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Beste ouders,  
 
Met de vakantie in het achterhoofd, goed uitgerust en vol goede moed staat ons 
schoolteam weer klaar om jullie kinderen een fantastisch jaar te laten beleven. We 
hopen er, samen met u, een aangenaam en leerrijk jaar van te maken.  
Als ouder draagt u de eerste verantwoordelijkheid over de opvoeding van uw 
kind(eren). Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van 
onze school na te streven en de leefregels ervan te respecteren. 
Als school stellen wij al onze kennis en vaardigheden ter beschikking om een zo 
goed en aangenaam mogelijk leerklimaat voor uw kinderen te scheppen.  
In deze concrete infobrochure vindt u de praktische gang van zaken over onze 
school. Indien u na het lezen van deze bundel nog met vragen zit, aarzel dan niet om 
de leerkrachten of de directie aan te spreken.  
Ook op onze website kunt u tijdens het schooljaar heel wat actuele informatie 
vinden of genieten van de fotoverslagen. U vindt deze terug via 
www.gemeenteschoolsintstevenswoluwe.com 
We starten dit schooljaar ook met een online communicatiemiddel, namelijk ‘Gimme’. 
In een brief werd uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. 
 

Als jaarthema kozen we dit jaar voor  “‘Een jaar vol kleur!”.  
Achter dit thema schuilen enkele achterliggende gedachten: o.a. het welbevinden 
van onze kleuters en leerlingen.  
Onbewust worden we beïnvloed door de kleuren om ons heen. Kleuren brengen ons 
blijdschap, sommige geven rust. 
Mensen hebben een bepaalde voorkeur voor kleur. We leren hierdoor onze kinderen 
hun eigen mening te leren uiten, hun eigen talenten te ontwikkelen. 
Ook de betekenis van de kleuren kunnen een rol spelen: 

- rood = liefde: we hebben respect voor elkaar en zijn vrienden van elkaar 
- blauw = de lucht en de zee, van de rust en de vrede 
- geel = de zon, de warmte, levensplezier en geluk 
- groen = de kleur van de natuur, van gezondheid, vertrouwen en veiligheid 

Dit zijn allemaal waarden die wij hoog in het vaandel dragen. 
Dank zij de keuze van dit thema is de gedachte gegroeid om ook onze speelplaatsen 
te verfraaiien door ze een kleurrijke tint te geven, waarbij onze kinderen zich nog 
beter kunnen uitleven, waar ze een heerlijke tijd kunnen beleven om daarna met 
frisse moed weer aan de slag te gaan. 
 
Ik wens u en uw kind(eren) een fantastische en kleurrijke tijd op onze school!  
Karin Geerts - directeur GBS 2 Sint-Stevens-Woluwe 
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Het schoolteam & indeling van de klassen 
 

Kleuterschool: 

Juf Kristel Vankeerberghen Instapklas 

Juf Lucia De Greef 1ste kleuterklas A 

Juf Vanina Navez 1ste kleuterklas B 

Juf Jill Van der Auwera 2de kleuterklas A 

Juf Nathalie Boogaerts 2de kleuterklas B 

Juf Inge Lowagie 3de kleuterklas A 

Juf Hannelore Tambuyser 3de kleuterklas B 

Juf Marie Verpoort Zorgondersteuning kleuterschool 

Juf Felia Goovaerts Zorgondersteuning kleuterschool 

Juf Stefanie Blocquiaux Bewegingsopvoeding kleuters 

Wendy Vandenbroeck Kinderverzorgster 
 
Lagere school: 

