6 AFSPRAKEN AFDELING CENTRUM
6.1 Vastleggen van rechten en plichten
Onze maatschappij neemt meer en meer een streng juridisch
geregelde vorm aan.
Dat maatschappelijk verschijnsel
manifesteert zich ook op het niveau van de school.
In geval van conflict is het nodig dat de school beschikt over een
goed schoolreglement. Een schoolreglement draagt bij tot de
goede uitoefening van de onderwijsrechten en -plichten van de
onderwijsparticipanten.
Het schoolreglement maakt deel uit van de overeenkomst die
juridisch bestaat tussen het schoolbestuur en de ouders van de
leerlingen. Het expliciteert de wederzijdse rechten en plichten
van beide partijen.

6.2 Afdwingbaarheid
Het schoolreglement en het opvoedingsproject vormen samen een
toetredingscontract. Dit houdt in dat slechts na een schriftelijke
instemming met de inhoud van de schoolbrochure met
opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie kan
overgegaan worden tot het inschrijven van de leerling in de school.
De bepalingen van de schoolbrochure met opvoedingsproject,
schoolreglement en algemene informatie zijn bijgevolg
afdwingbaar.

6.3 Veiligheid
De kleuterschool en het lager onderwijs hebben een eigen
infrastructuur.
Met het oog op de veiligheid van onze kinderen vragen wij ons
schoolreglement te eerbiedigen.

Kleuteronderwijs
Alle kleuters komen vanaf 8.15 uur de schoolpoort binnen door het
hek aan Vierschaar 17. Neem daar in het belang van uw kleuter
kort en vriendelijk afscheid.
Wie vòòr 8.15 uur naar school komt en gaat ALTIJD naar de
voorschoolse opvang.
Vanaf 8.05 uur is er bewaking op de speelplaats van de
kleuterschool. Kleuters die vroeger komen, gaan verplicht naar de
voorschoolse opvang. De vergoeding (volgens de afspraken in het
sociaal voordeel) wordt aangerekend via de schoolrekening.
Bij het belteken gaan de kinderen zelfstandig in de rij staan.
De ouders die graag blijven kijken, gaan niet mee naar de rij, maar
nemen kort en vriendelijk afscheid. Leer je deze gewoonte aan van
bij het begin? Dank!
Om een degelijk toezicht te kunnen garanderen, is het belangrijk
dat er geen volwassenen rondlopen op de speelplaats.

Lager onderwijs:
De school opent om 8.15 uur. Kinderen die vroeger komen, gaan
verplicht naar de voorschoolse opvang en betalen de vergoeding
volgens de overeenkomsten in het sociaal voordeel.
Kinderen kunnen ’s avonds afgehaald worden aan de kiss and ride
in de Sint-Franciscusstraat of aan het hek op de speelplaats van de
kleuterschool.
Voetgangers en fietsers verlaten de school voor de kinderen die
afgehaald worden op school.
Alle kinderen gaan om 12.15 uur en om 15.25 uur in de voor hen
passende rij staan. Geen enkel kind verlaat de school op eigen
houtje vóór 12.20 uur en 15.30 uur.

Kleuters en leerlingen gaan zonder uitzondering verplicht mee naar
de opvang of studie als ze niet afgehaald zijn om 15.40 uur, op
woensdag om 12.25 uur.
Onder geen enkele voorwaarde verlaten de kinderen alleen de
speelplaats zonder ondertekend briefje van de ouders.
Tweemaal per jaar wordt er in de school een brandoefening
gehouden. (1x aangekondigd, 1x onverwacht)

6.4 Eerbied voor milieu en materiaal
De kinderen die boeken van de school stuk maken, verliezen of erin
schrijven, zullen deze moeten betalen. (Dit geldt ook voor het
verliezen van schriften, rapport, kaart levenshouding en
schoolmateriaal.)
Afval wordt door de kinderen in de juiste vuilnisbakken geworpen.
We zijn zuinig met het toiletpapier en gooien het zeker niet op de
grond.
We hebben eerbied voor het groen op de speelplaats.

