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De schoolpoort wordt telkens 20 minuten voor de aanvang van de lessen 

geopend. Pas dan is uw kind onder toezicht. Stuur uw kind dus niet 

vroeger naar school (tenzij voor de voorschoolse opvang). Zonder 

toezicht is uw kind niet verzekerd tegen ongevallen en kan de school niet 

aansprakelijk worden gesteld.  

  

 2. OP TIJD KOMEN         

  

We rekenen erop dat alle kinderen tijdig aanwezig zijn op school. 

Wie te laat komt, moet een reden opgeven bij de klasleerkracht en/of bij 

de directie. Indien een kind regelmatig te laat komt, zal de directie 

contact opnemen met de ouders.  

Een leerplichtige leerling die ’s morgens te laat in de klas is, is 

ongewettigd afwezig. 

  

Ook op het einde van de schooldag moeten de schooluren 

gerespecteerd worden. Kinderen die niet tijdig opgehaald worden, 

worden naar de naschoolse opvang gebracht.  

  

 

 

1. SCHOOLUREN   

        

   

Voormiddag  08.20u    opening schoolpoort  

      08.40u    start van de lessen  

      

  

12.15u    begin middagpauze  

Namiddag   13.10u    opening schoolpoort  

      13.30u    start van de lessen  

      15.10u    einde van de lessen  

      

  

15.15u    opening schoolpoort  

Woensdag   08.20u    opening schoolpoort  

      08.40u    start van de lessen  

      12.15u    einde schooldag  

      12.20u    opening schoolpoort  

          



 

  

 3. MIDDAGTOEZICHT     

  

Kleuters en leerlingen kunnen tijdens de middagpauze op school blijven 

ineten. Voor het middagtoezicht wordt een financiële bijdrage gevraagd 

(zie bijlage 2).   

  

  

Wegens beperkte ruimte in de refters vragen we aan ouders om indien 

mogelijk hun kinderen tijdens de middagpauze thuis op te vangen. Deze 

regeling geldt in het bijzonder voor de kleuters; thuis kunnen zij weg van 

alle drukte eten en drinken en even rusten.  

  

Alleen kinderen die tijdens de middagpauze thuis gaan eten, mogen de 

school verlaten. De andere kinderen zijn verplicht om in de school te 

blijven. Voor elke afwijking is toestemming van de directie vereist.  

  

 4. VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG     

  

De VOORSCHOOLSE OPVANG wordt georganiseerd in de 

kleuterschool (Graaf Van Egmontstraat 18).   

- Kinderen kunnen hier terecht op maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag van 07.30u tot 08.20u  

- Leerlingen van de lagere school worden hier opgehaald om 08.20u  

  

De NASCHOOLSE OPVANG wordt ook georganiseerd in de  

kleuterschool (Graaf Van Egmontstraat 18)  

- Kinderen kunnen hier terecht op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag, van 15.30u tot 17.30u en op woensdag van 12.30u tot 

17.30u  

- Leerlingen van de lagere school die naschoolse opvang nodig 

hebben, worden onder begeleiding naar de juiste locatie gebracht.  

  

De onkosten voor de voor- en nabewaking worden genoteerd op de 

schoolfactuur (zie bijlage 2). Voor de betaalde opvang krijgen ouders 

een fiscaal attest.  

  



Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de 

basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad 

Antwerpen. Deze voorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod,  

veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, 

voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer informatie 

hierover vindt u bij www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang.  

  

Voor kinderen die niet tijdig worden opgehaald contacteren we de 

persoon/personen die vermeld worden op de inlichtingenfiche. Indien we 

niemand kunnen bereiken, worden de kinderen naar een opvangdienst 

gebracht. Het adres van deze dienst hangt aan de deur van de school; 

uiteraard verzekeren we dat er altijd iemand de kinderen begeleidt.  

  

 5. ETEN EN DRANK         

        

  

Tijdens de speeltijd mogen kinderen een koek of fruit eten en een 

drankje nuttigen. Hierbij gelden de volgende afspraken:  

▪ Alle kinderen drinken water; ze gebruiken een drinkbus of 

een hersluitbare verpakking.  

▪ Snoep en frisdrank zijn niet toegelaten.  

▪ Op woensdag eten alle kinderen een stuk fruit.  

  

Tijdens de middagpauze eten de kinderen een eigen lunchpakket. Hierbij 

gelden de volgende afspraken:  

▪ Boterhammen worden meegegeven in een brooddoos.  

▪ Drankjes worden meegegeven in een drinkbus. Kinderen 

mogen enkel water, melk of fruitsap drinken.  

▪ Snoep en frisdrank zijn niet toegelaten.  

  

De school verkoopt zelf geen drankjes.  

  

6. OPHALEN  

  

In verband met het ophalen van de kinderen gelden de volgende 

afspraken:  

▪ Ofwel wordt uw kind opgehaald door één van de ouders.  

▪ Ofwel wordt uw kind opgehaald door een andere persoon; in dit 

geval laat u weten aan de klasleerkracht wie uw kind ophaalt.  

http://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang
http://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang


▪ Ofwel gaat uw kind mee met één van de rijen die onder toezicht 

vertrekken vanuit de school.  