Juf Laurence Framhout 1ste leerjaar A 

Juf Lies Thumas 1ste leerjaar B 

Juf Debby Van Loo 2de leerjaar A 

Juf Julie Ghys 2de leerjaar B 

Juf Marissa Verloy 3de leerjaar A 

Juf Andrea Vanluyten 3de leerjaar B 

Juf Jolien Vervoort 4de leerjaar A 

Juf Anisa Duson 4de leerjaar B 

Juf Landri Robijns 5de leerjaar A 

Juf Jolien Van Tricht 5de leerjaar B 

Meester Stijn Guldemont 6de leerjaar 

Juf Cassandra Stroobants Lerarenplatform 

Juf Kristel Decoster Katholieke godsdienst 



Juf Eva Maes Niet-confessionele zedenleer 

Juf Chonja Wolthuizen Protestantse godsdienst 

Meester Evaggelos Kostopoulos Orthodoxe godsdienst 

Meester Ilyas Hamarat  
& meester Abdelhafid Togou 

Islamitische godsdienst 

Juf Stefanie Blocquiaux Lichamelijke opvoeding & zwemmen 

Meester Jeffrey Faes Lichamelijke opvoeding 

Juf Hilde Peremans Zorgondersteuning lagere school 

Juf Viviane Van Cauteren Zorgondersteuning lagere school 

Juf Els De Smedt Zorgondersteuning lagere school 
 
Voor de hele basisschool: 

Veerle Meskens Zorgcoördinator 

Yentl Angillis Zorgcoördinator en zorgleerkracht 

Kris Cuyt ICT-coördinator 

Christel Rossel & Inge Demuynck Secretariaatsmedewerker 

Hedwig Schetske Secretariaatsmedewerker: facturatie 

Kelly Jacobs Stafmedewerker scholengemeenschap 

Karin Geerts Directeur 
 
Poets- en toezichtspersoneel: 

Farah Navaseri Toezichtster 

Ikram Ez-Zaki Toezichtster 

Katrien Bulté Toezichtster 

Katty Vangrunderbeek Toezichtster 

Mirha Omerbasic Toezichtster 

Kevin Cachinero Toezichter en klusjesman 

Bushra Mobasher  
(vervangt Véronique Kestemont) 

Schoonmaakster 

Chantal Demunter Schoonmaakster 

Medine Cetinkaya  
(vervangt Anne Marie De Cock) 

Schoonmaakster  



Sanja Vidic Schoonmaakster 

Phuntsok Wayngal Schoonmaker 
 
Aanwezigheid op school 
 
De schooluren zijn: 

● 08.30 uur - 12.05 uur  
● 13.15 uur - 15.05 uur 

 
Alle ouders zijn verplicht hun leerplichtige kinderen regelmatig naar school te laten 
komen: alle schooldagen vanaf 1 september tot en met 30 juni. Hierop is geen 
uitzondering mogelijk. Indien u hierover vragen heeft, dient u zich voorafgaand tot 
de directie te wenden.  
 
De ouders moeten erop toezien dat een geschreven verklaring wordt ingediend voor 
elke afwezigheid. Een doktersattest is vereist vanaf 4 opeenvolgende dagen ziekte. 
Ouders kunnen zelf, maximaal 4 keer per schooljaar, een zelfgeschreven briefje 
indienen, dat terug te vinden is achter in de agenda van de leerlingen van de lagere 
school. 
 
Na 4 maal zo’n, door de ouders geschreven, afwezigheidsbriefje te hebben 
binnengebracht zal elke volgende afwezigheid door een doktersattest moeten 
gewettigd worden.  
 
Naast ziekte is het verplicht dat voor andere afwezigheden een document met 
officieel karakter wordt voorgelegd. (Bijvoorbeeld: dagvaarding rechtbank of 
feestdag van een door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging).  
 
Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is 
en de directie daarop geen afwijking kan toestaan, is het niet toegelaten om vroeger 
dan de vastgestelde vakanties (zie laatste bladzijde) uw kind van school weg te 
houden.  
 
Elk attest moet binnengebracht worden, ten laatste de 2de schooldag na het 
hervatten van de lessen. Zoniet, wordt een ongewettigde afwezigheid genoteerd en 
doorgegeven aan het Ministerie van Onderwijs.  
 
Voor niet leerplichtige kinderen (kleuters) vragen we toch een maximaal 
engagement van de ouders om hun kind zo vaak mogelijk naar school te laten 
komen. Dit om de schoolorganisatie niet in het gedrang te brengen maar vooral om 
de pedagogische groei van het kind te stimuleren.  
 
  



Aanwezigheid op school & schooltoelage 
 
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en 
behouden van de schooltoelage en voor de toelating van uw kind tot het eerste 
leerjaar (minstens 250 halve dagen aanwezigheid in de derde kleuterklas).  
Daarom moet de school de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het Ministerie 
van Onderwijs en het CLB.  
 
