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“ Zijn wie je bent
en zoals je bent
met fouten en gebreken
om te worden
die je in aanleg bent
maar zoals je je nog niet
kunt vertonen
en je mag het worden
op jouw wijze
en in jouw uur.”
(naar A.A. Terruwe)
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Schoolspecifiek deel

VZW Katholiek Onderwijs Mol – afdeling Mol-Achterbos – ondernemingsnummer 430 285 367

Wij zijn een pure warme school,
die eenvoudigweg aan kinderen geeft wat ze nodig hebben.
Sterk onderwijs, met een goede voorbereiding voor later.
Duidelijke grenzen en goede afspraken.
Leerkrachten, met dat ietsje meer
Waar ouders meer dan welkom zijn
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1. Het pedagogisch project van onze school

Hier staan we voor

Warmte
Positieve
levenskracht

We zijn een gezellige uitnodigende dorpsschool waar kinderen graag
vertoeven. We beseffen dat zich "verbonden voelen" de start van alle
"leren" is. Je mag er bij ons zijn. Ook als team voelen we ons met elkaar
verbonden. Wij worden gemotiveerd door ieders positieve instelling. Deze
uitstraling zorgt voor een unieke samenwerking, die iedereen motiveert
om het beste van zichzelf te geven.

Hier staan we voor
Verbonden leven kan alleen als ieder lid van onze school 'waardenvol' met elkaar leeft. Dit kan enkel als
er duidelijke grenzen zijn , die door iedereen gerespecteerd
worden. Kinderen moeten deze grenzen kennen. Enkel zo kan
Nieuwe
autoriteit
iedereen groeien.
(Ik zie je graag, daarom
stel ik grenzen)

We zijn er ons van bewust dat we een basisschool zijn en dat
onze hoofdopdracht kinderen onderwijzen is. Omdat we dit op
een zeer kwaliteitsvolle manier willen doen, scholen we ons
regelmatig bij.

Trouw
Verantwoordelijkhe
id

Bekwaamheid
Door bewust te kiezen voor zorg, durven we beslissingen nemen
vanuit een brede kijk op kinderen en wat kinderen nodig hebben om tot ontwikkeling te komen.
We beseffen maar al te goed dat ouders ons hun kostbaarste bezit toevertrouwen. Dit vertrouwen willen
we niet beschamen, daarom brengen we ouders tijdig en eerlijk op de hoogte van onze bezorgdheden.
Liever terecht ongerust dan onterecht gerust.

Hier gaan we voor.
Op een onderzoeksmatige manier willen we nagaan of onze kinderen beter worden van ons onderwijs.
We willen dat elk lid van ons team hiervoor verantwoordelijkheid neemt en bijdraagt tot het uitbouwen
van een kwaliteitsvolle leer- en leefomgeving. Dit kan zich vertalen in groeilijnen doorheen de ganse
basisschool.
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Hier staan we voor.
Harmonie
Vrede
Rust

In een harmonieuze wereld gaat het niet om ik en jij maar gaat het om wij.
Niet alleen wat ik vind is belangrijk, niet alleen wat jij vindt maar wat wij
vinden. We willen hen daarom leren dat overal op de wereld mensen zijn
die ons verder doen kijken dan naar een eigen wereld. Door samen te
zoeken naar wat ons verbindt, leren we oog te hebben voor ieders behoefte.
Dit brengt rust en veiligheid.

Door als leerkrachten ook in harmonie samen te werken, ontstaat een nieuwe wind in onze
school. Deze nieuwe wind biedt de zuurstof die we nodig hebben om hoopvol naar de toekomst
van onze kinderen te kijken.

Hier gaan we voor.
Samen leven en leren gaat niet altijd vanzelf. Je leert met vallen en opstaan. Daarom willen we
een foutenvriendelijke omgeving creëren waar fouten maken moet. Het zijn juist de fouten die
ons scherp houden en van waaruit we kunnen leren. We leren omgaan met onze eigen
'onvolmaaktheid'. Elk kind moet dit kunnen op eigen tempo en volgens eigen kunnen. Dit
betekent ook dat we sommige dingen moeten durven lossen om de goede te kunnen houden.
Deze houding brengt rust en zorgt voor nieuwe energie en zuurstof zowel voor de leerling als de
leerkracht.
Een kind moet ook kunnen spelen om de nodige zuurstof op te doen. Daarom willen we van onze
speelplaats een omgeving maken waar plaats is voor groen. We willen regelmatig naar buiten
treden om de groene omgeving die Achterbos is, ten volle te beleven.
We willen kinderen bewust maken zodat ook de volgende generaties kunnen genieten van de
wonderen die onze planeet biedt. We willen hen duurzaamheid leren. Dit kunnen we enkel als we
als leerkracht het goede voorbeeld geven.
In deze snelle tijd willen we hen terug de kracht van stilte leren. Stilte, die nodig is om in je eigen
kracht te staan. Stilte dwingt je als leerkracht ook te luisteren met hart en ziel. Door echt te
luisteren kan je pas echt helpen met hart en ziel.
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Hier staan we voor.
Uniek
Vrijheid
Eigenheid

Kinderen inspireren ons . Het zijn zij die de wereld mooier maken. Hoewel
we één school zijn , heeft elke leerkracht een unieke manier om te
onderwijzen. Juist deze vrijheid zorgt ervoor dat elke klas enig is en de
kinderen kennismaken met de persoonlijke waarden of kwaliteiten van elke
leerkracht. Dit draagt bij tot respect voor ieders uniek zijn en een brede kijk
op wat hen omringt.

Hier gaan we voor.
We willen de natuurlijke nieuwsgierigheid van onze kinderen bewaken door hen te stimuleren door zelf
onderzoekend in het leven te staan. Zo kunnen ze uitgroeien tot zelfstandige en levenslange leerders.
Elk kind draagt een kunstenaar in zich. Het is onze uitdaging om deze verder te ontplooien Kinderen
worden op deze manier een volwassene, die andere mensen kan aanmoedigen, beroeren en inspireren.

Hier staan we voor.

