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WELKOM !

Beste ouder(s),

van harte welkom in onze school. U hebt beslist uw kind naar onze school te sturen. Wij zijn blij en

dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Het schoolteam zal zich maximaal inzetten voor

opvoeding en onderwijs, zodat uw kind een goed en aangenaam schooljaar mag beleven. We hopen

goed met u te kunnen samenwerken.

We engageren ons voor dynamisch, kwalitatief, stimulerend en innovatief onderwijs met oog voor alle

talenten en voor een christelijk geïnspireerd en eigentijds opvoedingsklimaat.

Als ouder(s) of voogd bent u verantwoordelijk voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. Wij

rekenen erop dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de

afspraken te respecteren. Bij vragen en problemen staan wij steeds klaar om samen naar een oplossing

te zoeken.

Dag kleuter,

je komt in een boeiende wereld terecht.

Dag eersteklasser,

een nieuwe wereld gaat voor je open.

Dag nieuwe leerling,

de aanpassing in onze school kan wat tijd vragen… we helpen je wel.

Dag iedereen,

van harte welkom in onze school.

Beste ouder(s),

om de papierberg te verkleinen, bezorgen we de ouder(s) van alle kleuters en leerlingen voor de

eerste schooldag een digitale versie van het schoolreglement en de infobrochure. Jullie kunnen deze

informatie tevens raadplegen op onze website: www.vbs-liezele.be.

Het strookje waarop u dient te tekenen ‘voor akkoord’ bezorgen we u via uw kind op 1 september. U

geeft dit meteen terug mee met je kind naar school. Het wordt bewaard in een administratief dossier.

Alleen als je het ondertekende strookje afgeeft ben je officieel (her)ingeschreven.

De inschrijving van je kind in onze school houdt in dat je als ouder akkoord gaat met het volledige

schoolreglement.
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ALGEMENE INFORMATIE

Schoolgegevens

Onze school is een vrije gesubsidieerde basisschool die onderwijs aanbiedt aan jongens en meisjes van

de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.

Naam: Gesubsidieerde Vrije Basisschool afd. Lagere school

Adres: Turkenhofdreef 2, 2870 Puurs-Sint-Amands

Telefoon: 03/899 17 30

Naam: Gesubsidieerde Vrije Basisschool afd. Kleuterschool

Adres: Turkenhofdreef 9, 2870 Puurs-Sint-Amands

Telefoon: 03/899 44 32

Naam: Gesubsidieerde Vrije Basisschool / Administratieve zetel

Adres Turkenhofdreef 2, 2870 Puurs-Sint-Amands

Telefoon: 03/899 17 30

E-mail: directie@vbs-liezele.be / secretariaat@vbs-liezele.be

Website: www.vbs-liezele.be

Instellingnummer: 010819

Personeel

directeur Karel Peeters

administratief medewerker Lieve Gies

zorgcoördinator Annelies Mees

zorgleerkracht Hanne Poppelmonde

kleuterleid(st)er Lieve Peeters

Sarah Dehertogh

Heidi Van Assche

leerkrachten lager onderwijs Anneke Van den Bossche

Leen Smets

Cindy Andries

Karel Peeters

Annelies Mees

Hanne Poppelmonde

leerkrachten bewegingsopvoeding Veerle Schelfhout

Jonas Pauwels

ICT-coördinatie Koen Huyck

Timm Rombouts

onderhoud Natalia Polyacova
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Openingsuren

De school is toegankelijk op schooldagen vanaf 8.15u ’s morgens en 13.15u ’s middags. Leerlingen die

vroeger aan de schoolpoort staan, vallen niet onder het verantwoordelijk toezicht van de school.

TIP! Kom als het kan niet te vroeg naar de school: ideaal is maximum een kwartiertje voor de aanvang

van de lessen. Kom je toch vroeger, ga dan naar de opvang.

Lesuren

De lesuren zijn als volgt:

● maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8.30 uur tot 12.10 uur en van 13.30 uur tot 15.30

uur,

● woensdag: van 8.30 uur tot 12.10 uur,

Alle leerlingen van de kleuter- en lagere school dienen tijdig op school te zijn. Zo kunnen alle

activiteiten tijdig aanvangen en worden zij niet onnodig gestoord. Wie laattijdig op school komt, heeft

steeds een geldige reden en indien mogelijk een schriftelijke verklaring van de ouders.