We verwachten dat uw kind dagelijks en OP TIJD op school aanwezig is. Het is 
namelijk niet fijn voor de kinderen en de klasleerkracht als de lessen moeten 
onderbroken worden bij laattijdig aankomen op school.  
 
Wij verwachten dat u ons vóór 08.30 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind  
(☎ 02/720.42.99). Bij regelmatig te laat komen, wordt u ter verantwoording geroepen 
en wordt het CLB ingeschakeld. 
 
De schooltoelage moet vanaf dit schooljaar niet meer aangevraagd worden.  
De schooltoeslag vervangt vanaf schooljaar 2019-2020 de vroegere schooltoelage. 
U ontvangt de schooltoeslag in het najaar automatisch van uw uitbetaler van het 
Groeipakket.  
 
Toegang tot de school 
 
De poort bovenaan de passerelle sluit om 08.35 uur. Laatkomers en andere 
bezoekers dienen zich aan te melden via de deurintercom. Indien u de directie of het 
secretariaat wil spreken is het handig om een telefonische afspraak te maken  
(☎ 02/720.42.99).  
 
GSM en speelgoed 
 
Een GSM is niet toegestaan op school, tenzij dit vooraf met de directie werd 
besproken. Op school wordt het toestel dan uitgezet en aan de klasleerkracht 
gegeven. Ook individueel speelgoed blijft thuis. Spelmateriaal voor op de 
speelplaats kan wel, indien dit het samenspelen in groep bevordert.  
 
Schoolreglement 
 
In het schoolreglement en de algemene infobrochure staan de rechten en plichten 
van onze school. Bij de inschrijving van uw kind tekende u volgens de wet voor 
akkoord. Dit schoolreglement en het pedagogisch project kan u terugvinden op de 
website van de school:  www.gemeenteschoolsintstevenswoluwe.com  
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Voor- en naschools toezicht 
 
Er is toezicht voorzien van 07.00 uur tot 08.30 uur in de refter van de blauwe school. 
Kinderen die vóór 08.15 uur op school aankomen, gaan dus naar Farah en Ikram die 
samen toezicht houden. De ouders begeleiden hun kind tot IN het toezicht. Het is 
immers niet verantwoord de kinderen alleen achter te laten op de straat, de parking 
of de speelplaats. Op de speelplaats is er toezicht door een personeelslid van de 
school vanaf 08.15 uur.  
 
Het naschools toezicht loopt van 15.05 uur tot 18.00 uur, op woensdag van 12.05 uur 
tot 18.00 uur. We vragen u om dit einduur aan te houden, uit respect voor het 
toezichthoudend personeel. Indien u toch belet zou zijn, gelieve dan tijdig te 
verwittigen.  
 
U kan het naschools toezicht bereiken op volgend telefoonnummer:  
☎ 02/725.28.79 en dit tot 18.00 uur.  
 
Het college van Burgemeester en Schepenen van Zaventem heeft besloten om de 
tarieven voor het toezicht, op woensdagnamiddag, op pedagogische studiedagen en 
facultatieve verlofdagen vanaf 1 september 2019, als volgt aan te passen: 
 
 
Tarieven gewone schooldagen 
 

ochtend 07.00 u - 07.30 u € 1,00 

ochtend 07.30 u - 08.00 u € 0,50 

ochtend 08.00 u - 08.30 u Gratis 

ochtend Totaal € 1,50 

avond 15.20 u - 16.00 u € 0,50 

avond 16.00 u - 16.30 u € 0,50 

avond 16.30 u - 17.00 u € 0,50 

avond 17.00 u - 17.30 u € 0,50 

avond 17.30 u - 18.00 u € 1,00 

avond Totaal € 3,00 

Na 18.00 u € 5,00 Per begonnen 
kwartier/kind 

 
  



Tarieven op woensdagnamiddag 
 

Uren op woensdag Tarieven 

12.30 u - 13.00 u € 0,50 

13.00 u - 14.00 u € 0,50 

14.00 u - 15.00 u € 0,50 

15.00 u - 16.00 u € 0,50 

16.00 u - 17.00 u € 1,00 

17.00 u - 18.00 u € 1,00 

Totaal € 4,00 

Boete na 18.00 u € 5,00 per begonnen 
kwartier/kind 

 
 
 
Tarieven op pedagogische studiedagen en facultatieve vrije dagen 
 

 Tarieven Aantal kinderen 

Dagtarief € 8,00 1e kind 

Dagtarief € 6,00 2de kind 

Dagtarief € 4,00 3de kind 

Na 18.00 u € 5,00 Per begonnen kwartier/kind 
 

Indien het over een halve dag gaat, wordt de prijs gehalveerd. 
 