Liefde

Rood is een absoluut warme kleur. In elk kind zoeken we de liefde. Waar
mensen samenwerken en samen leven kan onenigheid ontstaan. Daarom
willen we onze kinderen leren om deze uit te spreken met respect voor de
mening van anderen. Als leerkrachten willen we dit voorleven.

Moed
Hier gaan we voor
Het zijn vaak de kinderen, die de meeste liefde nodig hebben, die het op de meest liefdeloze
manier vragen. Indien we de moed hebben om hen te blijven omringen met onvoorwaardelijke
liefde, kunnen we hen kansen bieden. Zo worden onze kinderen gezonde volwassenen, die op hun
beurt een teken van hoop voor anderen kunnen zijn.
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Hier staan we voor
Kinderen zijn puur in hun omgang met anderen en zeer
authentiek. We beseffen ook dat kinderen heel veel van elkaar
kunnen leren. Daarom vinden wij het belangrijk om hen kansen
bieden om van en met elkaar te leren.
Om kinderen beter te leren kennen, is een goede samenwerking
ouders onontbeerlijk. Door elkaars expertise te erkennen en te
respecteren kunnen we kinderen alles bieden wat ze nodig
hebben om ten volle te ontwikkelen. Op die manier kunnen we al
kinderen doen schitteren.

Authentiek
Nederigheid

te

met

Respect
onze

Hier gaan we voor
Onze kinderen zijn onze toekomst. Uit respect voor de volgende generatie dienen we de Schepping onder
eerlijke vorm door te geven. Niet enkel hier en nu maar ook door het t te verkondigen en ook voor te
leven

Hier staan we voor

waardigheid
kwaliteit
spiritualit

In onze school is het Christelijk aspect en het naleven van waarden erg
belangrijk. We weten dat we er vooral voor mensen met noden moeten
zijn. Ons "BOS"project is een WAARDig project dat zichtbaar is in onze
school. Dat maakt ons een beetje "koninklijk".
Ons team bestaat uit ervaren en dynamische leerkrachten. De
samenwerking tussen hen zorgt voor de passie, die we nodig hebben om
de kwaliteit van ons onderwijs te borgen.

We streven naar kwaliteit. Dit wil zeggen dat onze school nooit 'af' is. We
blijven ons steeds de vraag stellen : "Doen we de dingen die we doen goed?"

Hier gaan we voor
We zijn een Katholieke school. Toch vragen we ons af wat dit precies inhoudt? We willen ons hier in de
toekomst in verdiepen. We willen groeien naar een echte dialoogschool, die open staat voor andere
godsdiensten en overtuigingen. Hierdoor krijgen we de kans om onze eigen Katholieke Identiteit te
vinden.
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We gebruiken te vaak het woord zwakkere leerlingen. Dit is geen goed woord. We zijn ervan overtuigd
dat iedereen wel iets goed kan of ergens sterk in is. Zij hebben ons nodig maar het zijn zij , die ons in
vraag doen stellen. Ook zij maken ons sterker.

2. Wie is wie?
Onze school is een VRIJE GEMENGDE BASISSCHOOL.
Het adres van onze school is:
•

Vestigingsplaats 1:

Jozef Calasanzstraat 2A, 2400 Mol
Telefoon directie + lagere school: 014 31 63 23
•

Vestigingsplaats 2:

Achterbos 27, 2400 Mol (kleuterschool)
Telefoon: 014 31 49 95
Onze school biedt kleuteronderwijs van 2 jaar en 6 maanden tot 5 jaar en lager onderwijs van 6 tot 12 jaar.Voor het
onderwijs zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de kleuteronderwijzers en de onderwijzers verantwoordelijk. Er
werken echter nog vele anderen mee, zodat we onze kinderen kunnen omringen met de beste zorgen.
2.1 Het schoolbestuur
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het
beleid en de beleidsvorming. Zij schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goede samenwerking tussen de
verschillende schoolparticipanten. Zij is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren. Om het
schoolgebeuren uit te bouwen, doet zij een beroep op de eigen pedagogische begeleiding.
Tot het schoolbestuur KOM behoren 10 basisscholen van het vrij onderwijs in Mol en Balen.
•

Benaming:

Vzw Katholiek Onderwijs Mol
Jozef Calasanzstraat 2A
2400 MOL

•

Voorzitter:

•

Verantwoordelijke voor onze school: Frans Sannen

Agnes Leysen
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2.2 Personeel
Klas

Naam

Adres

Directie

Anne-Mie Vandoninck

directie@vbsdetoren.be

Instapklasje

Katrien Eykmans

Katrien.eykmans@komvzw.be

K1

Jade Vanhoof

Jade.vanhoof@komvzw.be

K2

Chris Verstappen

Chris.verstappen@komvzw.be

Nele Mentens

Nele.mentens@komvzw.be

K3

Paula Zwinnen

Paula.zwinnen@komvzw.be

BO

Myriam Dausy

Myriam.dausy@komvzw.be

Kinderverzorgster

Sabine Meynen

Sabine.meynen@komvzw.be

L1

Anneleen Lavreysen

Anneleen.lavreysen@komvzw.be

L2

Maria Van Baelen

Maria.vanbaelen@komvzw.be

Tinneke Sels (1/5)

Tinneke.sels@komvzw.be

L3

Ellen Peys

Ellen.peys@komvzw.Be

L4

Brigitte Pauwels

Brigitte.pauwels@komvzw.be

K1a

Tinneke Sels (1/5)
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L5

Martine Ruts

Martine.ruts@komvzw.be

Jeroen Vangeel

Jeroen.vangeel@komvzw.be

L6

Inke Mensch

Inke.mensch@komvzw.be

L.O.