Tijdens de lesuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaande

toestemming van de directeur.

Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen voorhanden zijn, kan een ouder toestemming

verleend worden om een onderhoud te hebben met een leerkracht.

Wanneer de directeur het nodig acht, kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander

moment te laten plaatsvinden. De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen

leerkracht en ouder(s).

Leeftijds– en combinatiegroepen

Onze school is een vrije gesubsidieerde basisschool die onderwijs aanbiedt aan jongens en meisjes van

de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. 

Onze kleuters zijn verdeeld over twee (leeftijds)groepen.

Binnen deze groep geeft de kleuterleid(st)er les aan kleuters van twee verschillende leeftijden. De

oudste kleuters van de groep krijgen moeilijkere opdrachten dan de jongsten van de groep. Indien

mogelijk, afhankelijk van het aantal uren, splitsen we een groep extra op.

● Juf Lieve (behalve op donderdag) en juf Sarah (enkel op donderdag) ontfermen zich over de

kleuters van de eerste kleuterklas en de instappertjes.

● Juf Heidi  begeleidt de kleuters van de 2
de

en 3
de

kleuterklas met extra ondersteuning van o.a.

juf Hanne.

● Kleuterturnen door juf Veerle op woensdag.

De leerlingen van het 1
ste

en het 2
de

leerjaar zitten voornamelijk gescheiden in hun eigen klas /

leeftijdsgroep. De oudere leerlingen van onze lagere school zijn onderverdeeld in combinatieklassen.

De  leerkracht geeft lessen aan leerlingen van twee opeenvolgende studiejaren samen. De leerstof

komt volledig overeen met wat kinderen in leeftijdsklassen te verwerken krijgen; enkel de benadering

is anders.

 

De praktijk heeft uitgewezen dat het werken met combinatieklassen heel wat voordelen biedt:

binnen een kleine groep hebben kinderen een veilig gevoel;

conflicten en problemen komen sneller aan het licht, er wordt sneller op gereageerd;
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kinderen zijn sociaal vaardiger in kleine, heterogene groepen: ze helpen elkaar, hebben

aandacht voor elkaars problemen en durven hulp vragen;

door zelf ontdekkend te leren, gaan kinderen sneller oplossingsgericht denken;

kinderen leren zelfstandig werken;

de sterkere leerlingen kunnen al wat mee pikken van het volgende jaar maar kunnen een

helper zijn voor de zwakkeren van hun klasgroep;

leerlingen en leerkrachten hebben een nauwe band, de leerkracht is een coach;

Het werken met combinatieklassen biedt ook de meeste kansen naar sociaal emotionele ontwikkeling

van het kind. Doordat kinderen van verschillende leeftijden net als thuis of in de buurt samen werken,

leren ze beter met elkaar omgaan. Het ene jaar neemt het kind de rol van de jongere aan, het andere

jaar de rol van de oudere, de wat meer leidinggevende.

Door leerlingen twee jaar te begeleiden, krijgt de leerkracht de kans om de verschillende

persoonlijkheidsaspecten van een kind beter te doorgronden en daardoor nog beter in te spelen op

individuele noden.

Invulling voor het schooljaar 2021 – 2022:

● 1
ste

leerjaar: juf Anneke

● 2
de

leerjaar: juf Leen en juf. Anneke

(de leerlingen van 1 en 2 zitten 2 namiddagen samen bij juf Anneke)

● 3
de

– 4
de

leerjaar: juf Cindy en meester Karel (donderdag)

(extra ondersteuning voor wiskunde door meester Karel)

● 5
de

– 6
de

leerjaar: juf Annelies (maan-, dins- en vrijdag) en juf Hanne  op woensdag en

donderdag

(extra ondersteuning in de 3
de

graad waar Frans afzonderlijk wordt aangebracht door juf

Hanne in het 5
de

leerjaar en juf Annelies in het 6
de

leerjaar)

(extra ondersteuning bij wiskunde)

● Bewegingsopvoeding door meester Jonas (op donderdag) en de klastitularis

Organisatie van leerlingengroepen

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan

overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit

omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten

aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke

bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt

deze beslissing dus in het belang van je kind.

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, dat in de loop van zijn schoolloopbaan van

school verandert, terechtkomt.
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Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in

de kleuterschool na een instapdatum).

