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Algemene informatie 

Adres:       GO! Basisschool Voskenslaan 
        Voskenslaan 60 
        9000 Gent 

Telefoon:     09 / 240.00.51  

Fax:      09 / 240.00.54 

Directeur:     Véronique Stokx 
        Veronique.stokx@scholengroep.gent 
  
Secretariaat:     Nathalie Bracke 
   nathalie.bracke@bsvoskenslaan.be 
    

 Start nieuwe schooljaar: maandag 3 september 2018 

 Laatste schooldag : vrijdag 28 juni 2019 (12u.30u) 

Inschrijven 

Kan elke werkdag, tijdens de schooluren, liefst op afspraak en niet op woensdagnamiddag 

Ter info: een kleuter kan worden ingeschreven van zodra de leeftijd van 2,5 jaar bereikt 
is, maar  kan slechts naar school komen op één van de volgende instapdata: 
de eerste schooldag :    
1. na de zomervakantie  
2. na de herfstvakantie 
3. na de kerstvakantie 
4. van 1 februari 
5. na de krokusvakantie 
6. na de paasvakantie 
7. na Hemelvaartdag 

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kan een kind om het even wanneer instappen. 
Aangezien we in Gent met een capaciteitsprobleem kampen, kunnen kindjes geboren in 
2016 enkel op bepaalde data via de site meldjeaan.be ingeschreven worden. 
Voor oudere kinderen raden wij ook aan om deze site te raadplegen om na te gaan of er 
nog plaats is in het gewenste leerjaar. 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SAMEN LEREN - SAMEN LEVEN 

Het hele schoolteam is blij uw kind in GO! BASISSCHOOL VOSKENSLAAN te mogen  
verwelkomen en zal het met de nodige professionaliteit begeleiden gedurende de verdere 
schoolloopbaan. 

 De vijf pijlers van onze school: 

• Kwalitatief onderwijs (aansluitend bij de ontwikkelingsdoelen en leerplannen van het GO!) 
• Geweldloosheid 
• Verdraagzaamheid 
• Welbevinden 
• Brede zorg 

Onze GO! Basisschool Voskenslaan is een traditionele basisschool waar we rekening houden met 
een realistisch mens -en maatschappijbeeld, m.a.w de dagelijkse manier van leven. Onze kans 
op slagen hiervoor is groot daar wij een middelgrote school zijn waar iedereen elkaar kent. 
Daarnaast staan wij garant voor kwaliteitsvol onderwijs. 
Een school kan slechts maximaal renderen als ouders en schoolteam hetzelfde doel nastreven. 
Dit betekent dat ze op opvoedkundig vlak gelijklopend denken en handelen en samen de 
kinderen leiden en begeleiden in opvoeding en onderwijs.  
Die gelijklopendheid trachten we te bereiken via duidelijke afspraken met ouders en leerlingen. 
U vindt onze afspraken en schoolwerking in deze brochure en in ons schoolreglement.  

 Wij zijn trots op onze school. 
 Van harte welkom! 

  
 Véronique Stokx      Het schoolteam 

Directeur 
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Bereikbaarheid 

Met de auto 

A. U komt via de achterkant van het station Gent Sint Pieters langs de Voskenslaan 
 u kunt de school bereiken via onze hoofdingang, Voskenslaan 60. U moet er wel rekening 
 mee houden dat daar geen parkeerplaats voorzien is en dat de hoofdingang enkel te  
 voet kan betreden worden. 
B. u komt via de Sint-Denijslaan  
Aan de lichten slaat u links af richting R4, op de Valentin Vaerwyckweg, aan de  
volgende lichten, slaat u opnieuw links af. Hier bereikt u ons domein aan de achterkant. U 
bevindt zich nu op het parkeerterrein van de HoGent. Zij hebben voor onze school aparte 
parkeerplaatsen voorzien, helemaal achteraan op de parking. U kan daar gedurende een half uur 
staan, mits het leggen van uw parkeerschijf. 
U kan de achterkant van de campus van daar gemakkelijk te voet bereiken. 
C. U komt via de Voskenslaan vanuit de richting: De Sterre 
U volgt de Voskenslaan tot voor de spoorwegtunnel; u slaat linksaf en u volgt de aangegeven 
weg onder B. 
D. U komt via de R4 richting Eeklo (langs de Ringvaart)  
U heeft een afzonderlijke afrit met vermelding “scholencampus” “Schoonmeersen”; u neemt 
deze afrit; u rijdt  de parking op waar u uw wagen kunt parkeren en te voet naar de campus 
kan komen, zoals beschreven onder B. 