6.5 Pesten op school/sancties op de speelplaats
Pesten op school
Alle personeelsleden besteden extra aandacht aan pestgedrag op
school. Dat betekent dat er altijd op pestsituaties gereageerd
wordt. De pester en de gepeste worden tijdelijk van dichtbij
gevolgd. Als er herhaling wordt vastgesteld, wordt dat op de
personeelsvergadering of het zorgoverleg besproken zodat alle
leerkrachten daar de nodige aandacht aan kunnen besteden. De
ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Sancties op de speelplaats

Leefregels en sancties voor niet passend gedrag worden met alle
leerlingen in de klas besproken in het begin van het schooljaar.
Kinderen die in de time-out belanden, krijgen een briefje mee naar
huis.

6.6 Vertrouwensleerkracht
Vaak lopen kinderen met schoolse en niet schoolse problemen rond
waarover ze met niemand durven spreken. Het volledige zorgteam
werd in onze school aangesteld als vertrouwensleerkrachten. Bij
hen kunnen kinderen terecht om over hun persoonlijke problemen
te praten. Dit gebeurt dan in het volste vertrouwen.

6.7 Toegang tot de klaslokalen
•

•

•
•
•

De lessen beginnen om 08.40 uur. Iedereen moet aanwezig zijn
om 08.35 uur. De leerlingen van de lagere school die te laat
komen (ook onder begeleiding van hun ouders) moeten eerst
op het secretariaat hun agenda laten afstempelen, vooraleer
ze naar de klas gaan.
De kinderen die om een of andere reden de school vroegtijdig
moeten verlaten, melden zich, alvorens te vertrekken, eerst
bij de directie. De verantwoordelijke ouder of begeleider vult
daar een papier in dat bevestigt dat deze afhaling gebeurt op
eigen verantwoordelijkheid.
Niemand loopt in de gangen zonder toelating van de leerkracht
die toezicht heeft op de speelplaats.
De leerlingen mogen niet alleen in de klas verblijven.
Zieke kinderen gaan tijdens de ontspanning naar het
secretariaat. Ze brengen een briefje van de ouders en een
leesboek of spel mee.

6.8 Fietsers
•
•
•
•
•
•

Fietsers die komen via Vierschaar 17:
Fietsers plaatsen hun fietsen in het rek aan het witte huis.
Fietsers die komen via de Sint-Franciscusstraat:
Fietsen op het fietspad.
Plaatsen hun fiets in de fietsenstalling achter het speelplein of
in de rekken achteraan op de parking.
Gaan te voet via het pad voor de parking naar de speelplaats.
(= afgebakende zone)

6.9 Middagpauze op de speelplaats en in de
refter
In de kleuterschool
•
•
•

•

Kleuters die blijven eten, leggen ’s morgens hun brooddoos in
de bak.
De kleuterleidster zorgt ervoor dat de bak tegen de middag in
de refter staat.
Wie een warme maaltijd bestelde, heeft ’s morgens zijn
bonnetje in de daartoe bestemde doos of zak gestopt.
(bestellingen moeten gebeuren vóór 9.00 uur)
Schrijf op elk drankbonnetje de naam van uw kind. Noteer er
ook bij wat het wenst te drinken. Jonge kleuters kunnen niet
altijd zelf verwoorden wat ze wensen.

Om 12.15 uur
•
•

•

De leerkracht laat hen eerst naar het toilet gaan en
brengt de kleuters naar de eetzaal.
Kleuters die naar huis gaan, staan tegen de muur en worden
door de leidsters die geen middagbewaking hebben naar de
ouders gebracht.
In de eetzaal zitten de kinderen aan de tafels per klas.

•

•

Elke brooddoos is aan de buitenkant voorzien van de naam van
de eigenaar. Mogen wij, ten voordele van het milieu maar
tevens vanuit praktisch oogpunt, vragen om geen aluminium of
andere wegwerpverpakkingen mee te geven met uw kind.
De leerkrachten sporen de ouders aan om geen brikjes mee te
geven. Een drinkbeker worden aangeraden. Wie drankje koopt
op school, brengt een drankbonnetje mee. Dit wordt dan best
op de brooddoos gekleefd.