Begeleiding van de rijen

Om het verlaten van de school op een ordelijke wijze te laten verlopen worden er verschillende rijen

gevormd:

● voetgangers die alleen naar huis gaan of afgehaald worden;

● fietsers die alleen naar huis rijden of afgehaald worden;

● leerlingen die op school blijven tijdens de middagpauze of naschoolse opvang.

De fietsers en voetgangers worden, via de zebrapaden, begeleid bij het oversteken van de rijweg.

Begeleiding bij het oversteken van Liezeledorp / Turkenhofdreef:

● van 8.15 uur tot 8.25 uur en om 12.10 uur

● om 15.30 uur

Leerlingenvervoer

Het vervoer van leerlingen voor culturele uitstappen of bibliotheekbezoeken tijdens de schooluren met

de gemeentebus is niet langer mogelijk. Daarom zien we ons genoodzaakt om nog meer beroep te doen

op vrijwillige ouders of grootouders. In de mate van het mogelijke rijden wij met de fiets.

Voor– en naschoolse opvang

Er is voor- en naschoolse opvang voorzien vanaf 8 uur en tot 15 minuten na het einde van het laatste

lesuur. Dit toezicht wordt verzorgd door de leerkrachten en is gratis. De voor- en naschoolse opvang

gaat door in de klas waar het embleem van de school aan de poort hangt.

Leerlingen die ’s morgens vroeger en/of ‘s avonds langer dienen opgevangen te worden, kunnen steeds

terecht in de te betalen gemeentelijke opvangdienst “De Sloeber”.

Adres: JOC Wijland

Fortbaan 9

2870 Puurs

Er wordt een korte (tot 17.00 uur) en een lange naschoolse opvang (tot 18.30 uur) ingericht.

De korte naschoolse opvang, begeleid door vrijwilligers die door de gemeente worden aangesteld,

vindt plaats in de kleuterschool. De lange naschoolse opvang gaat door in   De Sloeber te Puurs.

Wens je gebruik te maken van deze naschoolse opvang, dan reserveer je zelf vooraf deze momenten.

Meer informatie vindt u op

https://www.puurs-sint-amands.be/buitenschoolse-kinderopvang-puurs-kalfort-breendonk-liezele-ruisb

roek

Tijdens de korte opvang kunt u de vrijwilligers bereiken op volgend nummer:

0499 77 42 73.

Om mogelijke misverstanden te vermijden, vragen wij schriftelijk mee te delen als uw kind door een

voor het personeel onbekend persoon aan de poort wordt afgehaald.

Vanaf 8.15 uur en 13.15 uur worden de kinderen op de speelplaats toegelaten. Vanaf dat moment is er

toezicht op de speelplaats. Alle leerlingen die vroeger dan 8.15 uur op school zijn, gaan dadelijk naar
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de voorschoolse opvang. Kinderen die voor 13.15 uur naar school komen, gaan dadelijk naar de opvang

‘middagtoezicht’. Kinderen die niet in de opvang aankomen, zijn niet verzekerd. Spelen of slenteren in

de dreef is af te raden.

Opvang tijdens de middagpauze

Tijdens de middagpauze is er toezicht voorzien. Alle kinderen die ’s middags niet naar huis gaan,

worden hier opgevangen. Kinderen die op school blijven eten, gaan onder toezicht naar de eetzaal en

verlaten die niet meer zonder toelating van de bevoegde persoon of de schriftelijke toelating van de

ouders. Kleuters worden opgevangen in de kleuterschool, leerlingen blijven in de lagere school.

Maaltijden worden meegebracht in een brooddoos zonder aluminiumfolie. Als dessertje mag een

snoepje in de brooddoos.

Per middag dat uw kind op school blijft eten wordt er een vast bedrag (zie bijlage) aangerekend. De

afrekening gebeurt maandelijks via de schoolfactuur. U ontvangt hiervoor een fiscaal attest.

Leerlingen die ‘s middags met een vriendje mee naar huis gaan i.p.v. op school te blijven eten, moeten

een schriftelijke toestemming van de ouders hebben. Zonder schriftelijk bewijs kan de school geen

toestemming verlenen.