Paul Cuyvers

Paul.cuyvers@komvzw.be

Zorgteam

Iris Van der Perre

zorg@vbsdetoren.be

(zorgcoördinator)
Kaatje Schurgers (KS)

kaatje.schurgers@komvzw.be

Griet Geerinckx (KS)

griet.geerinckx@komvzw.be

Ellen Bogaerts (LS)

ellen.bogaerts@komvzw.be

Tinneke Sels (LS)
Jeroen Vangeel (LS)
Ute Seysmans (LS)

ute.seysmans@komvzw.be

ICT-coördinator

Stephan Van Ingen

Stephan.vaningen@komvzw.be

Administratie

Cindy Vermeulen

secretariaat@vbsdetoren.be

Middagmoeders

Gilberte Cools (kleuters)
Kim Das (kleuters)
Joke Stessens
school)

(lagere

Jolien Lenaerts
school)

(lagere

Ann Maes (lagere school)

We vragen aan onze ouders om begrip als mails niet dadelijk worden beantwoord. Als er echte bezorgdheden zijn
die de leerkracht en de school heel dringend moeten weten , vragen we u telefonisch contact op te nemen met de
school. Op die manier kunnen we kort op de bal spelen.
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2.3. Klassenraad
De klassenraad is het team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de
verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of
individuele leerling. De school beslist op advies van de klassenraad over het overzitten van een leerling
2.4.Ouderraad
Het doel van de ouderraad is een brug vormen tussen de ouders en de school.
De ouderraad werkt rond vier pijlers:
1) Informatie-uitwisseling tussen ouders en leerkrachten/directie. De ouderraad is een spreekbuis voor alle ouders.
2) Organiseren van inhoudelijke projecten vb. vormingsavonden voor ouders, werkgroep verkeer,…
3) Activiteiten organiseren en ondersteunen om extra financiële middelen te verkrijgen vb. schoolfeest,…
4) Organiseren van klusdagen als praktische helpende hand voor de school,……
De ouderraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle leerjaren. Elk jaar wordt in september een oproep gedaan
voor nieuwe leden. Een viertal mensen nemen een extra-engagement op voor de functie van voorzitter,
ondervoorzitter, secretaris en penningmeester en vormen samen het bestuur.
De ouderraad duidt ook de vertegenwoordigers van ouders aan in de schoolraad.
2.5 Gewijzigde gezinssituaties
Tenzij het door de rechtbank anders werd bepaald, behouden beide ouders in het geval van een scheiding het recht
op informatie vanuit de school (oudercontacten, activiteiten, vorderingen van hun kind,…
Om aan dit recht tegemoet te komen, vragen we uitdrukkelijk dat betrokken ouders aan de school laten weten hoe
het doorgeven van de informatie aan de andere ouder geregeld moet worden.
2.6 Schoolraad
Afgevaardigden van de lokale gemeenschap :
•
•
•
•

Rob Philipsen (voorzitter)
Marleen Meynen
Wim Caeyers
Sandra Van Gestel
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Afgevaardigden van de ouderraad :
•
•
•

Ruth Dillen
Liesbet Lommelen
Jonas Douwen

Afgevaardigden van het leerkrachtenteam :
•
•
•
•

Geerinckx Griet
Juf Ellen Peys
Juf Iris Van der Perre
Juf Paula Zwinnen

2.7 Leerlingenraad
Ook onze leerlingen hebben op onze school iets te zeggen. Een afvaardiging van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
komen maandelijks samen. Hier worden enkele “pijnpunten” van leerlingen besproken. Ook nieuwe voorstellen
worden hier gelanceerd. Alles gebeurt in onderling overleg. Voorstellen vanuit de leerlingenraad kunnen ook
sporadisch op de ouderraad komen. Op die manier is er steeds een wisselwerking tussen alle partijen die nauw
verbonden zijn met de school. De verslagen van de leerlingenraad kan je eveneens raadplegen op onze website
(hiervoor zorgen de leerlingen van het zesde leerjaar met ondersteuning van de klasleraar).
2.8 Ons CLB
Het vroegere PMS (psycho-medisch-sociaal centrum) en het MST (medisch schooltoezicht) zijn volledig
gereorganiseerd. De beide diensten werken samen in het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding).
Vestiging Mol:
Edm. Van Hoofstraat 8, 2400 Mol
tel: 014 33 76 20
fax: 014 33 76 29
Aanspreekpunt school: Carine Ooms
Werkafspraken en contacten voor het nieuwe schooljaar worden in september gemaakt, o.a. afspraken m.b.t. de
verplichte medische onderzoeken, de profylactische maatregelen (besmettelijke ziekten), het vaccinatiebeleid, het
schoolverzuim, activiteiten naar individuele leerlingen toe (diagnostische tussenkomsten, begeleiding ouders,
ondersteuning leerkrachten,…), begeleiding studiekeuze, ondersteuning zorgcoördinatie, ondersteuning MDO’s,…
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3. Algemene afspraken
3.1 Aanwezigheid, verblijf op school, openingsuren, dagverloop

De schooluren voor het 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar zijn:
•
•

Voormiddag: 8.40 uur tot 11.55 uur.
Namiddag: 13.10 uur tot 15.30 uur.

De schooluren voor de kleuterschool zijn:
•
•

Voormiddag : 8.45u tot 12.00u
Namiddag : 13.15u tot 15.35u

Het toezicht, door de leerkrachten, op de speelplaats van de kleuterschool is verzekerd van 8.30 uur tot 8.45
In de de lagere school van 8.25 tot 8.40 uur.
Zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school moeten tijdig op school zijn en dit zowel ’s morgens als ’s
middags. Te laat komen, stoort het klasgebeuren. Ook uw kleuter mist heel wat. Het onthaal is een heel belangrijk
moment van de dag.
Eens op school verlaat geen enkele leerling nog alleen de school. Het kan zijn dat in uitzonderlijke situaties leerlingen
uit de klas worden gehaald door vader/moeder binnen de schooluren. Voordat dit toegestaan kan worden, wordt
er vriendelijk gevraagd om een bewijsje te ondertekenen. De leerkracht zal u hierover zeker meer uitleg verschaffen.
De leerlingen zorgen er voor dat ze hun schoolgerief meenemen bij het verlaten van de klas.
3.2 Voor- en naschoolse opvang
Het toezicht, door de leerkrachten, op de speelplaats van de kleuterschool is verzekerd vanaf 8.30 ’s morgens en
vanaf 13.00 uur ’s middags.
In de lagere school is dit vanaf 8.25 uur ’s morgens en vanaf 12.55 uur ’s middags.
Door de gemeente wordt voor- en naschoolse opvang georganiseerd in het lokaal “Windekind”
•
•

’s morgens vanaf 7.00 uur
’s avonds tot 18.30 uur

Op maandag, dinsdag en donderdag voorziet de buitenschoolse opvang verkorte opvang in onze kleuterschool (tot
16.45 uur en op maandag tot 17.00 uur)
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Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen:
•

Dienst buitenschoolse kinderopvang
Markt 30 2400 Mol
Tel: 014 33 07 91 of bkomol@gemeentemol.be

Op vraag van de buitenschoolse opvang kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven.