In de lagere school
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

De broodbakken worden verzameld onder het afdak op de
boekentassenrekken.
Iedere broodbak van de onderbouw is voorzien van een bol met
de klaskleur (identiek aan de klasbol op de speelplaats)
De kinderen van de lagere school kunnen ’s middags gaan eten
inde refter tussen 12.15 en 12.45 uur.
Wie boterhammen blijft eten legt de brooddoos in de daarvoor
bestemde bak.
Kinderen van de eerste graad nemen hun doos om 12.15 uur
uit de bak. De lege broodbak wordt op de voorziene plaats
geplaatst op de speelplaats.
Bij leerlingen van de 2de en 3de graad wordt de broodbak
geplaatst op de voorziene plaats op de speelplaats.
De broodbakken worden om 13.40 uur meegenomen naar de
klas door een klasverantwoordelijke.
Elke brooddoos is aan de buitenkant voorzien van de naam van
de eigenaar. Mogen wij, ten voordele van het milieu maar
tevens vanuit praktisch oogpunt, vragen om geen aluminium of
andere wegwerpverpakkingen mee te geven met uw kind.
In de gangen en in de refter wordt niet gelopen noch geroepen.
Bij het binnenkomen kiezen de kinderen de linkerkant van de
zelfbediening, nemen wat ze nodig hebben (melk, chocomelk,
fruitsap, soep, warm water, water, een rietje) en betalen met
bonnetjes aan de kassa.

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

De kinderen zitten samen met de leeftijdsgenoten op de
voorziene plaatsen.
Wie een warme maaltijd wil, heeft dit ’s morgens gemeld aan
de juf/meester. Dit wordt elke morgen opnieuw gevraagd en
kan dus wisselen van dag tot dag.
Na 9.00 kunnen er geen maaltijden meer besteld worden.
Wat er op het menu staat kan je trouwens terugvinden op onze
website, in de inkomhall, in de eetzaal, in de gang naar het
toilet.
Noteer naam, klas en datum op de maaltijdbon.
Wie gedaan heeft met eten, zet zelf alles weg op de daartoe
bestemde plaatsen (flesjes, brooddozen, afval, bord,
bestek,…)
Wie graag helpt bij het klaarzetten van de refter, kan zich als
vrijwilliger opgeven.
De kinderen worden via een verkeerslicht attent gemaakt op
te veel lawaai. Een belsignaal en rood licht wil zeggen dat er
gedurende ongeveer anderhalve minuut volledige stilte moet
zijn. Wie dan praat, krijgt onverbiddelijk een aangepaste
straf.
-Alle tafels blijven steeds staan en worden niet samen gezet.
Er worden geen stoelen bijgeschoven.

We hopen dat onze kinderen op deze manier op een aangename
manier hun maaltijd kunnen nuttigen en moedigen hiermee ook
hun verantwoordelijkheidsbesef aan.

6.10 Rijen
Rijen, ingangen…in de afdeling Centrum
’s Morgens:
•

Van 7.30 tot 8.40 is de school toegankelijk via het grote hek
aan Vierschaar 17 en via de Sint-Franciscusstraat.

•

Fietsers die hun fiets stallen in de fietsenberging aan
Kerkstraat 10, komen binnen via Vierschaar 17 en stappen
naast hun fiets tot aan de fietsenberging.

Tijdens de lessen
Wie te laat komt moet steeds het secretariaat passeren!
•

•

’s Morgens om 8.40 en ’s middags om 13.40 gaan alle poorten
dicht. Het zwarte hek aan Vierschaar 17 zal openstaan maar
de poorten van de speelplaats zullen gesloten worden.
Laatkomers of bezoekers melden zich altijd eerst aan op het
secretariaat.

