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Welkom op onze basisscholen
VBS HUPSAKEE en VBS TE VELDE
Beste ouder
Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft.
We beschouwen dit als een blijk van groot vertrouwen.
We zien het als een voorrecht dat we mee mogen helpen bij de opvoeding van uw kind.
We zullen uw kind goed onthalen.
U mag erop rekenen dat we als schoolbestuur en schoolteam ons ten volle zullen inzetten om
uw kind een eigentijdse, christelijke opvoeding en degelijk onderwijs te geven.
Vanzelfsprekend hopen we dat u uw kind zal aanmoedigen om met ons mee te werken en
dat we dus goede bondgenoten zullen zijn in de opvoeding van uw kind.
Aarzel ook niet met ons contact op te nemen indien er problemen zijn.
We staan klaar om samen naar een oplossing te zoeken.
Deze brochure bieden we aan als een basis voor een goede samenwerking tussen u en onze
school.

Wij hopen op een goede samenwerking!
Het schoolteam

Beste leerling
Welkom op onze school!
Laten we samen stappen zetten om te leren, te groeien, om jouw persoonlijkheid en talenten
verder te ontplooien, om te leren zorg dragen voor jezelf en elkaar, om een plaatsje te
bouwen in onze samenleving, …
Laten we de wereld samen ontdekken!

Het schoolteam
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ONS SCHOOLREGLEMENT

Door je kind in te schrijven in onze school ga je akkoord met ons schoolreglement.
Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van elke leerling op school.
Het schoolreglement omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en
je kind verwachten.
Soms is het nodig om ons schoolreglement aan te passen.
We bespreken het schoolreglement dan op de schoolraad.
Als er wijzigingen zijn aan ons schoolreglement of pedagogisch project, dan vragen we jou
om opnieuw je akkoord te geven.
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Terug naar overzicht
Engagementsverklaring van het katholiek
onderwijs

Onze visie en pedagogisch project

1. Algemene informatie over onze school
Hoe organiseren wij onze
school?

Vaste instapdagen voor
de kleinsten

Nieuwe inschrijving nodig?