Vakantiedagen

De wettelijke schoolvakanties en verlofdagen, de facultatieve verlofdagen en de pedagogische

studiedagen die door de school gekozen worden, zullen ten laatste op 15

juni van het voorgaande schooljaar worden meegedeeld aan de ouders met een

schriftelijke en/of elektronische mededeling. De vakantiedagen voor 2021 - 2022 zijn:

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen

woensdag 01 september 2021

Vrije dagen van het eerste trimester

woensdag 6 oktober 2021 (studiedag)

herfstvakantie

van maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 november 2021

donderdag 11 november 2021 (wapenstilstand)

vrijdag 12 november 2021 (vrijaf)

woensdag 1 december 2021 (studiedag)

kerstvakantie

van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 09 januari 2022

Vrije dagen van het tweede trimester

woensdag 19 januari 2022 (studiedag)

maandag 31 januari 2022 (vrijaf)

woensdag 16 februari 2022 (studiedag)

krokusvakantie

van maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022
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paasvakantie

van maandag 4 april 2022 tot en met maandag 18 april 2022

Vrije dagen van het derde trimester

donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartdag)

vrijdag 27 mei 2022 (brugdag)

maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)

De zomervakantie begint op vrijdag 01 juli 2022.

SAMENWERKING

Werkgroep ouders

In een ‘kleine maar fijne’ dorpsschool gebeurt evenveel als in een grote(re) school. Er zijn dus steeds

handen tekort. Gelukkig kan de school rekenen op vele ouders. Om deze hulp in goede banen te leiden

is er de werkgroep ouders.

De werkgroep bestaat uit bereidwillige ouders, die de school en kinderen een handje helpen. Deze

ouders wisselen ideeën uit, overleggen en maken afspraken op de bijeenkomsten van de werkgroep. De

vergaderingen worden gehouden op regelmatige tijdstippen. De eerste bijeenkomst van het nieuwe

werkjaar staat open voor alle ouders. Daar worden aparte werkgroepjes opgericht per activiteit. Zo

hoeft niet iedereen op elke vergadering aanwezig te zijn en wordt er concreet per activiteit gewerkt.

In overleg met de leerkrachten wordt de opbrengst besteed aan vervoer voor schoolreizen, aankoop

van didactisch materiaal en media-apparatuur, knutselmateriaal, huur van de sporthal, verrassingen bij

feestgelegenheden, verfraaiing van de speelplaatsen, enz.

Is vergaderen niet aan jou besteed, maar wil je toch een handje toesteken bij een activiteit dan kan je

op de planning - die je kind per activiteit zal meekrijgen op school - aanduiden waar en wanneer je je

steentje wil bijdragen. De werkgroep stelt elke hulp ten zeerste op prijs!

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten, ouders en vertegenwoordigers van de

lokale gemeenschap. Om de vier jaar worden de leden herkozen.

Voor problemen, suggesties en inlichtingen kan je steeds terecht bij deze leden. Deze raad heeft

informatierecht, advies- en overlegbevoegdheid betreffende het schoolleven. (vb. studieaanbod,

samenwerkingsverbanden, nascholingsbeleid, projecten, schoolreglementen, bijdragelijst,

samenwerking met CLB, welzijn- en veiligheidsbeleid,...)

Bij de laatste verkiezingen waren er echter geen kandidaten, zodat er geen schoolraad kon worden

opgericht. Ouders hebben steeds inspraak via de werkgroep ouders.

SCHOOLUITSTAPPEN
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Eéndaagse uitstappen

Studie-uitstappen, schoolreizen en sportdagen behoren tot de normale schoolactiviteiten. Deze

uitstappen zijn zinvol voor de ontwikkeling van een kind. Het is de bedoeling dat alle leerlingen

deelnemen aan deze activiteiten. Zonder tegenbericht van de ouders neemt elk kind deel. Ouders

hebben evenwel het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op activiteiten van een volledige

dag of meer, mits zij deze weigering voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan de

school. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een

volledige lesdag duurt. Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan activiteiten moeten wel degelijk

aanwezig zijn op school.

Meerdaagse uitstappen

Voor de leerlingen van de 2de en 3de graad richten wij afwisselend zee- en bosklassen in aan

democratische prijs. Aan de leerlingen bieden wij de mogelijkheid  om acties in te richten om de

kosten te helpen dragen.

De ouders geven een aparte schriftelijke toelating voor deze activiteiten. Ouders mogen

weigeren hun kind te laten deelnemen aan deze activiteiten. Hiervoor moeten zij de directie op

voorhand schriftelijk verwittigen. De leerlingen die niet deelnemen aan deze meerdaagse

buitenschoolse activiteiten worden op school verwacht, waar zij een alternatieve activiteit

aangeboden krijgen.