 
Verkeersorganisatie in de schoolomgeving 
 
Er moet reglementair geparkeerd worden op de parking naast de sporthal. Er mogen 
geen auto’s tot voor de sporthal rijden. Gelieve niet te parkeren voor de groene 
schuifpoort naast de sporthal. Dit is een branduitgang! Respecteer deze regeling uit 
veiligheid voor uw kinderen!  
Op de Leuvensesteenweg is een parkeerschijf noodzakelijk. De politie patrouilleert 
en beboet.  
De wijkinspecteur die ’s morgens het verkeer op de parking regelt, Dhr. 
Vannieuwenhuysen, licht u hier graag over in.  
 
  



Begeleide rijen na school 
 
De kleuters worden om 15.05 uur afgehaald in de klassen van de blauwe school. De 
kinderen van het eerste en tweede leerjaar worden opgehaald op de speelplaats van 
de blauwe school.  
 
De kinderen van de groene school, die niet naar het toezicht gaan, worden tot aan 
het fietsenrek begeleid, waar hun ouders hen opwachten.  
 
De kinderen van het 5de en 6de leerjaar die alleen naar huis mogen gaan, na 
schriftelijk akkoord van de ouders, worden tot aan het verkeerslicht op de 
Leuvensesteenweg begeleid.  
 
Oudercontact 
 
Elke klasleerkracht organiseert in de tweede week van het schooljaar een klassikale 
infoavond waarin de klaswerking wordt toegelicht en afspraken voor het komende 
schooljaar worden gemaakt. Wij raden u aan hierop aanwezig te zijn, ook al heeft u 
reeds een ouder kind in dat leerjaar gehad. Elke leerkracht geeft specifieke 
informatie over zijn of haar werking en wij houden ervan de ouders persoonlijk te 
leren kennen.  
 
Alle kleuters en leerlingen met hun ouders worden eind augustus uitgenodigd voor 
een infomoment waarop ze kunnen kennismaken met de nieuwe klas en hun 
leerkracht zonder de drukte van de eerste schooldag. Wij raden u aan om uw kind 
hieraan te laten deelnemen.  
 
De nieuw ingeschreven kleuters en hun ouders worden dan ook verwacht in de 
onthaalklas. De ouders van deze kleuters krijgen dan alle informatie van het 
infomoment.  
 
Andere, individuele, oudercontacten worden gepland in december en juni. Bij 
problemen kunnen occasionele contacten aangevraagd worden met de 
klasleerkracht, de zorgcoördinator, het CLB of de directie.  
Vanuit ons zorgbeleid kan u worden uitgenodigd voor een oudercontact met de 
klasleerkracht en de zorgcoördinator om de leervorderingen van uw kind te 
bespreken.  
 
Agenda & heen-en-weer-schriftje  
 
In de klasagenda staan het huiswerk, de lessen en de individuele mededelingen 
vermeld. De ouders ondertekenen de agenda dagelijks.  
 
Het heen-en-weer-schriftje bij de kleuters wordt telkens meegegeven indien er een 
bericht in staat voor de ouders. Gelieve het de volgende dag terug mee te geven ! 



Zowel de agenda als het heen-en-weer-schriftje zijn een belangrijk 
communicatiemiddel tussen de school en de ouders. Raadpleeg het dus zorgvuldig.  
 
De maximumfactuur 
 
Scholen organiseren heel wat activiteiten die het leren boeiender en aangenamer 
maken voor de kinderen. Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen, werken 
alle scholen met een dubbele maximumfactuur. Voor uitstappen wordt de busrit 
steeds door de gemeente Zaventem betaald.  
 