Met het openbaar vervoer 

Onze school is heel gemakkelijk te bereiken met de trein, de tram en de bus. Aan de 
Voskenslaan, aan de hoofdingang van de campus is er een breed zebrapad voorzien er staan 
lichten. Op de momenten waarop de meeste kinderen de campus betreden (tussen 8.00 u. en 
8.15 u.) en verlaten (tussen 15.20 u. en 15.30 u.) is er altijd iemand die een oogje in het zeil 
houdt. Deze persoon heeft echter geen politionele bevoegdheid en kan niet verantwoordelijk 
gesteld worden als er zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een ongeval voordoet. 
Kinderen die met de tram of de bus naar school komen, kunnen het best via de parking van Okay 
naar de campus stappen. 
Met de fiets is de school gemakkelijk en veilig te bereiken. Er is een fietsenstalling naast de 
sporthal op ons domein. Mogen wij beleefd vragen om de fietsen van een degelijk slot te 
voorzien en dat slot ook altijd te gebruiken. 

Nog even aanhalen: 
Er zijn nog steeds ingrijpende werken aan het station. 
Onze school organiseert geen eigen busvervoer.  
We stimuleren de fiets, het openbaar vervoer en carpoolen.  
Mogen wij u ook verzoeken om voor uw wagen geen gebruik te maken van de parking van de 
Okay winkel.  
Wat u ook verkiest, we staan op stiptheid, om 8u.10 zijn alle kinderen uit het lagere op de 
speelplaats, de kleuters in ons opvangzaaltje.  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Vakanties en lesvrije dagen 

Onze schoolkalender kunt u raadplegen op onze schoolwebsite.  
Op geregelde tijdstippen wordt u op de hoogte gehouden van de verlofdagen voor de komende 
periode, dit via de website, de Facebookpagina, de agenda … 
Alle lesvrije dagen voor dit schooljaar vindt u in ons schoolreglement terug,(cf. schoolwebsite). 
Op het einde van het schooljaar wordt iedereen, via een brief, op de hoogte gebracht van alle 
vrije schoolmomenten voor het volgende schooljaar.  

Uurregeling 

We zijn ‘vroege vosjes’, we starten vroeg en graag stipt. Iedereen (groot en klein) is op 
school om 8u.10.  
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag :    van 08u.15 tot 11u.25 
                                                              van 12u. 50 tot 15u.20 
Op woensdag: enkel les in de voormiddag van   08u.15 tot 11u.50 

De leerlingen worden ten laatste 5 minuten voor aanvang van de lessen op school verwacht;   
het is heel storend wanneer kinderen te laat op school komen. Neem liever een bus, tram of 
trein vroeger en/of vertrek tijdig thuis. 

Wie is wie op onze school? 

Directeur:        Véronique Stokx 
Zorgcoördinator:     Nele Van Hoef 
Zorgjuffen:        Annelies de Nollin, Valérie Gangl en Kaat Geentjens 
Administratief medewerker: Nathalie Bracke 
Juf peuterklas:      Kaat Geentjens en Ellen Norullie 
Juf K0/K1:       Annemie Vandenberghe 
Juf K1:        Kim Daghelet 
Kinderverzorgster:    Dorine Neyt 
Juf K2:        Anja Kneisch 
Juf K3:        Isabel Van Daele 
Eerste leerjaar A:     Christine Gillis 
           Valérie Gangl 
Eerste leerjaar B:     Sylvie de Fleurquin 
Tweede leerjaar A:    Valérie Broché 
Tweede leerjaar B:    Julie de Burbure de Wezembeek 
Derde leerjaar A:     Mercedes Dhaemers 
Derde leerjaar B:     Sien Huwel 
Vierde leerjaar A:     Sarah Lammens 
Vierde leerjaar B:     Virginie Delbeke 
Vijfde leerjaar A:     Thomas Van Uytfanghe en Valérie Gangl 
Vijfde leerjaar B:     Wendy Vandereviere en Valérie Gangl 
Zesde leerjaar A:     Mildred Galle 
Zesde leerjaar B:     Gwendolien Maes vervangt Laura Deconinck tijdens haar  
           zwangerschapsverlof 
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Leermeester lichamelijke opvoeding:    Thibaut de Potter de ten Broeck 
Leermeesters niet confessionele zedenleer: Tobias Chamon en Hendrikje De Gendt 
Leermeester Rooms Katholieke godsdienst: Johan Goessens 
Leermeester Protestantse godsdienst:   Marjolein Borglevens 
Leermeesters Islamitische godsdienst:   Mohamed Elballarji en Imane Echatibi 
Naschoolse opvang wordt verzorgd door:  Ben 
                Dagmar 
                Ingrid 
Schoonmaak en middagopvang gebeurt door:       Nourai 
                       Christine 
                 
                 
Schoolbenodigdheden 

Leerboeken, schriften en didactisch materiaal worden gratis ter beschikking gesteld door de 
school. Gelieve alle schoolmateriaal met de nodige zorg te behandelen. Dit houdt in dat ze 
voorzien worden van kaftpapier waarop een etiket kleeft met de naam en de klas van uw kind. 
Het enige wat u zelf moet voorzien, is een degelijke boekentas. Het spreekt vanzelf dat u het 
materiaal dat uw kind thuis gebruikt, zelf kiest en aankoopt. 
Alles wat door de school voorzien wordt, moet in goede staat teruggegeven worden, 
beschadigingen zullen doorgerekend worden.  