3.3 Middagverblijf (in refter) – middagpauze (op de speelplaats)
De leerlingen kunnen ’s middags onder toezicht hun boterhammen opeten in de refter. Zowel in de kleuter- als in
de lagere school wordt er niet gesnoept.
Een droge koek (zonder chocolade) en wat fruit zijn uitstekende alternatieven. Onze kinderen proberen de tafels
netjes te houden en zijn beleefd en respectvol tegen de medeleerlingen en de middagmoeders. Indien we merken
dat deze regels niet echt gerespecteerd worden, nodigen we de ouders uit om samen op zoek te gaan naar een
gepaste oplossing.
Na de maaltijd spelen de leerlingen op de speelplaats. Ze mogen de speelplaats niet verlaten tenzij de ouders hun
kind zelf bij de verantwoordelijke afhalen. Bij het verlaten van de refter worden de brooddozen in de juiste bak (per
klas) geschikt.
3.4 Rijen, fietsen (in de lagere school)
Om 8.40 uur gaat de bel. Dan gaan de leerlingen allemaal tot in de rij voor de klas. Ze brengen wel eerst het
spelmateriaal in de speelkoffer en nemen de boekentas. Bij het tweede belsignaal zwijgen ze en gaan ze per klas
stilletjes binnen.
Op de eerste schooldag worden er per klas duidelijke afspraken gemaakt in verband met het plaatsen van de fiets in
het fietsenrek. Ze worden keurig op de juiste plaats gezet. Op deze manier dragen we respect voor onze fiets en die
van een ander.
’s Middags, om 11.55 uur, mogen de leerlingen die in de school blijven eten nog wat spelen op de speelplaats
alvorens naar de refter te gaan. De andere leerlingen halen hun fiets en/of zetten zich in de rij.
’s Namiddags, om 15.30 uur, halen de leerlingen de fietsen en/of vormen correcte rijen. Samen met de gemachtigde
opzichter (leerkracht) gaan ze in rij naar de Achterbosstraat.
Op de speelplaats en in de rij fietsen ze niet, ook niet op het zebrapad.
Voor de Calasanzstraat:
Op de speelplaats gaan kinderen in de juiste rij staan : busje – fiets – bruggeske – parking -…
Van daar begeleiden de leerkrachten de leerlingen naar de juiste locatie.
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Kinderen die naar de naschoolse opvang moeten, stappen met de rij mee tot aan het eerste zebrapad, steken mee
over en gaan zo naar het busje.
Aan de ouders willen we nadrukkelijk vragen niet met de auto tot aan de schoolpoort te komen, maar te parkeren
op de grote parking. Op die manier kunnen we de veiligheid van onze kinderen garanderen.
3.5 Rijen, fietsen (in de kleuterschool)
De kleuterjuffen komen met de kleuters op de speelplaats waar de ouders de kleuters kunnen afhalen. De auto
parkeren kan volgens afspraak in de Oogststraat of in Groot Kapellen.
3.6 Speelplaats
Tijdens het speelkwartier krijgen de leerlingen de kans om een koek of fruit te eten, naar toilet te gaan en zich eens
echt te ontspannen binnen de aangeduide speelruimte. Spelletjes met trek- en duwwerk, vechten, … zijn gevaarlijk
en daarom uit den boze. Als het regent, spelen ze onder het afdak. Een eigen bal meebrengen en er mee spelen
mag wel, maar het mag géén basketbal of zware lederen bal zijn.
Voor elke speelplaats worden er duidelijke afspraken gemaakt i.v.m. het spel.Na het spel brengen de leerlingen het
spelmateriaal op de afgesproken plaatsen.
Tijdens het speelkwartier en tijdens de middagpauze op de lagere school mogen de leerlingen nooit zomaar van de
speelplaats weg.
Ze mogen niet zonder toestemming in en uit de klaslokalen lopen. ’s Morgens zouden ze hun boekentas netjes op
de afgesproken plaats moeten zetten.
Samen zorgen we ook voor een nette speelplaats. De leerlingen worden verwacht de papiertjes, fruitresten,
brikjes,… in de juiste vuilbak te gooien. (Kijk goed naar de kleur en stickers!).
Papa en mama kunnen er misschien voor zorgen dat ze zo weinig mogelijk verpakkingen meegeven. Een drinkbus
en een koekendoosje kunnen al heel wat afval vermijden.
3.7 Kledij en uiterlijk
De leerlingen gaan netjes gekleed en verzorgd gekleed. Ook als het heel warm is, kleden we ons deftig. Tijdens de
turnles dragen de leerlingen van de lagere school een blauw broekje, een T-shirt (met het logo van de school) en
witte turnpantoffels (voor de kleinsten: liefst zonder veters). Het turnbroekje en het T-shirt worden in de school
aangeschaft. Deze turnkledij bewaren ze in een turnzak die ze in de school kopen of in een turnzak thuis. De turnzak
hangen ze aan de kapstok in de gang vlakbij hun klaslokaal. Gelieve al het materiaal te handtekenen, a.u.b
3.8 Omgangsvormen: houding en gedrag in en buiten de school
Als school dragen wij beleefdheid en behulpzaamheid uit : door een vriendelijke begroeting, door het spreken “met
twee woorden”, door een “dank u wel” voor een hulpje van een meester of juffrouw of een medeleerling,… Behandel
een ander zoals je wil dat anderen jou behandelen, is de stelregel.
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Als school willen we al onze kinderen warm verwelkomen. Om er voor te zorgen dat elk kind zich welkom, geborgen
en veilig voelt, zijn afspraken en regels nodig. We verwachten dat de kinderen zich hieraan houden. Kinderen moeten
altijd een tweede kans krijgen. Indien deze kans niet genomen wordt, botst het kind op duidelijke grenzen. We zien
je heel graag maar wat je nu doet , laten we niet toe. We verwachten van ouders dat ze deze mening delen. We
stellen grenzen zodat al onze kinderen in harmonie kunnen opgroeien.