SCHOOLTOESLAG

Vanaf september 2019 wordt deze toeslag automatisch toegekend indien u hier recht op heeft. Meer

info via

https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-voor-het-basisonderwijs-en-het-secundair-onderwijs-gro

eipakket

KOSTENRAMING

Boeken, schriften, kopieën, leermiddelen gratis

Verplichte activiteiten (Scherpe maximumfactuur)

Activiteit Klas Richtprijs Exacte prijs

Sportdag 1 Kleuters ± € 5,00

Sportdag 2 Kleuters gratis (via werkgroep

ouders)
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Schoolreis Kleuters ± €  5,00

Schoolreis Lagere school ± €  25,00

Wintersportdag Lagere school gratis (via werkgroep

ouders)

Zomersportdag Lagere school ± €  7,00

Zwemmen Lagere school Gratis

Badmuts (blauw en

groen)

Lagere school €  2,00

(1
ste

= gratis)

Sportactiviteiten

tijdens de lessen

Iedereen ± €  5,00

Theater per bezoek Iedereen ± €  5,00

Leeruitstappen per

activiteit

Iedereen ± €  8,00

Meerdaagse uitstappen (Minder scherpe maximumfactuur)

Activiteit Klas Richtprijs Exacte prijs

Bosklassen 5
de

– 6
de

leerjaar ± €  195,00

Omdat de prijzen van uitstappen, vervoer, … niet altijd op voorhand geweten zijn, geven we een

richtprijs. Ondanks het feit dat deze kosten zouden kunnen afwijken van de prognose, zal het

totaalbedrag de bijdrage van de scherpe maximumfactuur die het ministerie heeft bepaald niet

overschrijden:

● 45 euro voor twee- en driejarigen

● 45 euro voor vierjarigen

● 45 euro voor vijfjarigen

● 90 euro voor elk leerjaar van het lager onderwijs

● 450 euro voor extra muros- activiteiten  per schoolloopbaan (= minder scherpe

maximumfactuur / enkel voor lagere school)

Deze bedragen zijn jaarlijks aanpasbaar.

Vrij aanbod

Aanbod Klas Richtprijs Exacte prijs

T-shirt school Lagere school € 12,00
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verplicht, maar niet in

scherpe

maximumfactuur

Middagtoezicht Iedereen €  0,30

Nieuwjaarsbrief Iedereen €  0,85

Tijdschriften Iedereen Een overzicht met het

volledige aanbod volgt.

LEEFREGELS

Kleding en uiterlijk

Wij verwachten van de leerlingen dat zij steeds beleefd zijn, zowel in de school als op straat. Kledij,

schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol en hygiënisch. In de klaslokalen worden geen hoofddeksels

opgehouden. Ook tijdens zomerse dagen vragen wij u uw kinderen gepast te kleden. Er is een

onderscheid tussen strandkledij en zomerkledij. Teenslippers zijn niet toegestaan. Overdreven sieraden

zijn op school niet toegelaten. Leerkrachten en directie kunnen hierover opmerkingen maken en de

ouders contacteren.

Zindelijkheid kleuters

We trachten de kleuters de best mogelijke opvang te bieden. Opdat de kleuterleidsters zich zo goed

mogelijk op elke kleuter zouden kunnen toeleggen, vragen we met aandrang dat de kleuters zindelijk

zijn. Soms gebeurt het dat kleuters op de instapdatum nog niet zindelijk zijn om bv. medische

oorzaken. Dit kan u steeds met de directie en kleuterjuf bespreken. Samen zoekt men naar een

oplossing.

Verjaardagen

Wij doen een beroep op het gezond verstand van de ouders om de geschenkjes tot een minimum te

beperken. De ‘verjaardagspakjes’ mogen geen aanzet geven tot concurrentie tussen de ouders. Een

stukje fruit of cake is echt voldoende! Kinderen kunnen ook blij zijn met eenvoudige, kleine dingen.

Het ‘trakteren’ zien we als een feestmoment voor de klasgroep. Daarom voorzien wij tijdens het vieren

een moment waarbij de kinderen samen hun stukje fruit, taart, … eten. Ook een leesboek voor de klas

kan nuttig zijn.

Snoep en drank als traktatie worden niet toegestaan.