De schoolagenda is een officieel stuk dat met grote zorg bijgehouden wordt. We vragen om de 
flap van een etiket te voorzien en de eerste pagina volledig in te vullen. Op deze pagina noteert 
u ook: op welke manier uw kind na de les onze school mag verlaten en uw contactgegevens. 
    
In de lagere afdeling dienen alle leerlingen te beschikken over een T-shirt van de school. In de 
kleuterafdeling is dit wenselijk, doch geenszins verplicht. Ouders van nieuwe leerlingen  
kunnen bij de eerste factuur € 10 voor het shirt betalen.  
De leerlingen dragen dit T-shirt tijdens de turnles, bij klas-, schooluitstappen en     
buitenschoolse sportactiviteiten. 

Naschoolse opvang 

Voor problemen of meldingen kan u tijdens de naschoolse opvang terecht op het nummer: 

  0478 62 17 49 
Organisatie opvang: 

Elke ochtend: van 7u.30 tot 7.55 u.: kinderen die voor 7.55 u. op school zijn, worden onder 
toezicht naar de opvangzaal gebracht. Deze opvang is gratis. 
Van 7.55 u. tot 8u.15: op de speelplaats. 
Voor 7u.30. kunnen kinderen enkel onder toezicht van de eigen ouders op ons schooldomein 
blijven. 
Na de schooluren: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er betalend toezicht van 15u35 
tot 17.45: betaald ( € 1 per beginnend half uur). Vanaf 17u45 komt er 15€ extra kost bij per 
kwartier. 
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De leerlingen worden in 4 groepen verdeeld. De kleuters blijven in de opvangzaal of gaan bij 
mooi weer buiten. De huiswerkklas is voorzien in de eetzaal. 
Huistaken of voorbereidingen gebeuren van 15u35 tot 16u25 onder toezicht. Vanaf 16u.30 komen 
de kinderen samen op de speelplaats of in de opvangzaal bij slecht weer.  
Wij vragen om de studie zo kort mogelijk te storen! 

Op woensdag: van 12u. tot 17u.45: opvang. Kinderen brengen op woensdag een gezonde lunch 
en drinken mee (fruit en water, geen snoepgoed). Onder begeleiding nuttigen de kinderen samen 
hun lunchpakket.  

Belangrijke opmerking: 
Wij vragen u bij het afhalen van uw kind, uw kind af te melden op de klaslijst. Zo weten wij 
duidelijk welke kinderen nog aanwezig zijn en welke werden opgehaald. We maken gebruik van 
een scansysteem, dat het uur van afhaling registreert. Bij de factuur wordt het te betalen 
opvanggeld berekend en opgevraagd.  
Kosten van naschoolse opvang zijn fiscaal aftrekbaar en kunnen met een door de school jaarlijks 
uit te reiken attest bij de belastingsaangifte worden ingebracht. 

Remgeld en middagtoezicht 

De kinderen die over de middag op school blijven, betalen daarvoor een “remgeld”. Dit  is 
wettelijk en geldt zowel voor de gebruikers van een warme maaltijd als voor de kinderen die 
boterhammen eten. Het remgeld wordt samen met het eetmaalgeld verrekend.  
Het remgeld bedraagt 0,30 euro per keer en is ook fiscaal in te brengen; ook hiervoor krijgt u 
een attest van de school. 

Toegang tot het domein tijdens de schooluren 

Bezoekers die een leerkracht of leerling tijdens de lesactiviteiten wensen te spreken dienen  
hiervoor voorafgaandelijk toestemming te vragen op het secretariaat of bij de directeur. 
Kinderen die tijdens de lesuren moeten afgehaald worden, dienen steeds een schriftelijke  
aanvraag te doen die moet goedgekeurd worden door de directeur. 
Wie voor 7.55 u. op school toekomt, is verplicht naar de opvang te gaan. Vanaf 7.55 u. spelen de 
kinderen van de lagere school op de speelplaats. De kleuters blijven in het opvangzaaltje.  
  
