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Beste ouders 

 

Een nieuw schooljaar opent weer vele mogelijkheden voor leerlingen, leerkrachten en ouders.  

We willen er allen een vruchtbaar schooljaar van maken. Daarvoor rekenen we op uw gewaar-

deerde medewerking want een positieve samenwerking tussen school en gezin geeft uw kinderen 

een zekerheid die onmisbaar is. 

 

Door deze dagelijkse inspanningen zullen we verder bouwen aan een school waar een duidelijke 

aanpak heerst en waar de kinderen weten wat van hen verlangd wordt.  Zo voelen ze zich ge-

borgen. 

 

We beogen een brede en harmonische ontwikkeling die met hoofd, hart en handen te maken 

hebben. Ook het “samenleven” in een prettig en gezond school- en opvoedingsklimaat is zeer 

belangrijk.   

Het succes dat wij u toewensen met uw kind reikt dan ook veel verder dan alleen maar studie-

succes. 

 

 

Directie en BAB-team 

 

 

 
 
 



  

 

SCHOOLVISIE 
 

Een school naar vernieuwing. 

Onze school werkt vanuit het denkkader waarin het kind in al zijn facetten centraal wordt  

gesteld. D.w.z. dat het kind de aandacht krijgt om tot een volledige persoonlijkheidsontwikkeling 

te komen. Elk kind moet de kans krijgen zijn eigenheid te bewaren en zijn  

specifieke mogelijkheden optimaal te ontplooien. 

 

 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

INSCHRIJVEN 
 

 

Onze school is een basisschool en bestaat uit een kleuterschool en een lagere school. 

Ze staat open voor jongens en meisjes vanaf de leeftijd van tweeënhalf jaar tot het einde van 

de lagere school. 

Inschrijvingen kunnen gebeuren in de school. 

* Tijdens het schooljaar gedurende de schooluren. Een afspraak maken kan maar moet niet. 

* Tijdens de grote vakantie de eerste week van juli en de laatste week van augustus dagelijks 

van 10 uur tot 12 uur.  

 

 
 

De inschrijving neemt een kwartiertje in beslag en volgt vaak na een rondleiding op de school. 

De rondleiding wordt gegeven door de directeur. U wordt hartelijk ontvangen! 

 

 

ALGEMENE CONTACTGEGEVENS EN INFO 

 
De Directie 

De directeur verzorgt de schoolorganisatie en het pedagogisch kader van de school. 

 

Christine Driesen 

christine.driesen@beerse.be 

Tel. 014/61 15 23  (op school) 

 

De inrichtende macht 

De inrichtende macht richt het onderwijs in en is de eindverantwoordelijke voor het schoolge-

beuren.  

Onze inrichtende macht is het Gemeentebestuur van Beerse. 

 

Bart Craane 

bart.craane@beerse.e 

 

Administratie 

Voor algemene vragen en administratiegegevens kan u terecht bij : 

 

Kelly Van Noten 

kelly.vannoten@beerse.be 

Tel. 014/61 15 23 (secretariaat) 

 

Schoolraad 

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangele-

genheden. De schoolraad vergadert minimaal driemaal per jaar. 

De schoolraad bestaat uit : 

 

-de voorzitter   

-de secretaris  

-de vertegenwoordigers van het schoolbestuur  

-de verschillende directies van de scholengemeenschap 

 

Voor onze school :  

 

De vertegenwoordigers van het personeel :   Jo Roefs  

De vertegenwoordigers van de ouders : Leen Janssen  

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap : Manu Willemsens 
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CONTACT MET DE SCHOOL 
 
We trachten een OPEN en BEREIKBARE SCHOOL te zijn. Contact is altijd mogelijk : persoon-

lijk, telefonisch of schriftelijk, zowel met de leerkrachten als met de directeur. 

Oudercontacten : 

- In de kleuterschool en lagere school wordt er eind augustus een kijkdag voorzien. 

- Eind augustus en begin september zijn er info-avonden, zowel in de kleuterschool als lagere 

school. Hier worden ouders ingelicht over de klaswerking. 

- In de loop van de maand november/december en maart zijn er individuele oudercontacten 

voor de lagere school en derde kleuterklas. 