1. De scherpe maximumfactuur voor schooljaar 2019-2020 
 

Leeftijd & niveau Geïndexeerd bedrag vanaf 01/09/19 

Kleuters 45 euro 

Leerlingen lagere school  
(per leerjaar) 

90 euro 

 
 
Het bedrag voor de uitstappen zal genoteerd worden op de maandelijkse factuur. 
Een overzicht van de uitstappen kan u per trimester op de website van de school 
vinden.  
 

2. De minder scherpe maximumfactuur omvat de meerdaagse activiteiten 
    buiten de school. Voor een kind uit de lagere school is dit 440 euro voor  
    de volledige duur van de lagere school.  
    Dit geldt o.a. voor boerderij-, zee- en sneeuwklas. 
    Zee- en sneeuwklassen worden slechts om de 2 jaar georganiseerd. 
 

Er wordt aangenomen dat de ouders akkoord gaan met de uitstappen voor een 
halve of volledige dag. De leerkrachten hebben deze immers zorgvuldig gekozen in 
functie van de klasgroep en de te bereiken doelen. Bij niet-akkoord moeten de 
ouders schriftelijk verantwoorden, ten laatste 1 week voor de uitstap, waarom hun 
kind niet meegaat. Alle voorziene kosten per uitstap worden u op voorhand 
meegedeeld en zullen via de maandelijkse factuur worden afgerekend. Bij 
afwezigheid op de dag van de uitstap kunnen enkel met een doktersattest deze 
kosten worden geannuleerd. De laagbedwongen prijs is immers reeds lang op 
voorhand vastgelegd op basis van het aantal ingeschreven kinderen per klas.  
 
Turnlessen 
 
Tijdens de turnles dragen de leerlingen van de lagere school liefst een T-shirt met 
logo van de school, een korte, sportieve short, aparte kousen en witte 
turnpantoffels. Een turnzak krijgt elk kind van het oudercomité. Het T-shirt van de 



school kan altijd gedurende het schooljaar aangekocht worden aan 13 euro per 
stuk, te verkrijgen in verschillende maten. U bevraagt zich hiervoor bij de 
klasleerkracht. Gelieve op de turndag uw dochter geen broekkousen te laten 
dragen. Dit vertraagt het omkleden en is niet hygiënisch tijdens en na het sporten.  
 
Zwembeurten 
 
Zoals elk jaar kunnen we om de 14 dagen terecht in het gemeentelijk zwembad “De 
Motte” te Zaventem. De zwemlessen voor de lagere school vormen een verplicht 
onderdeel van de lessen bewegingsopvoeding.  Vanaf de derde kleuterklas gaan 
onze leerlingen om de twee weken (afwisselend klas A en klas B)  op dinsdag- 
namiddag gewennen aan het water onder leiding van de klasleerkracht en de 
leerkracht bewegingsopvoeding.  
 
Het badpak voor meisjes is ééndelig en naar keuze. Jongens mogen geen 
zwemshort dragen, enkel een zwemslip. Indien uw kind om een gegronde reden de 
turn- en/of zwemles niet kan bijwonen, is een éénmalig briefje van de ouders 
noodzakelijk. Meerdere opeenvolgende afwezigheden zullen met een doktersbriefje 
moeten gestaafd worden. De kosten van 0,50 euro per zwembeurt worden echter 
steeds aangerekend, tenzij er een doktersbriefje kan worden voorgelegd. Het jaar 
gratis zwemmen wordt aan de leerlingen van het zesde leerjaar toegekend.  
 
Schoolverzekering 
 
Hoe verloopt een aangifte van een schoolongeval ‘administratief ’ ?  
 
1. Bij melding van een ongeval op school, op de weg er naar toe of op de terugweg, 
ontvangt u op het secretariaat een ‘schadeaangifte lichamelijk ongeval’.  
 
2. Het invullen :  
 
a. Laat de achterzijde invullen door de eerste arts die u raadpleegt;  
 
b. Vul zelf op de voorzijde de volgende gegevens in :  
 
- naam slachtoffer + geboortedatum  
- adresgegevens  
- rekeningnummer 
 
c. Plaats op de binnenzijde bij ‘ de schadeaangever ‘ uw handtekening en kleef een 
vignet van uw mutualiteit.  
 