Onderwijsloopbaan

Schooluitstappen

Verboden te roken

Verkoop, reclame en
sponsoring
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Onze visie en pedagogisch project
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de
katholieke dialoogschool.
Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of
religieuze achtergrond ook.
Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding
en vorming die de school hun kinderen verstrekt.
Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in.
Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het
samen school maken.
Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt
aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven.
Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze
waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke
dialoogschool.
U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie.
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DE PIJLERS VAN HET OPVOEDINGSPROJECT
We leven in een unieke tijd want de tijd ‘kantelt’. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te voeden.
Iedereen is door deze ‘kentering’ getekend: jong en oud. We staan dan ook voor de uitdaging
- samen - te kiezen voor een nieuwe toekomst. Voor onze kinderen en voor onszelf.
Vanuit de traditie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar geloven we dat een opvoeding
op de maat van morgen opvoeders nodig heeft die getuigen van hoop en ... leven vanuit het evangelie.
Daarom zien we Jezus als de inspirerende ‘pedagoog’ en ‘het fundament’ voor ons project.
1 ONZE OPVOEDING IS GERICHT OP HET LEVEN
Uw kind is op zoek naar geluk. Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg tonen naar
het goede leven.
Daarom willen wij als opvoeders - zoals u thuis doet - hen waarden voorleven waarin we zelf geloven.
Zin voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, verdraagzaamheid, vrede en
rechtvaardigheid en vele andere waarden.
We zullen hen evenwel ook helpen zelf waarden te ontdekken. Onze kinderen moeten immers voelen
dat we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan heeft.
2 ONZE OPVOEDING STREEFT NAAR TOTALE PERSOONSVORMING
Om gelukkig te worden heeft uw kind ‘hoofd, hart en handen’ nodig. We streven er dus naar
alle talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen.
We zetten ons sterk in om onze kinderen veel te leren, maar we proberen ze vooral ook te leren hoe ze
zelfstandig nu en later problemen kunnen aanpakken.
We wensen ze ook te leren leven: zowel in de kleine kring als in de grote maatschappij. We hopen ze op
weg te zetten naar persoonlijk geluk - we wensen ze ook uit te nodigen en voor te bereiden om straks
als ‘jonge burger’ mee te werken aan een meer rechtvaardige samenleving. We beginnen daar mee op
het kleine oefenveld van de school.
We hopen eveneens bij uw kind en de leeftijdgenootjes de verwondering te wekken voor wat schuilt
achter de zichtbare kant van de dingen zodat ze leren aanvoelen welke ‘Goedheid’ het leven draagt en
ons veel vertrouwen kan schenken.
3 ONZE OPVOEDING GETUIGT VAN EEN VOORKEURLIEFDE VOOR DE ZWAKSTEN
Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom.
We proberen oog te hebben voor wat elk kind nodig heeft. Voor kinderen die dat nodig hebben zoeken
we naar een aangepaste opvang. Natuurlijk rekenen we ook op een oprechte inzet van elk kind zelf.
We merken ook dat kinderen soms lijden aan een vorm van ‘moderne armoede’: zij zijn arm aan
relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan hoop of geluk. Voor deze ‘armoede’ proberen we ook
aandacht te hebben.
Als opvoeders met een voorkeurliefde voor de zwaksten hebben we ook veel oog voor leerzwakke
en leervertraagde leerlingen. Voor deze groep zoeken we naar aangepaste leerhulp en begeleiding,
zonder onze sterke meisjes en jongens te vergeten.
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We pogen de ‘armen’ in de eigen kring van de school te helpen. Tegelijk nodigen we uit oog te
hebben voor de weerlozen, de meest kwetsbaren in onze maatschappij en pakken we de uitdaging
op om onze kinderen vanuit het evangelie te helpen opkomen voor een eerlijke wereld.
4 ONZE OPVOEDING STEUNT OP EEN PERSOONSBEVORDERENDE RELATIE
Om uw kind te helpen groeien willen we nabij zijn, het warmte en aandacht bieden.
Daarom kiezen we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte.
We spreken een omkeerbare taal zodat kinderen die ons nadoen hoffelijk en tactvol zijn.
We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van
‘harte’ les geven en moeten aanvoelen dat we ‘een hart’ hebben voor wat hen raakt en bezig houdt.
Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de opvoeding: kinderen hebben nood aan opvoeders
die durven neen zeggen en hen durven confronteren met grenzen. Van het kind verwachten we dat het
onze ‘neen’ ook leert aanvaarden en respecteren.

5 ONZE OPVOEDING HEEFT ZORG VOOR EEN EIGENTIJDSE GELOOFSOPVOEDING
In onze school bekennen we kleur. We vinden het jammer dat in deze tijd God in sterke mate
doodgezwegen wordt want Hij geeft vele wegwijzers naar groot en innig geluk.
We geloven dat ‘kleine en grote mensen’ door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben.
Maar we willen de kinderen die ons worden toevertrouwd ook spreken over de ongeëvenaarde
goedheid van God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een verrassende reisgids is naar een rijk
en zalig leven.
Hopelijk zal uw kind en u dit ervaren door de levensstijl die we voorleven en de cultuur die op onze
school voelbaar is.