Het gebeurt dat net voor een vakantie verschillende jarigen iets meebrengen voor de kinderen van de

klas. Het is dan nuttig dit even aan de klasleerkracht te melden en te bespreken.

Verjaardagsfeestjes zijn leuke, sociale gebeurtenissen. Uitnodigingen mogen op school worden

uitgedeeld indien alle kinderen van de klas worden uitgenodigd. Indien men slechts enkele kinderen

uitnodigt, worden de uitnodigingen buiten de school bezorgd.

Persoonlijke bezittingen

Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden van wat er op school essentieel is, worden er geen

voorwerpen meegebracht die vreemd zijn aan het schoolleven (elektronisch speelgoed, luxespelletjes,
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smartphone, …) Ook boeken of tijdschriften waarvan de inhoud onverzoenlijk is met het

opvoedingsproject van de school zijn niet toegestaan. Bij speciale gelegenheden (vb. Sint) en mits

toelating van de leerkracht kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Eerbied voor materiaal

Leerlingen kunnen gratis gebruik maken van het aanwezige schoolmateriaal. Wij vragen van hen dat zij

het nodige respect tonen voor het milieu en het materiaal. De handboeken zijn eigendom van de

school, waarvoor de school zware financiële inspanningen doet, en dienen door de leerlingen

geëerbiedigd te worden. Wanneer zij de boeken beschadigen, kan een vergoeding worden geëist.

Verloren voorwerpen

Overal waar kinderen samenleven en samen spelen geraakt er wel eens iets verloren. We vragen aan de

ouders om zoveel mogelijk materiaal te voorzien van een naam, zodat we gevonden zaken vlot kunnen

terugbezorgen. Zeker bij de T-shirts met het schoollogo is dit aangewezen! Iedereen heeft nu immers

dezelfde sportkledij.

Jammer genoeg zijn er nog veel verloren voorwerpen die we niet kunnen teruggeven omdat ze niet van

een naam voorzien zijn. Deze zaken worden bewaard in een opbergkoffer onderaan de trap van het

secretariaat. Ouders en kinderen kunnen daar op zoek naar vermiste kledingstukken.

COMMUNICATIE MET OUDERS

Info-momenten

Bij het begin van het nieuwe schooljaar organiseren de klasleerkrachten een klassikale infoavond. De

bedoeling is om de ouders te laten kennis maken met de klasleerkracht. Er wordt informatie gegeven

over de specifieke opdracht van elk leerjaar en ook praktische afspraken worden gemaakt. In de loop

van het schooljaar voorzien we nog individuele contactavonden waar de schoolvorderingen van de

leerlingen samen met de ouders besproken worden.

Voor de kleuterschool voorzien we in november/december en februari/maart een overlegmoment.

Voor de lagere school voorzien we deze momenten in december, maart en juni (na de proefwerken).

Eerste moment 1
ste

leerjaar is voorzien in oktober/november.

De exacte datums worden meegedeeld in de nieuwsbrieven. In de loop van het schooljaar kunnen

ouders steeds om een onderhoud met de leerkracht, zorgcoördinator en/of de directeur vragen.

Rapporten

Vijf maal per jaar ontvangen de ouders een rapport met een overzicht van de leervorderingen en

sociaal-emotionele vaardigheden van hun kind (lagere school).

rapport 1: 22 oktober 2021 rapport 2: 24 december 2021

rapport 3: 25 februari 2022 rapport 4: 13 mei 2022

rapport 5: 30 juni 2022

Schoolagenda

Ook de schoolagenda speelt een belangrijke rol bij de onderlinge communicatie tussen ouders en

school. Het is een werkdocument waarin de taken en lessen genoteerd worden. De schoolagenda wordt

regelmatig door de klasleerkracht gecontroleerd en wordt elke dag ondertekend door één van de

ouders. Er is ook plaats voor mededelingen of opmerkingen van ouders of leerkracht. (zie reglement)
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MDO

Bij specifieke problemen of vragen worden de ouders op school uitgenodigd voor een MDO of een

persoonlijk gesprek. In de loop van het schooljaar kunnen ouders steeds om een onderhoud met de

leerkracht, zorgcoördinator of de directeur vragen.

Nieuwsbrief

Tweemaandelijks krijgen de leerlingen een nieuwsbrief mee. Hierin staan de geplande activiteiten voor

de komende periode en belangrijke mededelingen vermeld.