We zien je heel graag! Daarom hebben we grenzen. Doe niet aan een
ander wat je zelf niet wil dat jou overkomt (pesten, uitsluiten, ….)
Fase

Wat

Wie

Fase 1

•

Positief schoolklimaat

•
•
•
•

•

Fase 2

•

Iedereen maakt fouten.

•

•
•
•

•

Schoolafspraken : De Wet
van de Kinderen
BOS-vieringen
Waakzaam toezicht tijdens
de speeltijd
Klasafspraken
Verbindende en geweldloze
communicatie : giraf en
jakhalstaal (opkomen voor
jezelf en de ander op een
respectvolle manier
Ouderbetrokkenheid
verhogen in de klas via
aangepaste klasactiviteiten.

Directie

Verhoogde waakzaamheid
en toezicht
Herstellen wat je stuk
maakte.
(herstelgesprek
individueel)
Herstellen in groep
(herstelgesprek klas)
Iedereen
verdient
een
tweede kans.
Afspraken om na te gaan wat
kinderen
meer
nodig
hebben
om
zich
te
handhaven.
Ouders worden telefonisch
op de hoogte gebracht.

Leerkrachten

Leerkrachten
Middagmoeders
Ouders
ondersteunen
waarderen.

Zorgcoördinator

Ouders
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•
Fase 3
Wij zijn jouw leerkrachten. Ook al heb jij het
moeilijk. We blijven samen voor je zorgen

•
•
•

Leerkrachten

•

Ouders worden uitgenodigd
CLB wordt ingeschakeld
Aangepaste
maatregelen
(Time Out) – individueel
Klastraject met andere
netwerken (Arktos)
Ondersteuningsnetwerk

•
•

Schorsing vanuit de school
Buitengewoon Onderwijs

CLB

•

Fase 4
Onze draagkracht en wat binnen onze
mogelijkheden ligt, kunnen we jou niet bieden.

Zorgcoördinator
CLB en
partners

externe

Ouders

Directie
Ouders

3.9 Schoolmateriaal
De leerlingen dragen zorg voor al het materiaal dat ze in de school mogen gebruiken, zowel in de klas als op de
speelplaats en in de refter.
De ouders zorgen er voor dat het eigen materiaal van een naam voorzien is. De leerlingen zullen ook niets laten
rondslingeren. De gevonden voorwerpen leggen ze in de bak van “gevonden voorwerpen”.
3.10 De weg naar school en terug
De leerlingen maken hun ouders niet nodeloos ongerust en zorgen ervoor na schooltijd tijdig thuis te zijn. Als ze te
voet of met de fiets naar school komen of terug naar huis rijden, maken ze geen omwegen. Ze hebben aandacht
voor elkaars veiligheid en leven dus zeker het verkeersreglement stipt na. Vanuit de ouderraad kregen de kinderen
van de school een gratis hesje. Vanuit de school wordt verwacht dat het kind dit draagt vanaf 1 september tot en
met 30 juni. De school stimuleert ook het dragen van een helm indien het kind met de fiets naar school komt.
3.11 Ongevallen en schoolverzekering
Voor ongevallen die op school gebeuren, alsook bij schoolse activiteiten buiten de school voor ongevallen op de weg
van en naar school, heeft de school een degelijke verzekering voor lichamelijke letsels. De medische kosten, die
niet terugbetaald worden door het ziekenfonds , worden door deze schoolverzekering vergoed.
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Hiertoe dient door de dokter een medisch attest van vaststelling te worden ingevuld en door het ziekenfonds een
uitgavestaat.
Deze documenten worden door de school aan de ouders bezorgd indien nodig.
Om van de tussenkomst van de schoolverzekering te kunnen genieten, dienen de leerlingen zich te houden aan de
afspraken die binnen onze schoolgemeenschap gelden. De leerlingen kennen deze afspraken via een afsprakenblad
in de klas en een overzichtje in hun agenda. De ouders vinden deze afspraken in deze brochure.
De schoolverzekering dekt geen kleding.
Elke school van KOM heeft een verzekering tegen ongevallen onderschreven ten voordele van de leerlingen. Voor
meer informatie hierover kan u steeds terecht bij de directie.
3.12 Aangifte van een ongeval
Wat moet u doen indien uw kind het slachtoffer werd van een ongeval? Zo snel mogelijk uw mutualiteit op de hoogte
brengen . Indien het ongeval veroorzaakt werd door een andere persoon, aangifte doen bij uw verzekeraar “B.A.
familiale” of “B.A. gezin”
De directie op de hoogte houden van de verdere evolutie van het ongeval. De aangifteformulieren voor de
verzekering bestaan uit:
•
•
•

De ongevalaangifte (1 origineel met 1 kopij) (in te vullen door de leerkracht)
Het geneeskundig getuigschrift (door de behandelende geneesheer)
De uitgavenstaat (medische kosten door het ziekenfonds, de benadeelde voor de andere kosten)