6 ONZE OPVOEDING HAALT KRACHT UIT EEN GOEDE SAMENWERKING
Als schoolbestuur en schoolteam zullen we hard werken om dit opvoedingsproject in praktijk
om te zetten.
Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van uw kind. Zonder deze ‘samenwerking’ lukt
het ons niet. Gelukkig kunnen we ook rekenen op vele deskundige helpers zoals CLB en steun van de
lokale gemeenschap.
Vooral ook hopen wij op uw individuele bereidheid als ouder en uw medewerking als oudergroep. Dit
levens- en leerproject zal immers maar lukken als we samen streven naar eensgezindheid rond het
essentiële en we elkaar bemoedigen om elk zijn of haar bijdrage te leveren in de opvoeding van onze
kinderen.
Terug naar overzicht
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Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs
Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke dialoogschool.
Op onze school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is.
Samen leven in dialoog met elkaar vinden we belangrijk.
Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op zoek te gaan naar wat leren en leven voor
jou kunnen betekenen.
Kiezen voor een katholieke dialoogschool vraagt betrokkenheid van iedereen.
Van ons mag je verwachten dat we je zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken.
Onze school is voor je kind een leer- en leefwereld die bijdraagt aan de opvoeding die je je kind
zelf wilt geven.
Kiezen voor een katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de manier waarop wij
als school vandaag het project van de katholieke dialoogschool vormgeven.
Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echte partner van ons bent in de
vorming van je kind.
Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen Rooms-Katholieke godsdienst.
In onze school volgen alle kinderen de lessen Rooms-Katholieke godsdienst.
Daar krijgen ze kansen om mogelijke antwoorden te zoeken op hun levensvragen.
Ze maken er kennis met de katholieke geloofstraditie en gaan ermee in dialoog.
Daarnaast maken ze kennis met andere levensbeschouwingen.
De school is dé oefenplaats bij uitstek om te leren omgaan met diversiteit in de klas en de
samenleving.
Kinderen zijn van nature uit nieuwsgierig.
In de godsdienstles worden ze uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over hun
levensbeschouwing.
Dit biedt kansen tot échte ontmoeting en wederzijds respect.
We hopen met de hele school op die manier bij te dragen tot een verdraagzame samenleving,
een samenleving waar iedere mens telt!
Net daarom zet het vak Rooms-Katholieke godsdienst mee zijn schouders onder de 24
interlevensbeschouwelijke competenties.
Deze behoren tot het leerplan.
Elke leraar doet de nodige inspanningen om deze competenties bij de kinderen te ontwikkelen.
Dit kan op school of op leeruitstap.
De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen.
We dagen elk kind uit om in verbondenheid met anderen te groeien tot een gelukkig leven.
(1)Levensbeschouwing is een kijk op het leven: wat het leven betekent en hoe dat geleefd kan
worden in verbondenheid met zichzelf, met anderen, met gemeenschappen, met natuur en
cultuur en voor sommige mensen ook met God.
De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je hier.
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1ste Communie
De woonparochie bereidt voor…
De Eerste Communie is een sacrament en wordt gevierd in de parochie waar men woont: de
thuisparochie, dus in eigen parochiekring.
Het grootste gedeelte van de voorbereiding op de Eerste Communie gebeurt thuis.
Als u zich als ouder geëngageerd voelt om mee te werken aan de praktische voorbereidingen
van de eerste communie kan u zich richten tot pastoor Van Rompuy.
Waarom zijn het de ouders die de voorbereiding doen?
Zoals alle levensbelangrijke dingen, mag ook het geloof in de eerste plaats door de ouders
worden aangereikt...
De parochie ondersteunt…
Er zijn het startmoment, de ouderavond, de voorbereidende vieringen, de repetities….
Op de ouderavond worden de verschillende stappen van de voorbereiding
samen doorgenomen en kunnen de ouders ook vragen stellen en hun zoeken delen.
De laatste weken vóór de Eerste Communie zijn er enkele repetities.
Deze vallen buiten de schooluren.
Eerste Communie is feest van het gezin in de parochie.
De school moedigt aan…
Toch blijft de ondersteuning vanuit de school belangrijk.
Zo zullen de klasleraren in het kader van de godsdienstlessen aandacht geven aan de
eucharistie in het thema brood dat aansluit bij de voorbereiding van de Eerste Communie.
Buiten de Eerste Communie om organiseert en ondersteunt de school allerlei pastorale
activiteiten: vijf schoolvieringen per schooljaar, de vastenvoettocht, deelname aan de
processie, …
We blijven dus zeker een partner in het katholiek groeiproces van onze leerlingen.

Terug naar overzicht
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1

Algemene informatie over de school

1.1

Hoe organiseren wij onze school?