’s Middags en ‘s avonds
•
•
•

•
•
•

’s Middags worden de poorten enkel geopend om de kinderen
de school te laten verlaten via de rijen.
Van 13.00 tot 13.40 is de school enkel toegankelijk via de
poorten aan Vierschaar 17 en aan de Sint-Franciscusstraat.
Om 12.20 en om 15.30 kunnen de ouders hun kinderen afhalen
via Vierschaar 17. De ouders wachten op de oprit. De poorten
van de speelplaats worden geopend als de rijen weg zijn.
’s middags komen de kleuters naar de poort
’s avonds worden de kleuters afgehaald op hun bolletje onder
het afdak.
Kinderen van de lagere school verlaten de school om 15.30 met
de rijen (voetgangers/ fietsers Franciscusstraat, Hoogstraat,
Post, fietsers Kerkstraat)

6.11 Gezondheid op school
•

•

Geef je kinderen enkel gezonde tussendoortjes mee, geen
snoep. Indien iemand toch snoep mee heeft, wordt deze terug
meegegeven naar huis op het einde van de lesdag.
Cola, limonade, energiedrankjes en andere frisdranken worden
niet meegebracht naar school.

•

ELKE DINSDAG IS ER GEZONDE DAG OP SCHOOL.

Alle kinderen brengen dan een stuk fruit of een gezond
tussendoortje mee naar school. Kinderen die inschrijven voor het
Tutti Frutti pakket krijgen 10 weken lang een stuk fruit en een
beker melk op school (zie kalender).
•
•

•

We drinken die dag enkel water of witte melk.
Indien je kleuters een bonnetje meebrengt om een drankje te
kopen om bij het fruit te drinken, kan je dit op de brooddoos
kleven. (als er 2 bonnetjes op de brooddoos kleven, neemt de
juf er ééntje af voor een drankje tijdens de speeltijd.
Het is van belang dat ouders, regelmatig de hoofdharen van
hun kinderen nakijken op luizen of neten gedurende het ganse
schooljaar.

Bij een eventuele vaststelling, wordt de school verwittigd. De
ouders van de klasgenoten worden dan aangespoord om dit bij hun
kinderen ook te controleren.
Wij garanderen een absolute discretie.

6.12 Speciale toelatingen
Er is een toelating van de schooldirectie vereist voor het:
•
•
•

-aanbrengen van affiches of berichten in de school,
-verspreiden van aankondigingen of drukwerk,
-inzamelen van geld of het houden van verkoopacties.

Er is een schriftelijke toelating van de ouders vereist voor:
•

-het verlaten van de school in uitzonderlijke omstandigheden.

6.13 Taalgebruik
In het bijzijn van kinderen spreken alle schoolparticipanten het
Algemeen Nederlands met elkaar.

6.14 Gevaarlijk speelgoed
•
•
•
•

De kinderen brengen geen elektronisch speelgoed, zak- of
knipmessen of ander gevaarlijk speelgoed mee naar school.
Om veiligheidsredenen mag er enkel op het sportveld met
lederen ballen gespeeld worden.
Springtouwen, knikkers, bikkels, elastieken,… zijn toegelaten
als er op een veilige manier mee wordt gespeeld.
Speelgoedrages (bv. flippo’s) die niet passen binnen het
opvoedingsproject van de school worden geweerd. Deze
kunnen enkel bovengehaald worden tijdens de speeltijd.
Kaarten, flippo’s,… die opgemerkt worden in de rijen of in de
klas worden afgegeven en gedurende 1 maand bewaard op het
secretariaat.

6.15 Persoonlijk materiaal
• Het gebruik van GSM, MP3/4, iPod en andere afspeel- en
opnameapparatuur is niet toegelaten tijdens de schooluren en
tijdens de voor- en naschoolse opvang. Wordt die toch gebruikt
(onder gebruik verstaan we ook zichtbaar bezit!) dan wordt deze
in beslag genomen. Wie een GSM of ander toestel meebrengt
schakelt dit volledig uit binnen de schoolmuren (ook de
trilfunctie).
• Elk verlies of eventuele beschadiging valt in geen geval onder de
verantwoordelijkheid van de school. De school zorgt ook niet voor
de bewaring van deze toestellen.
• Schooluitrusting, schoolgerief –ook dat van de anderen- wordt
met zorg behandeld.
• Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden van wat er op de
school essentieel is, worden voorwerpen die vreemd zijn aan het
schoolleven, zoals luxespulletjes of gevaarlijk of kwetsbaar of
elektronisch speelgoed, thuisgelaten.