Om 8u.15 worden de rijen gevormd om naar de klas te gaan. Wie later op school arriveert,  
meldt zich bij de directeur of op het secretariaat. 
De school is uit om 15u.20. De kinderen vormen een rij op de speelplaats, de leerkracht stelt  de 
naschoolse klaslijst in op. Daarna vragen de leerlingen de toestemming aan de leerkracht om te 
vertrekken. De leerlingen die met een rij mee moeten, wachten op de begeleidende leerkracht. 
Wij vragen u ’s morgens met uw kind af te spreken op welke manier het naar huis moet. Het is 
niet de taak van het secretariaat om wijzigingen hieromtrent door te geven. Kinderen die niet 
worden opgehaald, zijn verplicht onmiddellijk naar het opvangzaaltje te gaan zodat een  
goed overzicht kan bewaard worden. De opvang is betalend vanaf 15u.35  
Op-en afhalen van de kleuters: zie kleuteronderwijs. 
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Gezondheidsbeleid 

We dringen erop aan om uw kind geen snoep of frisdrank (ook geen fruitsap) mee te geven. 
Kauwgom is  ten strengste verboden. Wij eten als tussendoortjes alleen fruit of een droge koek. 
Voor meer uitleg verwijzen we graag naar ons schoolreglement ‘Gezondheidsbeleid’.  

Studietoelagen 

Zowel kleuters als leerlingen van het lager onderwijs komen in  aanmerking voor een 
studietoelage. Het aanvraagformulier en alle relevante informatie kan u bekomen bij de 
directeur, bij juf Nele en/of via: www.studietoelagen.be. 

Verjaardagen 

We vinden het fijn om verjaardagen te vieren. Bij verjaardagen horen cadeautjes. Maar het is 
niet de bedoeling dat u grote, dure geschenken of veel snoep voor de kinderen van de klas 
koopt. Wij opteren voor goedkopere, originelere en leukere alternatieven, denk maar aan een 
zelfgebakken cake of taart, pannenkoeken, een leesboek of een speeltje voor in de klas,…. 
In het kader van ons gezondheidsbeleid vragen wij met aandrang om zeker geen snoep, frisdrank 
of overdreven gesuikerde traktaties te voorzien. 

Kleuteronderwijs 

De eerste keer naar school betekent voor uw kind de zoveelste stap naar het verwerven van  
meer zelfstandigheid. 
Het is voor uw kind van het grootste belang dat de overgang naar de kleuterschool rustig en  
spontaan verloopt. 
De leerkrachten zorgen ervoor dat de kinderen zich vanaf de eerste schooldag veilig voelen. 
Deze veiligheid legt de basis van waaruit kinderen nieuwe dingen op een gestructureerde manier 
leren ontdekken. We zijn ervan overtuigd dat kleuters zoveel mogelijk moeten leren door 
ervaringen op te doen. Vanuit wisselende thema’s, ontdekken ze de wereld rondom hen. Om een 
ruimere blik te krijgen op bepaalde aspecten van die thema’s, bezoeken we geregeld musea en 
tentoonstellingen en wonen we muziek- en theatervoorstellingen bij. Ook nodigen we soms een 
gastspreker uit. Tijdens het uitwerken van een thema verliezen we de persoonlijke noden van 
het kind niet uit het oog. Waar het kan, werken we klasdoorbrekend. Op die manier maken de 
kinderen op een ongedwongen manier kennis met de leerkracht van het volgende jaar en houden 
ze contact met de vorige leerkracht. Deze manier van werken stimuleert ook het ontwikkelen 
van de sociale vaardigheden van het kind. 
We stellen ons tot doel de persoonlijkheid van elk kind te ontwikkelen: dat begint bij het 
ontdekken van het eigen kunnen en het leren aanvaarden van de beperkingen.  
Alleen door samenwerking groeit zelfstandigheid. 
Voor ouders die hun kind pas naar de kleuterafdeling sturen, kan het voorlopig volstaan  
volgende verzoekjes te lezen:  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• zorg dat uw kleintje tijdig op school is; 
• hou het afscheid van uw kleintje kort; 
• bent u toch te laat, neem dan afscheid aan de deur van de klas. Ga niet binnen om nog 

met de juf te praten. U stoort immers de activiteit die bezig is. Vergeet ook niet dat de 
leerkracht die met u praat, niet kan zien wat er met de andere kleuters gebeurt, en dit 
is juist de opdracht. Wanneer u iets wenst te bespreken, dan kan dit voor of na de 
lesuren. U kan ook een afspraak maken;  

• voor de allerkleinsten is het wenselijk reservebroekjes mee te geven; 
• bij het beëindigen van de lessen vragen we u voor het belsignaal geen klassen of 

lokalen waar activiteiten zijn, binnen te komen. Dit geldt dus ook voor de opvangzaal. 
•   in het boekentasje van uw kind zit een schrift met mededelingen. Lees die, vul ze 

indien  nodig in. Via dit heen- en weerschriftje kan u ook berichten meegeven. 