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens.
Aarzel niet om ons te contacteren.
Directeur
Martine Rutten
 011 58 46 53
 0476 68 32 18
 directie@gvbsgeetbets.be
Secretariaat

Claudia Grauls
 011 58 46 53
 claudia.grauls@korzosg.be

Zorgcoördinator

Silvia Swinnen
 011 58 46 53
 silvia.swinnen@gvbsgeetbets.be

Lerarenteam
De directeur, de leraren, de kinderverzorgster, het administratief en ondersteunend personeel
en het onderhoudspersoneel vormen samen ons schoolteam.
Het onderwijzend personeel is volgens de opdracht opgesplitst in kleuters en lager onderwijs.
Deze groepen werken wel intens samen. Voor het organogram van de personeelslijst
zie bijlage 3
Schoolstructuur

GESUBSIDIEERDE VRIJE BASISSCHOOL HUPSAKEE
Dorpsstraat 7b, 3450-Geetbets
T. 011/58 46 53
directie@gvbsgeetbets.be

GESUBSIDIEERDE VRIJE BASSISCHOOL TE VELDE
Lagere school
Hogenstraat 67
3450-Geetbets

Kleuterschool
Hogenstraat 67X
3450-Geetbets
T. 011/58 78 73
directie@gvbsgeetbets.be
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Onze scholengemeenschap KORZO
Onze school vormt samen met 9 andere scholen de scholengemeenschap K.O.R.Z.O.
Deze scholen zijn:
G.V.B.S.
G.V.B.S.
G.V.B.S.
G.V.K.S.
G.V.B.S.
G.V.B.S.
G.V.B.S.
G.V.B.S.
G.V.B.S.
B.L.O.

Dorpsstraat 7B, 3450 Geetbets
Ketelstraat 27A, 3454 Rummen
Schoolstraat 1, 3470 Kortenaken
Rectorijstraat 2, 3470 Ransberg
Grote Steenweg 282, 3350 Linter
Hollestraat 22, 3300 Hakendover
Sint-Genovevaplein 8, 3300 Oplinter
Linterseweg 10, 3440 Budingen
Stationsstraat 16, 3440 Zoutleeuw
Sint-Truidensestraat 14, 3440 Zoutleeuw

De eindverantwoordelijke van de school is het schoolbestuur. Ons schoolbestuur is:
Schoolbestuur Sint-Paulus vzw
Stationsstraat 16
3440 ZOUTLEEUW
Ondernemingsnummer: 0410.414.621
Identificatienummer 6347/74
T. 011/59 92 00
Voorzitter
Afgevaardigd beheerder

:
:

Dhr. Pat Vandewiele
Dhr. Tutenel André

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de
noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs, rekening houdend met
de wettelijke voorschriften.
Praktische informatie over onze school
Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het
schoolbestuur organiseert voor haar scholen.
Schooluren
Voormiddag: van 8.50u tot 12.05u (woensdag tot 11.40u)
(speeltijd van10.35u tot 10.50u)
Namiddag:

van 13.00u tot 15.40u (vrijdag tot 15.00)
(speeltijd van 14.40u tot 14.50u en vrijdag van 13.55u tot 14.05u)

Toezicht
’s Morgens is er op de speelplaats toezicht vanaf 8.30 uur tot aanvang van de lessen.
De leerlingen die vroeger komen, moeten naar de kinderopvang.
Het is niet toegelaten om op de speelplaats te vertoeven vóór de aanvang van het
toezicht van de leraar.
In het belang van jullie kinderen willen wij vriendelijk verzoeken om de kinderen niet te vroeg
naar de school te laten vertrekken.
Ze blijven dan op straat rondhangen en dit kan het gevaar alleen maar in de hand werken.
Om een goed toezicht te kunnen doen, vragen wij de ouders beleefd om ’s morgens niet op de
speelplaats
te blijven. (dan zien wij door de grote mensen de kinderen niet meer!!)
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Tijdens de speeltijden en middagpauze is er toezicht door de leraren.
Onder geen enkele voorwaarde mogen leerlingen zonder toelating de speelplaats verlaten
tijdens de schooluren of tijdens de speeltijden.
Wie tijdens de middagpauze de school wenst te verlaten, geeft hiervan een schriftelijke
bevestiging van de ouders aan de klasleraar. De school is echter niet verantwoordelijk voor
onrechtmatig gedrag van de leerling.
Voor- en Naschoolse Opvang
HUPSAKEE GEETBETS
De gemeente verzorgt een voor- en naschoolse kinderopvang.
•
•
•
•