Indien u een ongevalaangifte moet doen, neem dan contact op met de directie.
3.13 Contacten ouders – school
Tijdens het schooljaar zijn er verschillende contacten voorzien tussen ouders en leerkracht. Na de opendeurdag
voor de kleuters en de leerlingen van de lagere school op het einde van de grote vakantie volgt de infoavond in de
loop van de maand september.
De kleuterjuffen spreken dan over hun manier van werken in het kleuterklasje, over allerlei praktische afspraken en
zullen ook de vragen van de ouders beantwoorden.
Zo ook zullen de leerkrachten van de lagere school de ouders informeren over hun werk in de klas. Verder zijn er
voor de ouders van de leerlingen van de lagere school nog persoonlijke contacten bij het rapport. Voor de leerlingen
van het 6de leerjaar is er een uitgebreid contact tussen ouders en leerkrachten (en eventueel CLB-begeleidster) bij
het begin van het derde trimester.
Alle ouders zijn steeds welkom om met de kleuterleidster of leerkracht lagere school of directie een moeilijkheid of
een probleem te bespreken en samen te zoeken naar een gepaste oplossing.
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3.14 Huistaken en lessen
Vanaf het eerste leerjaar schrijven de leerlingen elke dag in hun schoolagenda wat ze na school nog moeten
oefenen of leren (de juf of meester zegt wat ze moeten opschrijven). De ouders controleren of de huistaken flink
gemaakt zijn en/of de lessen geleerd zijn. Zij handtekenen éénmaal per week de schoolagenda. De ouders kunnen
hierin bepaalde vragen en opmerkingen noteren, zodat de schoolagenda ook een hulpmiddel is voor informatie in
twee richtingen, van leerkrachten naar ouders maar ook omgekeerd.

3.15 Zorgbreedte

Als school investeren we heel wat lestijden van onze lestijden in een zorgteam. Dit team
ondersteunt de leerkrachten en begeleidt de kinderen van in het begin. We volgen daarbij de fases van het
zorgcontinuüm en de basisprincipes van het Handelingsgericht Werken. Wat heeft dit kind, in deze klas, bij deze juf
of meester, bij deze klasgenootjes, in deze school nodig om tot leren te komen?
Niet alles verloopt steeds van een leien dakje. Soms hebben kinderen wat meer nabijheid of oefenkansen nodig.
Als dit het geval is voor uw kind, zal u hiervan steeds op de hoogte worden gebracht.
Als de herhaling of de andere aanpak ook niet helpen, schakelen we de hulp van het CLB in. Samen gaan ze op zoek
naar wat meer gespecialiseerde hulp.
Overlegmomenten (MDO) zijn het uitgelezen moment om samen met de leerkracht, de ouder, de CLB-medewerker
en de externe (kiné, logo, ..) om na te gaan hoe we door een goede samenwerking de leerbaarheid van uw kind
verhogen.
Iris Van der Perre coördineert, samen met de directie, het zorgbeleid binnen onze school. Met opmerkingen,
vragen, problemen, kan u altijd in eerste instantie bij de klasleerkracht terecht.
Indien er bijkomende vragen zijn, mag u zich altijd richten tot de directie of tot de zorgcoördinator.
3.16 rapporten en evalueren
Er worden regelmatig toetsen afgenomen, gespreid over het ganse jaar. De resultaten van deze proeven worden
op het schoolrapport genoteerd (eind oktober, eind december, voor de paasvakantie, eind juni) voor nazicht en
handtekening mee naar huis gegeven, zodat de ouders de schoolvorderingen van hun kind kunnen nagaan.
Dit is een belangrijk deel van onze opdracht. De evaluatie doet ons niet enkel nadenken over de vorderingen van
uw kind maar kan ook de school helpen om te kiezen voor een andere aanpak. Door enkel te focussen op punten,
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weten we alleen wat uw kind kent. We willen ook graag weten hoe het zich voelt en wat het kan. Dit doen we door
de kinderen te observeren of hen te laten reflecteren op hun eigen handelen. Dit noemt men zelfevaluatie.
Wat uw kind doet op school, kan u zien in het dagelijks werk en via de rapporten. In dit rapport willen we u een zo
breed mogelijk beeld meegeven van wat uw kind kent, kan en hoe het is op school.
We kiezen er bewust voor om geen gemiddelden of medianen op het rapport te zetten. Uw kind moet zich in de
eerste plaats met zichzelf vergelijken.
3.17 Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen
De leerlingen van de lagere school volgen de lessen lichamelijke opvoeding. Bij het zwemmen worden de
leerlingen ingedeeld in niveaugroepen en begeleid door de turnleerkracht en een extra zwemleraar. Deze
zwemleraars bepalen de zwemgroepen.
Regelmatig zal de leerkracht de leerlingen evalueren waarna ze eventueel naar een andere groep overstappen.
Een leerling van de lagere school moet op het einde van het zesde leerjaar kunnen zwemmen. Zwemmen en
lichamelijke opvoeding zijn verplichte lessen.
Het niet-deelnemen wordt met een doktersattest of schriftelijk (ernstige reden) door de ouders meegedeeld.
Ingevolge een decretale beslissing van de minister van onderwijs, kunnen de leerlingen van het 6 de leerjaar gratis
zwemmen (zwemmen + vervoer).
De jongens en meisjes van het eerste, tweede en derde leerjaar kleden zich gescheiden in kleedkamers om. De
leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar zitten in aparte kleedhokjes.
3.18 Gezondheid op school
Zowel in de kleuter- als in de lagere school wordt er niet gesnoept. Een droge koek (zonder chocolade) en wat
fruit zijn uitstekende alternatieven. Op de school wordt géén drank aangeboden. De kleuters en de leerlingen van
de lagere school brengen zelf een drankje mee. Ook hier kunnen papa en mama een bijdrage leveren aan ons
gezondheidbeleid. Water is heel vriendelijk voor de gezondheid en voor de geldbeugel!
Gesuikerde sportdranken worden niet toegelaten op onze school.
3.19 Verjaardagen
In de kleuterschool vieren we alle jarigen op het einde van de maand. De kleuterjuffen zorgen dan voor de
traktatie. Op de verjaardag zelf staat de kleuter natuurlijk ook zelf in de belangstelling. Aan de ouders van de
kleuters vragen we daarom een kleine bijdrage van een halve euro per instapdag.
In de lagere school doet de klasleerkracht er alles aan om uw zoon of dochter die dag in de kijker te zetten.
Cadeautjes, snoep of drank meegeven voor de klasgenootjes, willen we ook dit schooljaar zeker weglaten.
3.20 Schoolrekening

De onkosten die de leerlingen in de school maken worden langs bank of postcheque betaald. De kinderen hoeven
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dus geen geld mee naar school te brengen voor bv. abonnementen, zwemmen,…. .De uitgaven komen
gedetailleerd op de rekening die tweemaandelijks met de leerling meegegeven wordt.
Indien er ouders zijn die o.w.v. omstandigheden moeilijkheden ondervinden met betalen, kunnen zich richten tot
de directie. Samen met hen zal dan een maandelijks afbetalingsplan worden opgesteld. Dit gebeurt in alle
discretie. Drie maal per jaar ontvangen de ouders een rekening : met de kerstperiode, de paasperiode en op het
einde van het schooljaar.