Op- en afhalen van onze kleuters: 

De veiligheid van de kinderen is bij ons een prioriteit. Om de start en het einde van elke  
schooldag veilig en georganiseerd te laten verlopen, hebben wij een aantal afspraken  
opgesteld. Het toepassen van die afspraken geeft voor de kinderen een duidelijke structuur,  
biedt de leerkrachten de mogelijkheid om over de groep kinderen overzicht te houden. 
Bij aankomst op school hangt u de jas en de boekentas van uw kind aan zijn/haar kapstok. Het 
tienuurtje en de drankjes legt u in de voorziene manden, de brooddoos stopt u in de voorziene 
boxen.  
Het schriftje legt u in het voorziene opbergsysteem. In het uitzonderlijke geval dat u geld moet 
meebrengen, dan geeft u dat steeds af aan de leerkracht die toezicht houdt in de zaal.  
U brengt uw kleuter naar de opvangzaal waar hij/zij rustig kan beginnen spelen met de andere 
kleuters. We vragen om niet bij uw kind te blijven wachten. 
In de namiddag wacht u uw kind op aan de klas. De leerkracht zal de naam van uw kind  
afroepen aan de klasdeur. Uw kleutertje komt dan bij u aan de deur. Kinderen die niet  
afgehaald werden, worden naar de opvangzaal gebracht. 

Lager onderwijs 

In het lager onderwijs bieden wij een degelijk leerstofaanbod zonder het sociale aspect uit het 
oog te verliezen. Klas- en jaaroverschrijdend werken is een must, met regelmaat worden  
projecten georganiseerd. Enkele voorbeelden: accent op talent (2013), musical (2014), vosjes 
draaien door (2015), GWP- dagen (2012, 2014, 2015), de week van de vervoering, techniekweek: 
‘spring uit het doek’ (2014), robotten (2015) muziek buffet (2013, 2014, 2015), sportproject,… 
Taaldagen ed… 
Levensecht onderwijs bereiken we door op passende tijdstippen in functie van de leerstof een 
bezoek te brengen aan: musea, tentoonstellingen, sportmanifestaties,… of door gastsprekers, 
ouders, vrijwilligers naar onze school te laten komen. Alle klassen bezitten computers met 
internetverbinding en een smartboard. Verder willen we ook ons uitleensysteem van laptops, een 
kast vol muziekinstrumenten, media- en beeldmateriaal met enige fierheid aanhalen.  Het 
team kaart in diverse overlegorganen thema’s aan als: breed evalueren, leren leren, 
huiswerk(klas), hoeken- en contractwerk, klasdifferentiatie, speelplaatswerking, schaakklas, 
milieu op school, sport, wereldwaterdag, …en werkt al dan niet klas- en vakoverschrijdende 
projecten uit. Horizontale en verticale samenhang binnen de school wordt nagestreefd. Verder  
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hebben we een actief oudercomité (waarin u van harte welkom bent), een democratisch 
verkozen leerlingenparlement en een schoolraad. 
Betrokkenheid, welbevinden, samenwerking, organisatie en teamspirit zijn de kernwoorden waar 
het team van de basisschool Voskenslaan voor staat. 

In de klas 

• Bij de start van het schooljaar worden afspraken, in samenspraak met de klasgroep, opgesteld. 
Deze afspraken gelden voor het hele schooljaar en maken deel uit van het schoolreglement 

• De leerlingen mogen zonder toestemming of begeleiding niet in de klaslokalen, noch in de 
gangen of zalen. 

• Van de leerlingen wordt tijdens de lessen aandacht verwacht met de juiste spreek- en 
luisterhouding. Het zich verplaatsen in de klas of school gebeurt rustig  en met toestemming 
van de leerkracht. 

• Orde en netheid in en op de lessenaars, in de boekentassen, kasten,… is belangrijk. Na de 
activiteiten worden speel –en werkhoeken opgeruimd. 

• De boeken en het schoolmateriaal worden met de juiste zorg gebruikt. Leerlingen die 
beschadigingen toebrengen of eigendommen van de school verliezen moeten een 
schadevergoeding betalen. 

• Op de speelplaats zijn ruwe en gevaarlijke spelen niet toegestaan. 
• Er wordt enkel met ballen uit mousse gespeeld, voetballen kan enkel op de daartoe voorziene 

plaatsen tijdens de lange speeltijden. 
• Er zijn speelgoedkoffers voorzien die de leerlingen kunnen gebruiken tijdens de 

middagspeeltijd. 
• Leerlingen gooien hun afval in de daarvoor voorziene vuilnisbak. 
• De leerlingen houden zich aan de afgebakende speelruimte en hebben respect voor de 

beplanting. Dankzij de ouderwerking werd de speelplaats verfraaid. Wij vragen met aandrang 
dat de planten in het tuintje met rust gelaten wordt zo dat de ze de kans krijgen om dieper te 
wortelen en te groeien. 