Breng het formulier dan binnen de 48 uur op het secretariaat van de school binnen. 
De rest van het formulier wordt door de directeur van de school ingevuld.  
 



3. Nadat het aangifteformulier volledig is ingevuld, bezorgt de school de aangifte via 
de Gemeente Zaventem aan onze verzekeraar Ethias. Hier eindigt de tussenkomst 
van het schoolsecretariaat in uw dossier.  
 
4. Vervolgens ontvangt u van de Gemeente Zaventem een melding van ontvangst + 
een persoonlijk dossiernummer.  
 
5. U betaalt zelf alle tussenkomsten bij artsen, apotheker, e.a. Vraag bij de apotheker 
telkens een bewijs voor de verzekering.  
 
6. Na afloop van de behandeling gaat u met de betreffende ziektebriefjes naar uw 
ziekenfonds. Meld dat het om een ‘ongeval op school’ gaat. U vraagt een bewijs van 
betaling aan uw ziekenfonds.  
 
7. Maak nu alles volgens de instructies, die u eerder van de Gemeente mocht 
ontvangen, over aan de verzekeringsinstelling. 
 
8. U ontvangt even later een brief en op uw rekening alle openstaande onkosten 
aangaande het ongeval.  
 
Franse les in het wekelijks curriculum 
 
In het derde en vierde leerjaar wordt wekelijks een uurtje Franse les gegeven aan de 
kinderen die de onderwijstaal, het Nederlands, voldoende beheersen. De andere 
leerlingen krijgen een extra uurtje Nederlands. De leerkrachten van het 3de en 4de 
leerjaar zullen hierover meer informatie geven tijdens het infomoment in september.  
 
Huiswerkklas  
 
Er is mogelijkheid om huiswerk te maken op school tussen 15.20 uur en 16.00 uur.  
U kan uw kind niet vroeger dan 16.00 uur uit de huiswerkklas komen halen, 
aangezien de kinderen dan gestoord worden in hun werk.  
Deze service bieden we aan omdat we ervan overtuigd zijn dat alle kinderen de kans 
moeten krijgen om in een rustige omgeving hun huiswerk te kunnen maken of hun 
lessen te leren. De toezichthoudende leerkrachten geven echter geen extra uitleg 
over de leerstof op dit moment.  
 
Deelname en inschrijven is niet verplicht. In specifieke gevallen kan er aan uw kind 
worden aangeraden om de huiswerkklas te volgen. U verneemt dit via een 
persoonlijk gesprek met de klasleerkracht en/of de zorgcoördinator.  
 
  



Maaltijden 
 
Het actuele maandmenu kan op de schoolwebsite geraadpleegd worden. Ook 
informatie i.v.m. allergenen zal daar beschreven staan.  
 
De bestellingen van de maaltijden en melk worden aan het begin van het schooljaar 
opgenomen via het bestelformulier. Deze kunnen enkel schriftelijk op het 
secretariaat gewijzigd worden, ten laatste een week voor de nieuwe maand begint.  
 
De kinderen kunnen inschrijven voor:  

- warme maaltijd kleuters (incl. soep en dessert): € 2,30  
- warme maaltijd lagere school (incl. soep en dessert): € 2,75  
- melk kleuters: €  0,30 
- melk lagere school: € 0,35 
- soep: € 0,50  

  
Maaltijden van zieke leerlingen kunnen vanaf de tweede ziektedag geannuleerd 
worden. In dat geval moet het secretariaat op de eerste ziektedag verwittigd worden 
(☎ 02/720.42.99), zodat we de volgende maaltijden bij de traiteur kunnen annuleren. 
Zo niet zien wij ons verplicht de bestelde maaltijden alsnog aan te rekenen.  
 

Wij dringen er ook op aan dat de rekeningen tijdig vereffend worden, want we 
vinden het zeker niet prettig achterstallige rekeningen te moeten opvragen! 
 
Kijk steeds uw maandelijkse facturen na. Af en toe kunnen er administratieve 
foutjes in sluipen. Na overleg kunnen we deze rechtzetten. 
 
Bij niet-betalingen worden er aanmaningen verstuurd. Bij de derde aanmaning 
wordt een deurwaarder ingeschakeld. 

