. (code B) 
 
 
datum en handtekening 
……………………………………………………….. 
(*)Aanduiden wat van toepassing is.  

 

 

 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint - Jan 
Kapelstraat 28 – 35       

3540 Berbroek Herk-de-Stad    
013  55 45 93 
0475 22 57 35 
e-mail : directie@basisschoolberbroek.be 
website :  www.basisschoolberbroek.be 

Beste ouders, opvoeders, 
 

Gelieve bij elke afwezigheid van uw kind, in de loop van de voormiddag, de school te verwittigen. 
Dit kan telefonisch op het nummer 013 55 45 93 of op het Gsm-nummer 0475 22 57 35   

  
 Voor afwezigheden ziekte van minder dan 3 kalenderdagen volstaat een verklaring, van de ouders of opvoeders. U kan 
doorvoor gebruik maken van deze kaart. (maximaal 4 keer in één schooljaar) 
 
Afwezigheden wegens ziekte van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen, dienen gewettigd te worden met een 
doktersattest. Wanneer uw kind van vrijdag tot en met maandag ziek is, dien je dit ook te wettigen met een 
doktersattest. 

 
 Voor andere afwezigheden volstaat een verklaring van de ouders of opvoeders. 

 
Ondergetekende ………………………………………………..ouder/opvoeder (*) van 
….……………………………………………………………………….(naam van het kind) 
Verklaart dat hij/zij (*) afwezig was op ……………………………………. (datum) 
 
Wegens : (*)       ziekte minder dan 3 opeenvolgende dagen (code Z) 
   medische controle bij arts (code Z) 
   medische controle of consultatie bij therapeut (code B) 
   dag van huwelijk of begrafenis familieleden (code R) 
   sterfgeval: rouwperiode (code Q, mits toestemming directie) 
   andere reden : ………………………………………………………………. (code B) 
 
 
datum en handtekening 
……………………………………………………….. 
(*)Aanduiden wat van toepassing is.  
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Ondertekening schoolreglement  

 
 

‘Voor kennisname schoolreglement met engagementsverklaring ’ 
 
‘Voor kennisname schoolbrochure met eigen opvoedingsproject ’ 

 
 
 
De ouders van …………………………………………………………………………………….. verklaren hierbij 
dat ze het schoolreglement met engagementsverklaring  en de schoolbrochure met het eigen 
opvoedingsproject hebben ontvangen en hiermee instemmen.  

 
Naam en handtekening van de ouder(s)1 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Deze strook zelf te bewaren! 
 
 

 
 
‘Voor kennisname schoolreglement met engagementsverklaring ’ 
 
‘Voor kennisname schoolbrochure met eigen opvoedingsproject ’ 

 
 
 
De ouders van …………………………………………………………………………………….. verklaren hierbij 
dat ze het schoolreglement met engagementsverklaring  en de schoolbrochure met het eigen 
opvoedingsproject hebben ontvangen en hiermee instemmen.  

 
Naam en handtekening van de ouder(s)2 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Deze strook terug aan de school bezorgen. 
 

  
 

                                                           

1 Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk 

Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder. 
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