Sporten 

Kleuters hebben geen specifieke uitrusting nodig. Wat wel gewenst is, is dat de kleuters de dag 
waarop ze sporten, aangepaste (lees gemakkelijk aan- en uit te trekken) kledij en schoenen 
aanhebben.  
Ouders worden bij aanvang van het schooljaar verwittigd wanneer hun kind turnen heeft. 
We streven naar een degelijke en hedendaagse manier van lesgeven. Van het eerste tot en met 
het zesde leerjaar wordt er door een bijzondere leerkracht lichamelijke opvoeding turnles 
gegeven. Lichamelijke opvoeding is een verplichte les tijdens de reguliere lestijden, iedereen 
neemt eraan deel. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden, mits een grondige reden door een 
arts bevestigd, kan een leerling ervan vrijgesteld worden. 

   Wat draagt mijn kind tijdens de les lichamelijke opvoeding? 

Turnpantoffels en sportkousen(schoenzolen die strepen nalaten kunnen niet), een donkerblauw 
of zwart sportbroekje, een T-shirt van de school (€ 10). 
Dit alles stop je genaamtekend in een degelijke turnzak/rugzak. 

�10

Voskenslaan 60
9000 Gent

Tel: 09/240 00 51



�
Schooljaar 2018 - 2019

Infobrochure ouders
Gelieve alle stukken regelmatig een wasbeurt te geven en te naamtekenen om verlies te 
voorkomen. 
Leerlingen die niet in het bezit zijn van gepaste turn- of zwemkledij zullen hiervoor door de  
lesgever gesanctioneerd worden. 
Het gebeurt meermaals dat kinderen tijdens de turn-, sport- of zwemlessen waardevolle  
voorwerpen aan de begeleidende leerkracht in bewaring geven. De leerkrachten noch de school 
kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of ontvreemding of verlies van deze zaken. 
Geef je kind geen dure voorwerpen mee naar school! 
    
Wordt er ook gezwommen? 

Voor de derde kleuterklas voorzien we watergewenning en zweminitiatie. In het eerste leerjaar 
wordt er verder gewerkt aan de initiatie en starten we met een eerste zwemstijl. Deze 
doelgroepen gaan het water in te Zomergem in het zwembad ‘Den Boer’.  
De leerlingen van het tweede en derde leerjaar krijgen om de twee weken zwemles in het 
zwembad ‘Strop’ te Gent.  
Met de leerlingen van de bovenbouw (4°,5° en 6°lj) gaan we minder lestijden naar het 
zwembad. Zij horen het zwemmen reeds onder de knie te hebben. Indien nodig zal er na de 
schooltijd gezwommen moeten worden. Hier rekenen we op de medewerking van en 
samenwerking met de ouders. 
En verder: 
In onze school is zwemmen opgenomen in het leerplan en is deelname dus verplicht. In het 
zesde leerjaar moet je alle zwemvaardigheden kunnen uitvoeren die voorzien zijn in het 
leerplan LO GO!.  
Voor het zwemmen kan je enkel vrijgesteld worden op doktersadvies of wegens ziekte. Ouders 
melden dit in de schoolagenda. Het zwemmen kost 2,10 euro/2,25 euro (1 euro voor het vervoer 
en 1,10 euro/ 1,25 entree zwembad). 

Gebruik van gsm en andere technologische apparatuur 

Op het schooldomein mogen de leerlingen na 8.10 u geen gebruik maken  
van gsm, iPod, mp-3 en andere technologische apparatuur. Het verhindert immers het 
ordentelijk schoolleven en het onderling sociaal gebeuren. Gebruikt een leerling toch een 
elektronisch gadget in en/of buiten de klas, dan moet hij die aan de leerkracht afgeven, die zal 
het apparaat tot op het einde van de schooltijd in bewaring houden. Bij herhaling is het de 
ouder die het kleinood na schooltijd komt afhalen bij de directeur.  
In dringende gevallen kunnen de leerlingen gebruik maken van de schooltelefoon. Ook ouders 
kunnen desgevallend via de schooltelefoon hun kinderen bereiken.  
Wie toch een gsm e.d meebrengt naar school is hier zelf voor verantwoordelijk. Bij het zich niet 
houden aan de afspraak omtrent gebruik, zullen er sancties volgen. Deze afspraken gelden ook 
tijdens de naschoolse opvang. 

Tel.( tijdens de schooluren):  09/240 00 51 
GSM (naschoolse opvang):  0478/62 17 49 
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Gebruik van medicijnen 
Toedienen van medicijnen mag enkel met een doktersattest (zie ook schoolreglement). 