 Voor de tweede en derde kleuterklas zijn in februari oudercontacten voorzien. 

 

Tijdens de schooluren kan u altijd terecht bij de directeur.  

Gelieve u  tijdens de lesuren liefst niet tot een leerkracht te wenden. Kom liever voor (vanaf 

8.45u) of na de lessen (tot 16.15u) of maak een afspraak. 

 

Een gouden raad : laat problemen nooit aanslepen maar neem dadelijk contact op met de 

leerkracht van de klas of met de directeur Christine Driesen. 

Ons telefoonnummer : 014 61 15 23 

 

Sociale vaardigheden 
 

Goede afspraken en respect voor elkaar vormen de basis om fijn samen te leven, op onze 

school maar ook daarnaast. 

We volgen het gedachtengoed van Nieuwe autoriteit waarin sterke teamafspraken en een ge-

meenschappelijke visie centraal staan. Zo kunnen we ook SAMEN werken aan een efficiënt en 

vruchtbaar anti-pestbeleid. 

 

 

GODSDIENSTKEUZE 

 

Onze school biedt verschillende godsdiensten aan. In de link hieronder krijgt u een korte uiteen-

zetting over de verschillende godsdiensten die aangeboden worden. Zo kan u als ouder een 

keuze maken.    

 

Ten laatste op 30 juni kunnen ouders hun keuze kenbaar maken voor het komende schooljaar. 

Hiervoor zijn formulieren in de school beschikbaar. 

 

https://www.onderwijsinspectie.be/nl/voor-ouders#anch_4 
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KLASUREN EN TOEZICHT 

 
Lesuren : 
Maandag : 9 uur – 12u10 en van 13u15 – 16 uur 
 
Dinsdag :  9 uur – 12u10 en van 13u15 – 16 uur 

 
Woensdag : 9 uur – 11u45 
 
Donderdag :  9 uur – 12u10 en van 13u15 – 16 uur 
 
Vrijdag : 9 uur – 12u10 en van 13u20 – 15 uur 
 

Speeltijd is er van 10u40 tot 10u55 en van 14.55 uur tot 15u10. 

 

Toezichten : 

Elk kind staat voortdurend onder toezicht van een leerkracht. 

‘s Morgens gaan de poorten open om 08u30 en ‘s middags om 13u00 

 

Om het toezicht in de lagere school beter te kunnen verzorgen, komen ouders niet tot op de 

speelplaats. U brengt uw kind tot aan de poort. Een kind van de lagere school kan best wel al-

leen de school binnengaan. 

 

Voor de opvang van de kleuters komen ouders ook niet tot op de speelplaats. U geeft uw kleu-

ter achter aan de poort waar een leerkracht toezicht houdt.  

Bij slecht weer brengt u uw kleuter graag tot in de zaal. 

 

Indien u de leerkracht wil spreken, hou het dan zo kort mogelijk.  Zij heeft haar aandacht no-

dig voor de opvang van de kleuters. 

 

Mogen wij ook vragen om de poortopeningen en de omgeving van de poorten vrij te houden 

zodat de kinderen die alleen de school binnenkomen niet gehinderd worden bij het binnengaan. 

Wij willen u er ook nogmaals aan herinneren dat de schoolpoorten pas open gaan om 8u30 ‘s 

morgens en om 13u00 ‘s middags.  De kinderen die vroeger naar de school komen blijven op 

het voetpad wachten tot de poorten geopend worden. 

 

 

ONZE KLEUTERSCHOOL 

 
 

 
 

 

Kleuters mogen op de leeftijd van tweeënhalf jaar naar school komen en  worden dan toegelaten 

op de instapdatum die volgt op de dag waarop zij tweeënhalf jaar geworden zijn. Deze instapdag 

is de eerste schooldag na de zomervakantie, de herfst-vakantie, de kerstvakantie, de krokusva-

kantie, de paasvakantie en na O.H.Hemelvaart en ook  nog op  

1 februari.  Kleuters die tweeënhalf jaar worden op een instapdatum worden ook toegelaten. 

Het  klasje van de allerkleinsten is een instapklasje. Uw kind vindt er geborgenheid en genegen-

heid, maar het kan zich ook samen met de andere kleuters en met de leerkracht uitleven in 

allerlei activiteiten. 