 
Ontbijt 
 
We verwachten dus dat uw kleuter elke dag thuis ontbijt. Een goede start van de dag 
begint met een gezond en gevarieerd ontbijt. We rekenen op uw medewerking 
hierin. De kleuters eten rond 10 uur wel een gezonde hap die u van thuis meegeeft. 
Varieer in fruit, gezonde koek, een stuk groente. Koeken met chocolade worden 
weer mee naar huis gegeven en niet aan uw kind uitgedeeld. Spreek de kleuterjuf 
erover aan indien u hierover vragen heeft.  
  
Fruit en koeken worden meegegeven in een proper koeken- of fruitdoosje. 
Papiertjes worden thuisgelaten. Ook zilverfolie is niet welkom op school. Samen 
verkleinen we de afvalberg en houden we de speelplaats van uw kind proper.  
 
  



Snoep en frisdrank 
 
Als school is het onze taak de kinderen te leren over gezonde voeding. Daarom 
geven we op school het voorbeeld door geen snoep of frisdrank toe te laten. Er zijn 
voldoende alternatieven zoals koeken zonder chocolade, fruit en water. Op het 
schooldomein bevinden zich verschillende waterfonteintjes, waar de kinderen hun 
drinkbus kunnen vullen.  
 
Verjaardagen 
 
Een verjaardag vieren met de kinderen van de klas is leuk, maar een traktatie is 
zeker geen verplichting! Als snoepvrije school willen we pleiten voor gezonde 
alternatieven. Overleg best vooraf met de klasleerkracht.  
 
Droge cake, fruit, vruchtensap, … zijn aanvaardbaar. Een lees- of prentenboek voor 
de klas is ook een mooi alternatief.  
 
Aparte zakjes met cadeautjes worden niet uitgedeeld op school!  
Ook overdadige slagroomtaarten of andere zoetigheden zoals Cola worden terug 
mee naar huis gegeven. Dit past niet in ons beleid van een snoepvrije school. Er 
mag wel gevierd worden in de klas, maar we willen geen niveau toelaten wat voor 
kinderen met andere financiële middelen ontmoedigend kan werken.  
 
Brooddozen en waterflesjes 
 
Kinderen brengen hun ontbijt of lunch mee in een brooddoos. We gebruiken geen 
zilverpapier op school. Zo verkleinen we samen de afvalberg. Er is geen 
mogelijkheid om meegebrachte maaltijden op school te laten opwarmen. In onze 
school stimuleren we alle kinderen om water te drinken. Dit kan in de gang van de 
school aan de waterfonteintjes of in de klas via zelf meegebrachte, hervulbare 
flesjes.  
 
Boekentassen 
 
Kinderen hebben nood aan een stevige boekentas die niet te veel weegt. Als school 
raden we boekentassen met wieltjes af! Deze boekentassen zijn onnodig zwaar, de 
kinderen kunnen er de trap niet mee op, het handvat blokkeert en staat vaak in de 
weg. Wij opteren voor een standaard boekentas die op de rug gedragen kan worden. 
Het ideale gewicht van een gevulde boekentas is 1/10 van het lichaamsgewicht van 
een kind.  
 
 
 
 



 
Schoenen met wieltjes (Heelys e.d.) 
 
Als school leggen we geen kledingvoorschriften op, maar de ervaring heeft ons 
geleerd om schoenen met wieltjes in verwerkt, niet toe te laten op school. Deze 
leren een slechte loophouding aan en kunnen de veiligheid van uw en andere 
kinderen in gevaar brengen. De verzekering zal dus ook niet tussenkomen indien uw 
kind omwille van deze schoenen een lichamelijk letsel oploopt op school.  
 
Medicatie op school 
 
Op school wordt er geen medicatie gegeven door leerkrachten zonder de 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de ouders. Dit wil zeggen dat u bij elke 
medicatie, ook hoestsiroop, een briefje met handtekening en met voldoende 
informatie moet meegeven voor de leerkracht: naam medicatie, wanneer en hoe de 
medicatie moet gegeven worden, de hoeveelheid en tot slot de duur (aantal dagen). 
Vermeld ook of de medicatie op het einde van de dag weer naar huis moet 
meegegeven worden of op school blijft. We verkiezen ervoor om geen medicatie los 
in de boekentas van de kinderen mee te geven en dat u deze zelf bij de leerkracht of 
de toezichters van de naschoolse opvang ophaalt. 
  