Luizen 

Een jaarlijks terugkerend fenomeen, die kriebeldingen! Op het moment dat er hoofdluizen op 
school gesignaleerd worden, stellen wij de ouders hiervan in kennis en rekenen erop dat zij het 
‘tegenoffensief’ inzetten.  
Het kriebelteam van onze school bestaat uit de zorgcoördinator, de klasjuf/-meester, clb-
medewerker 
De school neemt contact op met de ouders van de kinderen bij wie hoofdluizen  
geconstateerd werden. Vervolgens wordt de brief ‘luizen geconstateerd’ meegegeven aan alle 
leerlingen van de groep. 
De kinderen uit de groep waarin hoofdluizen geconstateerd zijn, worden na twee weken  
nogmaals gecontroleerd. 
De leden van het kriebelteam dragen zorg voor de privacy van alle kinderen. 
Wanneer ouders zelf melding maken van het feit dat hun kind hoofdluizen heeft, wordt dit 
nauwgezet opgevolgd. De brief ‘luizen geconstateerd’ wordt meegegeven aan alle kinderen van 
deze klasgroep. 
Wij raden aan om de nat-kam-methode te gebruiken om luizen te lijf te gaan. Het vraagt veel 
tijd en geduld, maar het blijft de meest efficiënte manier om van dit ongedierte verlost te 
geraken. 

Mijn kind is ziek 

Gelieve de eerste dag van ziekte de school hiervan telefonisch te verwittigen. Op deze manier  
stelt u ons gerust over de afwezigheid van uw kind. 
Voor een niet-leerplichtige leerling moet de afwezigheid niet gewettigd worden door een 
medisch attest. Indien de kleuter vervroegd het eerste leerjaar basisonderwijs volgt, is de 
regelgeving voor de leerplichtigen van toepassing. 
Een leerplichtige leerling kan slechts drie keer een afwezigheid van maximaal 2 dagen door de  
ouders laten wettigen. Alle andere moeten steeds door een medisch attest gewettigd 
worden.    
De volledige regelgeving vindt u terug in ons schoolreglement. 

Ongeval op school 

Indien uw kind op school een ongeval heeft gehad, is het belangrijk om volgende stappen te   
doorlopen: 
• de school verwittigt de ouders 
• u ontvangt van de school een formulier ‘Ethias- verzekering’ dat u diezelfde dag nog door de 

dokter laat invullen 
• u bezorgt dit formulier zo snel mogelijk ingevuld terug op school 
• u betaalt eerst zelf de dokterskosten, de apotheek, het ziekenhuis,.. 
• bij uw mutualiteit vraagt u een attest met vermelding van het bedrag en het remgeld (het deel 

waar de mutualiteit niet in tussenkomt) 
• dit attest bezorgt u aan ons secretariaat die dan de rest voor u doet 
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bij aanvaarding van het dossier vergoedt de verzekeringsmaatschappij van de school de 
verschilstaat van het ziekenfonds 

De kinderen zijn gratis verzekerd. 
Elk ongeval moet eerst aan de leerkracht met toezicht gemeld worden; de school dient hoe  
dan ook binnen de 24u op de hoogte gebracht te worden van het gebeuren. 
Ongevallen op de weg naar school en naar huis worden zo snel mogelijk aan de school   
gemeld. Hiervan zijn enkel de behandelingskosten gedekt. Stoffelijke schade en schade aan  
derden worden NIET vergoed. Het is noodzakelijk de directeur onmiddellijk te verwittigen bij 
een ongeval. 

Verloren voorwerpen 

Het is verbazingwekkend wat er op school zoal vergeten en verloren wordt en niet meer terug  
wordt afgehaald of zelfs niet meer wordt herkend. 
Gevonden kledingstukken en andere zaken die van ‘niemand’ blijken te zijn, worden een tijd  
bewaard. Een goede raad: naamteken of breng een merkteken aan op alle zaken die je kind 
toebehoren (zwemkledij, jassen, sjaal, muts, handschoenen, truien, schoolgerief,... 
Van zodra uw kind iets verloren is, doe onmiddellijk navraag.  
Het ‘verloren’ hoekje bevindt zich in de ruimte aan de opvangzaal. 
Als verloren voorwerpen na 6 maanden niet zijn opgehaald, krijgen ze een tweede leven in de 
Kringloopwinkel. 

Verhuis? 

Gelieve elke verandering (adresgegevens, telefoonnummer, wijzigingen in gezinssamenstelling, 
familiale toestand,..) tijdig op het secretariaat en aan de leerkracht te melden.  
Noteer steeds in de schoolagenda (eerste pagina) de meest geactualiseerde gsm-nummer  en de 
overige contactgegevens die van belang kunnen zijn in noodsituaties. 
  
Communicatie 

Het is belangrijk dat u met de leerkracht(en) altijd persoonlijk contact kunt hebben als u dat 
verlangt. Daartoe volstaat het de leerkracht van uw komst te verwittigen door een afspraak te 
maken. Dit kan schriftelijk via de schoolagenda of telefonisch langs de directie. Mogen wij  
evenwel vriendelijk vragen de lestijden te respecteren zodat de leerkracht niet gestoord wordt 
tijdens het lesgeven? 