▪ Ofwel gaat uw kind naar de naschoolse opvang.  

  

Bij het begin van het schooljaar duidt u de gewenste regeling aan op de 

inlichtingenfiche. Voor elke afwijking is een schriftelijke verklaring van de  

ouders vereist en een toelating van de directeur.  

  

  

 7. SPORT OP SCHOOL       

  

Per week heeft elke klasgroep 2 lesuren bewegingsopvoeding. De 

leerlingen van de lagere school brengen hun sportkledij mee naar school 

in een sportzakje:  

▪ T-shirt met logo van de school (verplicht)  

▪ blauwe of zwarte short  

▪ sportschoenen  

  

Vanaf het 2de leerjaar gaan de leerlingen om de twee weken zwemmen.  

De leerlingen brengen hun zwemgerief mee in een sportzakje:  

▪ handdoek  

▪ badpak of zwembroek (GEEN zwemshort)  

Sportactiviteiten zijn een belangrijk onderdeel van het leerproces; er kan 

enkel vrijstelling gegeven worden om medische redenen.  

  

 8. LEERUITSTAPPEN       

  

In onze schoolvisie benadrukken we dat we met kinderen actief de 

wereld willen verkennen. Regelmatig doen we  dan ook leeruitstappen in 

de omgeving of verder weg.  

  

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor 

deelname aan ééndaagse uitstappen. Indien de ouders deze 

toestemming weigeren, moeten zij dit vooraf melden aan de directie.  

  

In de lagere school gaan de leerlingen ook om de 2  jaar op meerdaagse 

uitstap.  



Bij een meerdaagse uitstap is een afzonderlijke schriftelijke toestemming 

van de ouders vereist. Ook deze uitstappen zijn een essentieel 

onderdeel van het leerproces; we rekenen erop dat alle leerlingen 

deelnemen.  

  

We benadrukken dat de onkosten voor geen enkel kind een hinderpaal 

mogen zijn. We zijn steeds bereid om samen met de ouders een 

oplossing te zoeken voor financiële problemen.  

  

  

  

  

 9. SCHOOLVERZEKERING        

  

Gedurende alle schoolactiviteiten onder toezicht zijn de kinderen 

verzekerd tegen ongevallen. Als een kind medische verzorging nodig 

heeft buiten de school, wordt de volgende procedure gevolgd:  

▪ De ouders krijgen van de school een document dat moet ingevuld 

worden door de behandelende arts.  

▪ De ouders bezorgen het ingevulde document terug aan de school.  

▪ De school stuurt het document naar de verzekeringsmaatschappij.  

▪ De verzekeringsmaatschappij (ETHIAS) stuurt een dossiernummer 

naar de ouders en betaalt vanaf dan de onkosten terug die niet 

gedekt worden door de mutualiteit.  

  

Opgelet: schade aan materiële zaken (bv. bril, horloge, fiets, …) wordt 

niet gedekt door de schoolverzekering.  

  

De schoolverzekering dekt lichamelijke letsels die gebeuren op weg van 

en naar de school, op voorwaarde dat  

▪ Het ongeval gebeurt op de gebruikelijke weg tussen school en 

woning.  

▪ Het ongeval gebeurt binnen de normale tijd om deze weg af te 

leggen.  

  

Alle schoolse activiteiten, activiteiten van het oudercomité en 

buitenschoolse activiteiten gebeuren in overleg met de directie. Enkel 

onder die voorwaarde kan de verzekering tussenkomen bij eventuele 

ongevallen.  



 

 10.  SCHOOLMATERIAAL        

    

  

Al het schoolmateriaal dat kinderen nodig hebben om de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen te behalen, krijgen ze gratis aangeboden in de klas:  

▪ boeken en schriften  

▪ schrijfmateriaal  

▪ teken- en schildermateriaal  

▪ spel- en sportmateriaal  

▪ meetmateriaal  

▪ varia: slijper, gom, zakrekenmachine, passer  

Dit materiaal blijft eigendom van de school en moet met de nodige zorg 

behandeld worden. Bij verlies of beschadiging zal een vergoeding 

aangerekend worden.  

  

Een aantal zaken moet nog wel door de ouders aangekocht worden:  

▪ boekentas  

▪ turngerief  

▪ zwemgerief  

▪ brooddoos, drinkbus  

De klasleerkracht geeft bij het begin van het schooljaar een lijstje mee 

van de zaken die uw kind nodig heeft.  

  

  

 11.  SCHOOLTOESLAG  

  

Kinderen in het kleuter- en lager onderwijs kunnen jaarlijks een 

schooltoeslag krijgen. Deze wordt automatisch opgenomen in het 

Groeipakket (kinderbijslag).  