Let op: geen briefje = geen medicatie 
 
De leerkracht heeft het recht om het geven van medicatie te weigeren, wegens 
aansprakelijkheid bij verkeerd toedienen. Echter geloven we erin dat mits een goede 
communicatie tussen ouders en leerkracht de gezondheid van een ziek kind altijd 
voorop gesteld wordt.  
 
Verloren spullen 
 
Sommige kinderen zijn weinig zorgzaam. Hun spullen slingeren soms dagenlang op 
de speelplaats of in de gang rond.  
 

 
Wij dringen er dan ook op aan dat ouders bij het begin van het schooljaar de naam 
van hun kind aanbrengen op hun kleding, zwem- en turngerief, brooddozen, etc. 
 

 
Wijs uw kind ook op de waarde van kledingstukken. Is uw kind iets kwijt, dan kan u 
komen zoeken in de mand met gevonden voorwerpen die in de hal van de blauwe 
school staat. Tijdens de vakanties worden alle niet opgehaalde kleren geschonken 
aan spullenhulp.  
 
  



Keuze godsdienst – zedenleer in de lagere school 
 
U kan jaarlijks, voor het einde van het voorgaande schooljaar, de keuze van 
levensbeschouwelijke vakken wijzigen. U dient hiervoor aan de directeur een nieuw 
keuzeformulier aan te vragen en in te vullen en ondertekend terug te bezorgen vóór 
30 juni van het voorgaande schooljaar. 
  
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 
 
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in 
het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het 
leren. Wij, als school, engageren ons er toe alle kinderen zo goed mogelijk te 
begeleiden bij hun taalontwikkeling.  
 
Vermits alle ouders bij inschrijving een engagementsverklaring ondertekenden, 
verwachten we van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije 
tijd, te stimuleren bij het leren van het Nederlands.  
Dit kan door bijvoorbeeld het kind naar een Nederlandstalige televisiezender te laten 
kijken (Ketnet) of naar de plaatselijke jeugdbeweging te laten gaan. Ouders die zelf 
Nederlands willen leren, kunnen naar de cursus komen, ingericht door het Huis van 
het Nederlands, bij juf An. Deze cursus gaat elke dinsdagvoormiddag door in de 
containerklas.  
 
Vakanties & vrije dagen 
 
De pedagogische studiedagen voor het personeel (schoolvrije dagen voor de 
kinderen) gaan door op:  
 

● Donderdag 17 oktober 2019 
● Woensdag 11 maart 2020 

 
 

Facultatieve vrije dag: maandag 30 september 2019 

Herfstvakantie: maandag 28 oktober 2019 t/m zondag 3 november 2019 

Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020 

Facultatieve vrije dag: vrijdag 31 januari 2020 

Krokusvakantie: maandag 24 februari 2020 t/m zondag 29 februari 2020 

Paasvakantie: maandag 6 april 2020 t/m zondag 19 april 2020 

Feest van de arbeid: vrijdag 1 mei 2020 

Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020 en brugdag vrijdag 22 mei 2020 

Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020 

 



 
 
 
 
Andere data 
 

Schoolfotograaf: donderdag 10 oktober 2019 

Opendeurdag: zaterdag 8 februari 2020 voor kindjes geboren in 2018 

Schoolfeest: zaterdag 16 mei 2020 

 
Inschrijvingen 
 
De inschrijvingen gebeuren digitaal. Voor de data raadpleegt u best onze website 
vanaf november. 
 
Contact  
 
Actuele informatie en fotoreportages van het klasgebeuren vindt u op onze 
schoolwebsite: www.gemeenteschoolsintstevenswoluwe.com  
 
Activiteiten en brieven kunnen de ouders vinden op het online communicatiemiddel 
‘Gimme’.  
 
Voor allerhande mededelingen of vragen kan u terecht tijdens de schooluren op het 
secretariaat van de school (☎ 02/720.42.99) 
 
Secretariaat: secretariaat@sswgbs.com 
Directie: directie@sswgbs.com 
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