3.21 Kattebelletje
Zowel in de kleuterschool als in de lagere school krijgt elk kind een “Kattebelletje”, waarop allerlei nieuwtjes vanuit
de klassen, weetjes, grapjes, info, … vermeld staan. In de kleuterschool is dit wekelijks, in de lagere school
maandelijks. Indien een kind afwezig is op vrijdag, vragen de ouders of het kind zelf achteraf naar het
kattebelletje.

3.22 Onze website
Ook op ICT-vlak heeft onze school al heel wat investeringen gedaan. We zijn dan ook trots op onze website
www.vbsachterbos.be Deze website wordt wekelijks up-to-date gehouden. Hierin zijn foto’s en activiteiten terug
te vinden. Het is als het ware een venster op ons schoolleven.
3.23 Abonnementen
De leerlingen kunnen zich vrijblijvend abonneren op nuttige en leerrijke tijdschriften. Een lijst van deze
tijdschriften met richtprijzen, vindt u terug in bijlage.
3.24 Overige uitgaven gedurende het schooljaar
Tijdens het schooljaar nemen de leerlingen deel aan o.a. sportdagen en leeruitstappen. Zij gaan naar
theatervoorstellingen en op schoolreis. Een aantal van deze activiteiten zullen onkosten met zich meebrengen.
In bijlage vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we op school kunnen vragen.
3.25 Kosteloos onderwijs
De nieuwe regelgeving structureert de kosten, die gepaard gaan met het basisonderwijs in vijf categorieën. Per
categorie wordt bepaald of deze kosten aan de ouders mogen doorgerekend worden.
Kosten verbonden aan de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen. Dit zijn kosten, die gepaard gaan met het
bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen. Deze kosten worden niet aan de
ouders doorgerekend.
Zie schoolbehoeften: vanuit de school voorzien per leerling en per klas. We verwachten dat onze leerlingen zeer
zorgzaam met deze spullen omspringen.
We vragen dan ook een vergoeding bij verlies of opzettelijke beschadiging van deze materialen.
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De scherpe maximumfactuur.
Dit zijn kosten, die gepaard gaan met activiteiten of verplichte materialen, die niet noodzakelijk zijn voor de
eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrage niet zelf kunnen bepalen.
•
•
•
•
•

Zwemmen
Ontspannende/educatieve ééndaagse uitstappen bijvoorbeeld een schoolreis.
Culturele activiteiten bijvoorbeeld toneel.
Sportactiviteiten tijdens de schooluren.
Vervoer van en naar activiteiten.

Kleuterschool
Voor de kleuterschool is er een verrekening van de effectief gemaakte kosten. Zie algemeen deel. (omzendbrief
BaO/2007/05)
Lagere school
Zie algemeen deel.
De minder scherpe maximumfactuur voor de extramuros-activiteiten. De kosten voor meerdaagse extramuros
activiteiten in de lagere school mogen niet meer dan 410 euro bedragen voor een ganse schoolloopbaan. Voor
onze school komt dit op 250 euro.
De bijdrageregeling.
Er blijven natuurlijk kosten, die buiten deze categorieën vallen en die de school aan de ouder mag doorrekenen.
Deze kosten worden verrekend via de schoolrekening. Het turnbroekje is geen verplichte aankoop. De aankoop
van het T-shirt waarderen we wel omdat dit ook tijdens uitstappen gedragen wordt.
Het turnuniform
•
•
•
•

Broekje
T-shirt
Zwembrevet
Badmuts

+/- 5 euro
+/- 8 euro
0.25 euro
1 euro

Abonnementen op tijdschriften. Er kunnen enkel nog jaarabonnementen genomen worden?
Doremi (oudste kleuters)
(jaarabonnement)

+/-

36,00

euro

Dokadi (oudste kleuters)

+/-

36,00

euro

Zonnekind (1ste graad)
(jaarabonnement)

+/-

38,00

euro
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Zonnestraal (2de graad)
(jaarabonnement)

+/-

38,00

euro

Zonneland (3de graad)
(jaarabonnemen)

+/-

38,00

euro

National Geographic

+/-

39,00

euro

Kerstboek/paasboek/vakantieboek

+/-

6,00

euro

Schoolfoto’s

+/-

4.00

euro

Verlies hesje

5.00

euro

Nieuwjaarsbrieven

1.00

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële
problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen
ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt,
kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we
maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.
De basisuitrusting.
Kinderen, die naar school gaan, hebben een basisuitrusting nodig (boekentas, kaften, een pennenzak,….zie wat we
aan de ouders vragen). Hiervoor is geen tussenkomst door de school voorzien.
I.v.m. duurzame materialen zoals een vulpen rekenen we op een gebruik van twee schooljaren vooraleer tot een
nieuwe aankoop over te gaan.
3.26 Extra aandacht voor
•
•

•
•

Draag geen waardevolle of scherpe voorwerpen.
Breng geen geld, GSM, gameboy, …. mee naar de school. Indien uw kind deze voorwerpen toch gebruikt
tijdens de schooluren, neemt de leerkracht deze in bewaring tot de schooldag voorbij is. (zie ook
algemeen deel)
Zorg dat de kledij genaamtekend is, ook de brooddozen, drinkbussen,…
Verwittig steeds bij adreswijziging, telefoonaanpassing, …
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Schoolbehoeften: KLEUTERSCHOOL
Vanuit de school voorzien we alles wat uw kleuter nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. (speelgoedknutselmaterialen-bewegingsmateriaal...)
Aan de ouders vragen we:
•
•

een turnzak met daarin passende turnpantoffels met witte zool zonder veters (genaamtekend).
een boekentasje dat makkelijk dicht kan en voldoende ruimte voor een koekendoosje,
fruitdoosje, drinkbeker, brooddoos, reservekledij...(genaamtekend)