De deur van de directeur staat altijd voor u open tijdens de schooluren. Buiten deze uren en bij 
eventuele afwezigheid kan er steeds een afspraak gemaakt worden. 

U kan zich wenden tot het secretariaat: 
    - ma-di-do-vrij:   7u.45 – 16u.15 
    - woensdag:   7u.45 – 12u.00 

De leerkracht van uw kind spreken, kan op ouderavonden of na afspraak. Het is voor 
leerkrachten zeer moeilijk om tijdens de lessen op uw vragen te antwoorden. Kom daarom eerst  
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bij de directeur. Zij zal u proberen te helpen. 
Bij problemen en voor klachten kunnen de ouders steeds terecht bij de directeur. 

Bij het begin van het schooljaar (dit schooljaar op dinsdag 29 augustus) wordt er een klassikale 
infoavond georganiseerd. Deze is bedoeld om kennis te maken met de 
klastitularis. Naast de verduidelijking van het klaswerkplan komen ook de 
praktische, pedagogische en administratieve aspecten aan bod. 
Tijdens het schooljaar zijn er individuele oudercontacten. Op een 
oudercontact, het woord spreekt voor zich, worden enkel ouders of 
voogden toegelaten. Kinderen horen tijdens dit gesprek niet aanwezig te zijn.  

Bij het begin van elke maand wordt een factuur meegeven met de daarop verbruikte maaltijden,  
opvang, remgeld, uitstappen en andere eventuele onkosten. 
    
Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen op school blijven eten. De warme maaltijden  
worden bereid door AGAPE, ze worden afgewerkt in de keuken van onze school. 
middagmaal:  kleuters         € 3,50 
      lagere               € 4,00 

           Een middagmaal omvat soep, hoofdgerecht en dessert 

       soep          € 0,80 
   flessenwater       € 0,80 
           belegd broodje       € 2,70 
   kleine salade        € 2     
   grote salade        € 3 

                     
Uiteraard is het mogelijk om boterhammen van thuis mee te brengen. Het gebruik van een  
brooddoos voorzien van de naam van uw kind is verplicht. 

Welke optie u ook wenst: een belegd broodje (€ 2,70), een vegetarische of warme maaltijd, uw 
keuze zal voortaan vooraf moeten gemaakt en doorgegeven worden aan de klastitularis. Met 
andere woorden een keuzemogelijkheid blijft bestaan, maar kan voortaan niet meer de dag zelf. 
Wie iets extra’s of iets anders wenst, betaalt het gevraagde en de reeds bestelde keuze.  

Om de twee schooljaren organiseren we geïntegreerde werkperiodes (GWP).  
Dit schooljaar is een GWP-jaar.  
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Milieu op school 

Sedert september 2003 heeft onze basisschool zich aangesloten bij het MOS-project. MOS  
staat voor Milieuzorg Op School en omvat verschillende thema’s: afval, natuur, water,  
verkeer en energie. Per schooljaar namen we de verschillende thema’s onder de loep.  

Drinken op school: 
De hele dag door mag er water gedronken worden.  Bij het middagmaal bedelen we ook soep. In 
ons schoolrestaurant kunnen vanaf nu enkel gezonde dranken gekocht worden; frisdrank werd op 
school verbannen en vervangen door gezonde, suikervrije alternatieven. 

Onze ouderwerking 

Sinds jaren is er in onze basisschool een zeer enthousiaste groep ouders actief. Deze  
oudervereniging zet zich volledig in voor de kinderen van onze school.  
Ook indien u geen lid wenst te worden van de kerngroep kan u de school helpen door een  
handje toe te steken bij diverse activiteiten. U zal geregeld een oproep vinden o.a via de 
website en de Facebookpagina van de school. 
Wij hopen veel enthousiaste ouders te mogen begroeten. 

Ons CLB 

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen.  
De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen: het leren en 
studeren, de onderwijsloopbaan, het psychisch en sociaal functioneren en de preventieve  
gezondheidszorg (het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht en gratis). Het CLB werkt 
vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor verplichte  
begeleiding. 
Het consultatiekabinet, gelegen op de Voskenslaan, is open tijdens de schooldagen van  
9u. tot 12u. en van 14u. tot 16u.30. Individuele afspraken kunnen steeds telefonisch    
gemaakt worden op het nummer 09 / 243.79.70. 

   www.clbgent.be 

psycholoog: geert.seps@scholengroep.gent

Tel: 09 243 79 82
maatschappelijk werker: 
inge.deschuyter@scholengroep.gent

paramedisch werker: lieve.van.neck@pantarhei.be Tel: 09 243 79 81
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