• De leerlingen brengen ook geen boeken of geschriften mee
waarvan de inhoud onverzoenbaar is met het christelijk
opvoedingsproject van de school.
• De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor
gebeurlijke diefstallen, ruilen of verlies! Persoonlijk materiaal
wordt daarom getekend met naam en klas.
• Waardevolle voorwerpen worden thuisgelaten. De school kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verdwijning van
persoonlijk materiaal. Beschadigde brillen, kleding of
schoolmateriaal worden niet vergoed. Dergelijke schade kan
gedekt worden door een familiale verzekering.
• Geen enkel kind mag geld meebrengen naar school. Wie toch geld
meebrengt, bewaart dit zelf op eigen verantwoordelijkheid.

6.16 Roken
Roken is nergens op de school toegelaten. Ook het gebruik van
elektrische sigaretten (dampen) valt onder dit rookverbod en is dus
verboden op school.

6.17 Gevonden voorwerpen
•

•

•

Gevonden voorwerpen worden verzameld in aan de kapstokken
in de gang aan de toiletten van de lagere school. Alle
kledingstukken worden 2 maanden bewaard. Niet afgehaalde
kledingstukken worden aan een instelling geschonken.
Om die voorwerpen gemakkelijker aan de eigenaar te kunnen
terugbezorgen, wordt aangeraden alles te voorzien van een
merkteken of een naam.
Voorwerpen zoals uurwerkjes en armbandjes laat men liever
thuis.

6.18 Samenwerkingsverband
Het schoolteam stelt in opdracht van de overheid en van het
schoolbestuur een schoolwerkplan samen. De ouders en de andere
schoolparticipanten kunnen in de daarvoor
voorziene
participatieorganen advies geven of medezeggenschap doen
gelden met betrekking tot dat schoolwerkplan.
Ideeën, voorstellen,
schoolraad.

geschillen

worden

besproken

in

de

Indien er bij een geschil geen consensus wordt bereikt, neemt het
schoolbestuur als eindverantwoordelijke, de eindbeslissing.

6.19 Website van de school
Ons adres: www.gvbsifrawa.be
Regelmatig worden er tijdens activiteiten foto’s genomen die
gebruikt worden op de website van de school. Ouders die niet
wensen dat een foto van hun kind op de website gebruikt wordt,
vermelden dit uitdrukkelijk op de ‘akkoordverklaring met het
schoolreglement’ of laten dit vooraf schriftelijk weten aan de
directie.

6.20 Verjaardagen
Een verjaardag vieren in de klas vinden we belangrijk, maar we
houden ons aan volgende afspraken:
• Volgende traktaties zijn toegestaan: cake, fruit of iets gezond.
• Taarten, donuts, snoep, chips, snoeprepen, chocolade brengen
we niet mee naar school.
• Individuele cadeautjes zijn niet toegelaten.
• Indien u toch iets wenst te geven, stellen wij het volgende voor:
een kleine verrassing voor de ganse klas bv. leesboekjes voor de

klasbibliotheek, een puzzel, een spel, … of een geschenkje uit de
geschenkenkoffer van de juf (ideetjes? Neem gerust contact op
met de juf)
Mogen wij er de aandacht op vestigen dat het meebrengen van
verjaardag geschenkjes naar school absoluut niet verplicht is.
HET IS DE ATTENTIE DIE TELT.
Alle kinderen van de klas worden op dezelfde manier gevierd.
LAAT DE VERJAARDAG EEN FEEST ZIJN VOOR UW KIND EN BEWAAK
SAMEN MET ONS DEZE AFSPRAKEN!

6.21 Kledij
Kinderen dragen aangepaste kledij om naar school te komen. Wij
aanvaarden geen hoofddeksels tijdens de lessen.