Schoolbehoeften : EERSTE leerjaar
Vanuit de school voorzien we volgende materialen :

per leerling
•
•
•
•
•

kleurpotloden en viltstiften
vulpen met doosje inktpatronen (blauw)
potlood en gom
meetlat en plakstift
handboeken, schriften, werkboeken, fotokopieën, …

per klas
•
•

klassikale potloodslijper
knutselmateriaal: verf, borstels, schaartjes, …

Schoolbehoeften : TWEEDE leerjaar
Vanuit de school voorzien we volgende materialen:

per leerling
•
•
•
•

blauwe en groene balpen
potlood en gom
meetlat en plakstift
handboeken, schriften, werkboeken, scheurblokje, fotokopieën, …
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per klas
•
•
•

klassikale potloodslijper
knutselmateriaal: verf, borstels, schaartjes, …
kleurpotloden en viltstiften

Schoolbehoeften : DERDE leerjaar
Vanuit de school voorzien we volgende materialen:

per leerling
•
•
•
•
•
•
•

kleurpotloden en viltstiften
blauwe en groene balpen
vulpen met doosje inktpatronen (blauw)
potlood en gom
meetlat en plakstift
markeerstift
handboeken, schriften, werkboeken, scheurblokje, fotokopieën, …

per klas
•
•
•

klassikale potloodslijper
knutselmateriaal: verf, borstels, schaartjes, …
set geodriehoeken

Schoolbehoeften : VIERDE leerjaar
Vanuit de school voorzien we volgende materialen:

per leerling
•
•
•
•

blauwe, rode en groen balpen
potlood en gom
markeerstift
handboeken, schriften, werkboeken, fotokopieën, …

per klas
•
•
•

klassikale potloodslijper
knutselmateriaal: verf, borstels, schaartjes, …
set geodriehoeken

VZW KOM Jozef Calasanzstraat 2- 2400 MOL – SCHOOLREGLEMENT – 014 32 18 56
contact@komvzw.be – ond.nr. 0430 285 367 – RPR Turnhout

26

P a g i n a | 27

Schoolbehoeften : VIJFDE leerjaar
Vanuit de school voorzien we volgende materialen:

per leerling
•
•
•
•
•
•
•

kleurpotloden en viltstiften
blauwe, rode en groen balpen
vulpen met doosje inktpatronen (blauw)
potlood en gom
meetlat en plakstift
markeerstift
handboeken, schriften, werkboeken, fotokopieën, …

per klas
•
•
•
•
•
•

klassikale potloodslijper
knutselmateriaal: verf, borstels, schaartjes, …
set geodriehoeken,
zakrekenmachines
set passers,
snijmessen

Schoolbehoeften : ZESDE leerjaar
Vanuit de school voorzien we volgende materialen:

per leerling
•
•
•
•
•
•

blauwe, rode en groen balpen
potlood en gom
meetlat
plakstift
markeerstift
handboeken, schriften, werkboeken, scheurblokje, fotokopieën, …

per klas
•
•
•
•
•
•

klassikale potloodslijper,
knutselmateriaal: verf, borstels, schaartjes, …
set geodriehoeken,
zakrekenmachines
passers,
snijmessen
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We vragen aan de ouders van al onze leerlingen :
•
•
•
•
•
•
•

een stevige boekentas (met voldoende bescherming voor de boeken)
een stevige huiswerkmap A4 (met elastieken)
een pennenzak
turnuniform : broekje (niet verplicht) en T-shirt (te verkrijgen in september)
witte pantoffels zonder veters
zakje om alles in op te bergen
zwemkledij in een grote tas waarin ook twee handdoeken kunnen
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Frigofiche schooljaar 2020-2021 : GOED BEWAREN
Augustus
27

Kennismakingsuurtje van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Ganse kleuterschool, eerste leerjaar en nieuwe kinderen

September
1

Eerste schooldag

3

Infoavond lagere school 19.00 uur

10

Infoavond kleuterschool 19.30 uur

14

Sportklassen derde graad

18

Strapdag

Oktober
5

Vrije verlofdag

21

Meespeelmoment instappers herfstvakantie

28

Grootouderfeest kleuterschool/Zilvermeercross lagere school

29

Oudercontact ouders lagere school

31

Start herfstvakantie

November
9

Instap 2,5-jarigen

11

Wapenstilstand

16

Oudercontact kleuterschool

25

Pedagogische studiedag : vrij voor kleuters en leerlingen
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December
2

De Sint komt

16

Meespeelmoment 2,5-jarigen, die instappen na de kerstvakantie

19

Start kerstvakantie

Januari
4

Instap 2,5-jarigen

20

Meespeelmoment 2,5-jarigen (instap 1 februari en na krokusvakantie)

26

Info overgang kleuterschool naar lagere school

27

Pedagogische studiedag : vrij voor kleuters en leerlingen

Februari
1

Instap 2,5-jarigen

11

Individuele foto's

13

Start krokusvakantie

22

Herstart na krokusvakantie

28

Ontbijtwandeling oudercomité

Maart = jeugdboekenweek
10

Pedagogische studiedag (vrij voor kleuters en leerlingen)

26

Kunstmarkt vanaf 16.00 uur

31

Meespeelmoment
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April
1

Oudercontact lagere school

3

Start paasvakantie

19

Herstart lessen – instappertjes- oudercontact kleuterschool

Mei
1

Vormsel

3-4

Oudercontact kleuterschool

8

Eerste Communie

10-1112

Stadsklassen

13-14

Hemelvaart + brugdag

17

Instappertjes

20

Klasfoto’s

24

Pinkstermaandag

Juni
5

Schoolfeest

11

Vrije dag

18

Kleuterfeest

29

Afscheidsreceptie : 6de leerjaar om 19.00 uur

30

Laatste schooldag : halve dag school!
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