Schoolkrant

Tweemaal per schooljaar verschijnen er verslagen en foto’s over onze activiteiten in de schoolkrant.

Deze krant is gratis en wordt meegegeven eind januari/begin februari en de laatste dag voor de

zomervakantie. De krant wordt samengesteld door vrijwillige ouders, secretariaat, leerkrachten,

kleuterleid(st)ers en directie.

Voor leuke foto’s en meer informatie over ons schoolleven kan je steeds terecht op onze

schoolwebsite: http://www.vbs-liezele.be of op onze facebookpagina.

SPORT

Bewegingsopvoeding

In de lagere school worden de lessen lichamelijke opvoeding gegeven door de bijzondere leermeester

bewegingsopvoeding (1
ste

uur) en de klasleerkracht (2
de

uur). Per week krijgen de leerlingen 1 of 2 uren

beweging in de sporthal. De leerlingen dragen aangepaste kledij: turnpantoffels, een blauwe short en

een T-shirt met schoolembleem. Dit T-shirt wordt u via de school aangeboden aan een democratische

prijs. Bestellen kan bij het begin van het schooljaar; later worden geen bestellingen meer

aangenomen.

In de kleuterschool worden de lessen beweging gegeven door een bijzondere leermeester

bewegingsopvoeding. De kleuters dragen sportieve kledij. Om het omkleden vlot te laten verlopen,

vragen wij de ouders hun kind makkelijke kledij (ook schoeisel) te laten dragen op de dag dat er

lichamelijke opvoeding is.

Zwemmen

De leerlingen van de lagere school gaan op geregelde tijdstippen zwemmen in het zwembad te Bornem.

Uit veiligheid dragen zij tijdens het zwemmen een gekleurde badmuts. De kleur van de badmuts wordt

bepaald volgens het zwemniveau:

rood: mag niet in het 25 meterbad;

blauw: mag in het 25 meterbad mits toezicht en begeleiding;

groen: mag in het 25 meterbad zonder begeleiding (het toezicht blijft).

De eerste badmuts wordt gratis aangeboden, de anderen worden aangekocht.

De Vlaamse Regering heeft het zwemonderricht verplicht opgelegd in het basisonderwijs. In onze

school is het zwemmen voor alle kinderen gratis.  De datums voor de zwembeurten zijn:.

17 september 2021 11 en 25februari 2022

1, 15 en 29 oktober 2021 18 maart 2022

19 november 2021 29 april 2022

3 en 17december 2021 13 en 27 mei 2022

14 en 28 januari 2022 10 en 24 juni 2022

Het zwemgerief, dat bestaat uit badkledij en een handdoek, wordt meegebracht in een

zwemzak. Deze blijft niet op school, maar wordt de dag van de zwembeurt altijd mee
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naar huis genomen.

De leerlingen van de lagere school kunnen zonder geldige reden (brief van de ouders/ doktersattest)

nooit ontheven worden van de zwemlessen. (zie schoolreglement)

In de kleuterschool kan zwemmen worden ingericht, maar niet op regelmatige basis.

Sportactiviteiten

Zowel binnen als buiten de lesuren neemt onze school deel aan sportactiviteiten. Deze kunnen

plaatsvinden op de school of op een andere locatie.

Wij gaan ervan uit dat voor sportactiviteiten binnen de schooluren elke leerling deelneemt aan de

activiteit die voor hem bedoeld is. Wanneer een leerling niet kan of mag deelnemen aan een sportdag

of sportactiviteit, dan moet u dit schriftelijk melden via een briefje of de schoolagenda uw kind.

Voor sportactiviteiten buiten de schooluren vragen wij om vooraf in te schrijven via een briefje

meegegeven door de school.

HUISWERKBELEID

Wat is het doel van huiswerk?

Het doel van huistaken is in hoofdzaak iets in te oefenen (dus geen nieuwe leerstof) of

kinderen kansen te geven tot creativiteit. (bv foto’s maken, zaken opmeten …) Het maken

van huiswerk leert leerlingen zelfstandig te werken. Zo leren zij stap voor stap vaardiger

worden om een taak alleen aan te kunnen.

Wanneer geven wij huiswerk?

De huistaken worden gegeven op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Occasioneel kan de

leerkracht beslissen de leerlingen een bepaalde dag geen taak mee te geven (vb. bij verjaardagen).

