
7 AFSPRAKEN AFDELING HEIDE 
 

7.1 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. 

7.2 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.  

7.3 Veiligheid 
Met het oog op de veiligheid van onze kinderen vragen wij ons 

schoolreglement te eerbiedigen. 

• Vanaf 7u00 is er voorschoolse opvang. Wie vóór 8u15 naar school 

komt, gaat hier verplicht naartoe en betaalt met één bonnetje. 

• Alle kinderen komen binnen via het hek aan de parking en gaan 

vervolgens de ingang op de speelplaats. Neem daar in het belang van 

uw kleuter kort en vriendelijk afscheid. 

• Bij het belteken gaan de kinderen zelfstandig in de rij staan. 

• Tijdens de lessen is het poortje van de speelplaats op slot. 



• Voor de veiligheid van de kinderen, durven we vragen om ze ’s avonds 

op te wachten aan de schoolingang. 

• Om de veiligheid van uw kind optimaal te garanderen enkel het hekje 

van de speelplaats gebruikt worden als ingang. De raamdeur van de 

2de kleuterklas wordt gesloten. Bezoekers kunnen gebruik van de 

elektrische bel aan de inkom (klas vooraan).  

• Kleuters gaan zonder uitzondering verplicht mee naar de opvang als 

ze niet afgehaald zijn om 15u40 en op woensdag om 12u25. 

• Minstens eenmaal per jaar wordt er in de school een brandoefening 

gehouden in samenwerking met de plaatselijke brandweer. 

7.4 Eerbied voor milieu en materiaal 
• Afval wordt door de kinderen in de juiste vuilbakken geworpen. Fruit 

en tuinafval wordt in een eigen compostvat verwerkt.  

• We zijn zuinig met het toiletpapier en gooien het zeker niet op de 

grond. 

• We hebben eerbied voor het groen op de speelplaats. 

7.5 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 het zorgoverleg besproken zodat alle 

leerkrachten daar de nodige aandacht aan kunnen besteden. De ouders 

worden op de hoogte gebracht. 

7.6 Vertrouwensleerkracht 
Vaak lopen kinderen met schoolse en niet schoolse problemen rond 

waarover ze met niemand durven spreken. Juf Marina werd op onze 

vestigingsplaats aangesteld als vertrouwensleerkracht. Bij haar kunnen 

kinderen terecht om over hun persoonlijke problemen te praten. Dit 

gebeurt dan in het volste vertrouwen. 

7.7 Toegang tot de klaslokalen 
• De lessen beginnen om 08u40.  

• Iedereen is aanwezig om 08u35.  

• ’s Middags beginnen de lessen om 13u45. Iedereen is aanwezig om 

13u40. 



• De kinderen die om een of andere reden de school vroegtijdig moeten 

verlaten, melden zich, eerst bij de klastitularis. De verantwoordelijke 

ouder of begeleider vult daar een papier in dat bevestigt dat deze 

afhaling gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. 

• De leerlingen mogen niet alleen in de klas verblijven. 

7.8 Rijen 
• De school eindigt ’s middags om 12u15 en in de namiddag om 15u25. 

• De rijen worden respectievelijk gevormd tegen 12u20 en tegen 15u30.  

• Als het regent kunnen de kinderen afgehaald worden aan de klas van 

juf Karolien. 

• Fietsers plaatsen hun fietsen aan de voordeur. 

7.9 Middagpauze op de speelplaats en in de refter 
• De kleuters eten in een refter. 

• Kleuters die ’s middags op school blijven, gaan onder begeleiding 

naar het toilet en nemen daarna onmiddellijk plaats in de refter. 

• De brooddoos blijft dicht tot na het gebed. 

• De kinderen mogen geen boeken of speelgoed meebrengen naar de 

eetzaal. 

7.10 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 kleuter 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. 

7.11 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 
 

7.12 Taalgebruik 
In het bijzijn van kinderen spreken alle schoolparticipanten het Algemeen 

Nederlands met elkaar. 

7.13 Gevaarlijk speelgoed 
• De kinderen brengen geen elektronisch speelgoed, zak- of knipmessen 

of ander gevaarlijk speelgoed mee naar school. 

• Om veiligheidsredenen mag er op de speelplaats enkel met ballen 

gespeeld worden die door de school zelf ter beschikking worden 

gesteld. 

• 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.  

7.14 Persoonlijk materiaal 
• 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. 



• 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. 

7.15 Gevonden voorwerpen 
• Gevonden voorwerpen worden verzameld in de gang.  

• Alle dozen 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.  

7.16 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, geschillen worden besproken in de schoolraad. 

Indien er bij een geschil geen consensus wordt bereikt, neemt het 

schoolbestuur als eindverantwoordelijke, de eindbeslissing. 

7.17 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 uit de groene 

lijst. 



• 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 

verjaardagsgeschenkjes 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! 

7.18 Kledij 
Kinderen dragen aangepaste kledij om naar school te komen. Wij 

aanvaarden geen hoofddeksels tijdens de lessen. 

 

 