’s morgens: vanaf 07.00 uur tot 08.30 uur
’s avonds: op maandag, dinsdag en donderdag van 15.55 uur tot 18.10 uur
vrijdag van 15.15 uur tot 18.10 uur.
woensdagmiddag: vanaf 11.45 tot 13.00 uur. Daarna is er kinderopvang in Rummen.
Gelieve in dit geval ten laatste maandagochtend de kinderopvang te verwittigen. Dit
kan ook telefonisch op het nummer 0471/06 55 39
Woensdagnamiddag is er enkel opvang mogelijk de kinderopvang van Rummen. Tijdens
de corona periode worden er geen leerlingen naar de naschoolse opvang in Rummen
gebracht. Zie afspraken huishoudelijk reglement.

PRIJS: € 0,95 per begonnen half uur.
Iedere maand krijg je een factuur van de gemeente die je dan kunt betalen met een
overschrijving.
Voor- en Naschoolse Opvang
TE VELDE HOGEN
De voor- en naschoolse opvang wordt begeleid door Christiane Spapen en Anne Goelen.
Je kunt de begeleiding van de opvang contacteren op het volgende nummer:
Christiane: 0498/46 56 96 en Anne: 0484/86 34 82
De school verzorgt de voor- en naschoolse kinderopvang :
• ’s morgens: vanaf 07.00 uur tot 08.30 uur
•
•
•
•

’s avonds: op maandag, dinsdag en donderdag van 15.55 uur tot 18.10 uur
vrijdag van 15.15 uur tot 18.10 uur.
woensdagmiddag: vanaf 11.45 tot 13.15 uur. Gelieve in dit geval ten laatste
maandagochtend de kinderopvang te verwittigen.
ouders die op woensdag een ganse namiddag opvang nodig hebben,
Gelieve voor de opvang van ’s morgens en ’s avonds duidelijke afspraken te maken met
de verantwoordelijken (cfr. Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse opvang Te
Velde, Hogen)

PRIJS: € 0,95 per begonnen halfuur
• Maandelijks krijg je een factuur van de school die je kunt betalen via een overschrijving
of de betaalapp POM d.m.v. de scan van de QR-code.
ALGEMEEN:
Tijdens periodes waarbij aangepaste voorzorgmaatregelen van toepassing zijn inzake
gezondheid (cfr. Corona), worden er geen leerlingen naar de naschoolse opvang in Rummen
gebracht. Zie afspraken huishoudelijk reglement.
Schoolbestuur Sint-Paulus vzw
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Middagopvang op school
Tijdens de middag kunnen de leerlingen op school eten of naar huis gaan. Bij het begin van het
schooljaar maken de ouders hun keuze schriftelijk kenbaar. Eventuele veranderingen worden
steeds schriftelijk meegedeeld. De leerlingen die naar huis gaan, mogen slechts terug naar de
speelplaats vanaf 12u45.
Vanaf dat ogenblik is het toezicht verzekerd. Voor uitzonderingen kunt u steeds terecht bij de
directeur.
Vergoeding:
• te betalen indien de kleuter/leerling soms of altijd blijft eten tijdens de middagopvang
• wordt per trimester aangerekend en komt op de leerlingenrekening van september
2021, januari 2022 en mei 2022.
1ste trimester

€5,00 voor de oudste van gezin
€4,00 voor de volgende kinderen uit hetzelfde gezin

2de trimester

€5,00 voor de oudste van gezin
€4,00 voor de volgende kinderen uit hetzelfde gezin

3de trimester

€4,00 voor de oudste van gezin
€3,00 voor de volgende kinderen uit hetzelfde gezin

Vakanties
Herfstvakantie:Van maandag 01.11.2021 t.e.m. zondag 07.11.2021
Kerstvakantie:

Van maandag 27.12.2021 t.e.m. zondag 09.01.2022

Krokusvakantie:

Van maandag 28.02.2022 t.e.m. zondag 06.03.2022

Paasvakantie: Van maandag 04.04.2022 t.e.m. maandag 18.04.2022
Laatste schooldag:

Donderdag 30.06.2022

Vrije dagen
Facultatieve verlofdag

woensdag

13.10.2021

Wapenstilstand

donderdag

11.11.2021

Facultatieve verlofdag

maandag

31.01.2022

Facultatieve verlofdag

woensdag

16.03.2022

O.H.-Hemelvaart

donderdag

26.05.2022

Brugdag

vrijdag

27.05.2022

Pinkstermaandag

06.06.2022

Pedagogische studiedagen: geen school voor de leerlingen
Pedagogische studiedag

woensdag

22.09.2021

Pedagogische studiedag

woensdag

08.12.2021

Pedagogische studiedag

woensdag

16.02.2022
Terug naar overzicht
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1.2

Vaste instapdagen voor de kleinsten

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op onze school starten op één van de volgende instapdagen:
▪
▪
▪

1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokusen paasvakantie;
1ste schooldag van februari;
1ste schooldag na Hemelvaartsdag.

Op de website van de Vlaamse overheid kun je de eerstvolgende instapdatum van je kind
berekenen.
Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum?
Dan mag je kind al vanaf die dag naar school.
Is je kind al 3 jaar?
Dan gelden de instapdata niet.
Je kind kan dan elke schooldag starten in de kleuterklas.

Terug naar overzicht

1.3

Nieuwe inschrijving nodig?

Door het schriftelijk goedkeuren van ons pedagogisch project en dit schoolreglement, is je kind
ingeschreven in onze school.
Eenmaal ingeschreven, blijft je kind normaal bij ons ingeschreven.
In principe worden er in eenzelfde basisschool geen herinschrijvingen gevraagd: bij de
overgang lopen de inschrijvingen door.
Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool ?
Dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het lager onderwijs

Terug naar overzicht
1.4

Onderwijsloopbaan

1.4.1

Taalscreening niveau Nederlands

Onze school moet voor elke leerling bij het begin van de leerplicht een
taalscreening uitvoeren.
Die taalscreening onderzoekt hoe goed je kind Nederlands kan.
Indien op basis van de resultaten blijkt dat je kind het Nederlands niet genoeg
beheerst, dan volgt je kind een taalintegratietraject dat aansluit bij zijn specifieke noden.
De taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers.
Zij krijgen sowieso een aangepast taalintegratietraject.
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1.4.2

Naar het lager onderwijs

Meestal stapt je kind over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is (of wordt
voor 1 januari van het lopende schooljaar).
Het is belangrijk dat je kind in het voorafgaande schooljaar 290 halve dagen effectief aanwezig
was in het kleuteronderwijs.
Was je kind geen 290 halve dagen effectief aanwezig in het kleuteronderwijs?
Dan gelden er strengere toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs.
Misschien wil je je kind een jaar vroeger naar het lager onderwijs laten gaan, als het 5 jaar is (of
wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar)?
De overstap hangt dan af van de beslissing van de klassenraad van het kleuteronderwijs en
eventueel ook van die van het lager onderwijs.
Daarnaast moet ook het CLB een advies geven over de vervroegde instap.
Is je kind al 6 jaar en voldoet het aan de toelatingsvoorwaarden, maar is het volgens jou nog
niet klaar voor de lagere school?
Je kind kan dan nog maximaal één jaar kleuteronderwijs volgen.
Zowel de klassenraad van het kleuteronderwijs als het CLB geven je een advies.
1.4.3

Zittenblijven in het kleuteronderwijs of in het lager onderwijs

Op basis van ons pedagogisch project creëren we een leeromgeving waarin je kind een
doorlopend leerproces kan volgen.
We stemmen de lessen zoveel mogelijk af aan de voortgang in ontwikkeling van je kind.
De klassenraad beslist, in overleg met het CLB, of je kind wel of niet kan overgaan naar een
volgend jaar.
De beslissing om niet over te gaan, nemen we omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voor je
kind de beste oplossing is.
We doen dat in het belang van de ontwikkeling van je kind.
We motiveren die beslissing schriftelijk en lichten ze mondeling toe.
We geven ook aan welke bijzondere aandachtspunten er voor het volgende schooljaar voor je
kind zijn.
1.4.4