 

OPGELET: om recht te hebben op de schooltoeslag moeten 

kinderen voldoende aanwezig zijn op school 

- 2.5-jarige kleuters: minstens 100 halve dagen 

verplichte aanwezigheid 

- 3-jarige kleuters: minstens 150 halve dagen verplichte 

aanwezigheid 

- 4-jarige kleuters: minstens 185 halve dagen verplichte 

aanwezigheid 



- 5-jarige kleuters: minstens 220 halve dagen verplichte 

aanwezigheid 

- Leerplichtige leerlingen (6 jaar en ouder): maximaal 29 

halve dagen ongewettigd afwezig 

De uitbetaler van het Groeipakket krijgt de gegevens automatisch 

door van het Ministerie van Onderwijs. 

 

Voor meer informatie: www.groeipakket.be 

  

  

 12.  FIETSEN         

  

Leerlingen die met de fiets naar school komen, stappen af aan de 

schoolpoort en plaatsen hun fiets op de juiste, afgebakende plaats.  

  

Fietsers zorgen ervoor dat hun fiets in orde is volgens de verkeersregels. 

De school is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal.  

  

 13.  AGENDA         

  

De kleuters krijgen een heen-en-weer mapje. Hierin worden brieven en 

berichten doorgegeven van school naar thuis en omgekeerd.  

  

In de lagere school hebben alle leerlingen een agenda:  

▪ Alle lessen en taken worden hierin genoteerd.  

▪ Het is een instrument om te leren plannen.  

▪ Het is een communicatiemiddel tussen school en thuis; als 

ouder kan u er ook berichten of vragen in noteren.  

▪ De agenda wordt meegegeven in een kaft, waarin u ook 

extra brieven kan terugvinden.  

Het is belangrijk dat u samen met uw kind de agenda dagelijks nakijkt. 

We vragen ook om de agenda te ondertekenen.   

  

 14.  HUISTAKEN EN LESSEN       

  



In de lagere school krijgen de leerlingen taken, lessen en/of opzoekwerk. 

De bedoeling is het inoefenen van de leerstof en het bevorderen van 

zelfstandig werk. De leerkracht controleert en evalueert het huiswerk.  

  

Er zijn 3 vaste dagen waarop de leerlingen huistaken en/of lessen 

meekrijgen: maandag, dinsdag en donderdag.   

  

Vanaf het 4de leerjaar krijgen de leerlingen ook taken en/of lessen die 

over een langere periode lopen; in dit geval kan er ook op 

woensdagnamiddag of tijdens het weekend een inspanning gevraagd 

worden.  

  

In een periode van grote toetsen krijgen de leerlingen vanaf het 4de 

leerjaar een extra overzicht mee. Hierop vinden ze de planning van de 

toetsmomenten en een aanduiding van de leerstof die ingeoefend moet 

worden. Het is belangrijk om dit overzicht samen met uw kind te 

bekijken; op die manier wordt er gewerkt aan een goede studiehouding.  

  

 15.  RAPPORT             

  

De schoolse vorderingen van uw kinderen worden permanent 

geëvalueerd. Er wordt ook aandacht besteed aan welbevinden, 

leerhouding en sociale vaardigheden. De resultaten van toetsen en 

observaties worden genoteerd in een rapport.  

  

De leerlingen van de lagere school krijgen om de twee maanden een 

rapport; ouders kunnen ook telkens inzage vragen in de toetsen.  

  

Ouders moeten het rapport aandachtig lezen, handtekenen en 

terugbezorgen aan de klasleerkracht. Drie maal per jaar wordt het 

rapport besproken tijdens een individueel oudercontact. Ouders 

zijn verplicht om hierop aanwezig te zijn.  

  

Op het laatste rapport wordt een eindadvies geformuleerd. De beslissing 

om een kind een jaar te laten overdoen behoort tot de autonomie van de 

school en kan niet betwist worden door de ouders. De beslissing wordt 

steeds genomen in het belang van het kind en na grondig overleg met de 

klassenraad.  

  



  

 

 

 16.  GSM en ELECTRONISCH SPEELGOED      

  

Leerlingen kunnen op school gebruik maken van de telefoon indien zij 

hun ouders dringend moeten bereiken. GSM-toestellen zijn in principe 

niet toegelaten. Als leerlingen na overleg met de ouders toch een GSM 

meebrengen, wordt deze in de loop van de dag bewaard door de 

leerkracht.   

Electronisch speelgoed en gadgets (gameboy,nintendo DS, PSP, MP3, 

ipod) zijn niet toegelaten op school.   

  

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies of diefstal.  

  

  

 17.   AANGEPASTE KLEDIJ en SCHOEISEL  

  

Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen naar school komen in verzorgde 

kledij en schoeisel, aangepast aan de weersomstandigheden. We wijzen 

er nadrukkelijk op dat kinderen in de zomerperiode gesloten sandalen of 

schoenen moeten dragen; dit is belangrijk om vallen en struikelen te 

voorkomen!  

  

Dure juwelen en make-up horen niet thuis op school. Tijdens de lessen 

worden ook geen hoofddeksels gedragen.   

  

In de donkere wintermaanden dragen de kinderen een fluo-vestje op de 

weg naar school en naar huis. De kinderen dragen dit vestje ook als ze 

met de klas op stap gaan. Deze periode loopt van de herfstvakantit tot 

de krokusvakantie.  

 

  