In de eerste graad worden er dagelijks kleine taken gegeven die de dag erna worden afgegeven. Vanaf

de 2
de

graad worden de taken op maandag gebundeld en ingeschreven voor een hele week. In de derde

graad worden de taken op maandag meegedeeld en kunnen er in de loop van de week enkele kleine

extra taken worden toegevoegd. Huistaken en lessen worden in de schoolagenda ingeschreven op de

dag voor ze moeten worden afgegeven. Bingeltaken worden ingeschreven voor een langere periode.

Wat geven wij als huiswerk?

Een huiswerktaak kan zijn: een taal- of rekenopdracht, een lees- of schrijfoefening, een opzoekwerkje,

een teken- of knutselwerkje afwerken, een les leren, … Indien de leerkracht het nodig acht, kunnen

deze opdrachten van kind tot kind verschillen (= differentiatie).

Wat verwachten wij?

Wij verwachten dat de leerlingen hun huistaken en lessen correct en netjes maken en leren. Slordige

taken dienen hermaakt te worden. Wie zijn taak niet heeft afgewerkt, dient hiervoor een schriftelijke

verantwoording van de ouders mee te brengen. Dit houdt niet in dat de leerling zijn taak niet meer

moet maken. Wij verwachten dat alle leerlingen alle taken afwerken. Huistaken worden thuis gemaakt,

niet op school en worden, indien mogelijk, door de ouders opgevolgd. Dit wil niet zeggen dat de ouders

de taken met hun kind moeten verbeteren. Zij letten wel op een nette uitvoering van het werk.
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Huistaken geven aan ouders de kans om het leerproces van het kind op te volgen. Tevens ervaart het

kind dat u als ouder interesse hebt in wat het kind op school doet.

ZORGINFORMATIE

De organisatie van de zorg op onze school loopt over 3 niveaus:

● Schoolniveau: coördinatie van zorg op school en schooloverstijgende samenwerking (vb.

scholengemeenschap)

● Klasniveau: ondersteuning van de leerkrachten

● Leerlingenniveau: begeleiden van de leerlingen

Binnen het beperkt aantal uren dat aan de school is toegekend, trachten wij aan de verschillende

niveaus zoveel mogelijk aandacht te besteden.

Indien uw kind extra begeleiding volgt buiten de school, zouden wij hier graag van op de hoogte

gebracht worden. Zo kunnen de klasleerkracht en de zorgjuf hieraan de nodige aandacht besteden en

kan er een goede informatie-uitwisseling ontstaan met deze extra begeleiders. Zo kunnen er bepaalde

zaken die moeilijk lopen in de klas geoefend worden bij bv. logo of kunnen bepaalde hulpmiddelen uit

de extra begeleiding ook in de klas gebruikt worden.

Gelieve dan ook het zorgfiche in te vullen en aan de school te bezorgen. (enkel voor de lagere

school).Om maximale opvolging te verzekeren vragen wij met aandrang om alle veranderingen (vb.

beëindigen van de externe hulp) in de loop van het schooljaar onmiddellijk aan de klasleerkracht te

melden.  (zie ook schoolreglement)

Bibliotheek

Educatie is de hoofddoelstelling van de school en één van de hoofdopdrachten van de bib, naast

ontspanning, informatie en ontmoeting. De onderwijsinstellingen en het bib streven naar een intense

samenwerking om de kinderen en jongeren alle mogelijke kansen te bieden. Onze leerlingen brengen

dan ook regelmatig een bezoek aan de bibliotheek te Puurs.

De leerlingen van de lagere school bezoeken maandelijks de bib van Puurs:

● het eerste leerjaar vanaf einde januari;

● het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar vanaf september.

Op de nieuwsbrief vind je de data terug waarop de leerlingen hun boeken meebrengen.

Stimuleer uw kind om ook thuis een degelijk jeugdboek te lezen.

TOT SLOT

Wij beseffen maar al te goed, dat een goede samenwerking met ouders met wederzijds respect steeds

ten goede komt van onze leerlingen. Samen hebben we één doel en dat is het beste voor onze

kinderen. Daarom is het belangrijk dat de school U eerlijk informeert.
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Indien U zich zorgen maakt of informatie hebt, die ons kan helpen om uw kind beter te begeleiden,

aarzel niet en kom dan gerust langs. Wij zijn er voor U!
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