Indeling in leerlingengroepen

Wij beslissen in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school
verandert, terechtkomt.
Ook bij de overgang naar een ander jaar (met meerdere klassen) beslissen wij autonoom in
welke groep je kind zal zitten.
Soms delen we de leerlingengroepen opnieuw in als er nieuwe leerlingen bij komen (bv. in de
kleuterschool na een instapdatum).
1.4.5

Langer in het lager onderwijs

Nadat je kind het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, kan het geen lager onderwijs meer
volgen, tenzij de klassenraad het toelaat.
Wordt je kind 14 jaar voor 1 januari van het lopende schooljaar?
Dan kan het nog één schooljaar lager onderwijs volgen.
Daarvoor is wel een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB nodig.
Je kind kan geen lager onderwijs meer volgen als het 15 jaar wordt voor 1 januari van het
lopende schooljaar.
Schoolbestuur Sint-Paulus vzw
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1.4.6

Uitschrijving

De inschrijving van je kind stopt als:
▪
▪
▪

▪

je zelf beslist dat je kind onze school verlaat;
je kind door een tuchtmaatregel definitief van onze school wordt gestuurd;
een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor je kind
niet mogelijk is om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen.
De inschrijving van je kind kan dan na overleg met jou en het CLB ontbonden worden en
stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een individueel
aangepast programma haalbaar zien;
je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement.
De inschrijving van je kind stopt dan op het einde van het lopende schooljaar.

Terug naar overzicht

1.5

Schooluitstappen

Elk schooljaar maken we met onze leerlingen enkele leerrijke uitstappen.
Voor het overzicht van die schooluitstappen verwijzen wij naar bijlage 2, lijst met
richtprijzen.
Je kind is verplicht deel te nemen aan schooluitstappen die korter zijn dan één schooldag.
We streven er als school ook naar om alle kinderen te laten deelnemen aan schooluitstappen
die één schooldag of langer duren (meerdaags).
Die activiteiten maken deel uit van ons onderwijsaanbod.
Door het schoolreglement te ondertekenen, gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van
de schooluitstappen die we organiseren.
Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de schooluitstappen die één dag of langer
duren, dan moet je dat vooraf schriftelijk melden.
Leerlingen die niet deelnemen aan de schooluitstap moeten op school aanwezig zijn.

Terug naar overzicht
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1.6

Verboden te roken

Op school geldt steeds een rookverbod.
Het verbod geldt voor het volledige schooldomein, dus ook de open
plaatsen en aan de schoolpoort.
Het rookverbod geldt voor iedereen die de school betreedt: leerlingen,
ouders,
personeel, bezoekers, …
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het
rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.
Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen.
Als je vindt dat het rookverbod op onze school niet goed nageleefd wordt, dan kun je terecht
bij de directie van de school.
Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u ’s morgens en
18.30 u ’s avonds.

Je kind heeft recht op een gezonde omgeving
Terug naar overzicht

1.7

Verkoop, reclame en sponsoring

Wij mogen geen handelsactiviteiten uitoefenen, zoals de permanente verkoop van
groentepakketten aan ouders, alleen om onszelf of bepaalde derden te verrijken.
Het is wel toegestaan om beperkte winst te maken om onze werking te bekostigen.
Die handelsactiviteiten moeten passen in de normale dienstverlening aan onze leerlingen of in
de afwerking van het programma.
We maken geen reclame bij verplichte activiteiten (bv. lichamelijke opvoeding in de gymzaal)
of leermiddelen (bv. in een werkboek of agenda).
Bij een facultatieve activiteit, zoals een meerdaagse schooluitstap, mogen we enkel de naam
vermelden van de persoon of organisatie die ons hielp die gratis of tegen een lagere prijs aan te
bieden.
De reclame of sponsoring:
▪ moeten verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige
taken en doelstellingen van onze school;
▪ mogen geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke
toestand van onze leerlingen;
▪ moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen;
▪ mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van onze school niet in het gedrang brengen.
Op basis van die principes maken we de volgende concrete afspraken:
Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de briefwisseling en tijdens
het jaarlijkse schoolfeest.

Terug naar overzicht
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