  

Vriendjes worden, zelfredzaamheid, zorg dragen voor het materiaal en voor elkaar, bewegen, 

ontdekken en experimenteren zijn voor de kleuters de belangrijkste streefdoelen. 

 

Tijdens de speeltijd kunnen zij zich samen met de grotere kleuters uitleven op een ruime en fijne 

speelplaats. Er zijn allerlei speeltoestellen, zowel voor de grootsten als voor de kleinsten.  En 

ook een ruime zandbak want spelen met zand is voor kleuters onontbeerlijk.  

Al de kleuterklassen zijn ingedeeld in verscheidene hoeken waar ieder wel iets naar zijn gading 

kan vinden. 

Zo is er de zithoek waar de kleuters ‘s morgens samen komen voor het onthaal en voor de 

klassikale activiteiten (o.a. waarnemen, verhaal vertellen, gesprekjes houden, liedjes zingen, 

versjes zeggen, ...). De klashoeken kunnen tijdens het schooljaar wel eens anders ingericht 

worden naargelang het thema dat wordt uitgewerkt. 

Spelen met auto’s en blokken gebeurt op de speelmat. Het beschikbare materiaal wordt ook  

geregeld verwisseld. Dit nodigt dan ook uit tot nieuw spel. 

In onze werkhoek gebeuren de manuele activiteiten zoals tekenen, schilderen, kleven en knip-

pen.  Deze werkhoek staat dichtbij de washoek zodat de kleuters zelf hun handen kunnen gaan 

wassen. Schortjes zijn ook voorradig zodat de kleren beschermd kunnen worden tegen lijmbor-

stels en verfkwasten.  

Kleuters kunnen ook terecht in het poppenhuis of de poppenhoek waar poppen en knuffeldieren 

uitnodigen om mee te spelen.  

Dan zijn er nog de boekenhoek, de puzzelhoek, de computerhoek, de verkleedhoek, de zandtafel 

en nog zoveel meer dat de kleuters stimuleert om zich te ontplooien en (verder) te ontwikkelen 

zowel op lichamelijk als op verstandelijk gebied. Ook de wereld rondom hen leren ze steeds 

verder te verkennen. 

 

In de derde kleuterklas komt ook de specifieke voorbereiding op de lagere school aan bod. 

In de maand oktober wordt de Koalatestest afgenomen om de taaltontwikkeling in kaart te bren-

gen en eveneens goed mee op te volgen. 

In het derde trimester zijn er integratiemomentjes voorzien.  

In de eigen klas kunnen de kleuters op een speelse wijze kennis maken met voorbereidende 

schrijfoefeningen, voorbereiding op lezen en rekenen. 

We vinden een warme overgang van de kleuterschool naar het eerste leerjaar zeer belangrijk! 

 

 

Creatieve activiteiten 
 

 

 
 
Wij zijn een creatieve en muzische school en wij uiten dit op verschillende manieren. 
De leerlingen beleven de creatieve momenten meestal in de eigen klasgroep.  
Bij projecten kan er klasoverstijgend gewerkt worden. 
 
Naast deze creatieve en muzische momenten is er in de school ook plaats voor sport en spel. 
Zowel tijdens als buiten de klasuren worden  regelmatig activiteiten georganiseerd.  
 
 

LICHAMELIJKE OPVOEDING EN ZWEMMEN 
 
De leerlingen uit de lagere school en de kleuterschool krijgen iedere week twee uur lichamelijke 

opvoeding onder leiding van een leerkracht lichamelijke opvoeding en/of de kleuterjuf.  

Een turnpakje kan aangekocht worden vanaf het eerste leerjaar. Een turnzak krijgen de kinderen 

cadeau bij de kleuterreceptie van de derde kleuterklas. Wil u er graag voor zorgen dat alles 

voorzien is van de naam van uw kind. 



  

 

Om de veertien dagen krijgen de leerlingen van het 1ste tot 4de leerjaar zwemles.  Wanneer er 

voldoende vooruitgang is, krijgen de leerlingen de gelegenheid een brevet te behalen.   

Data van de zwemlessen worden u bij het begin van elk trimester meegedeeld. 

Ook de kleuters van de laatste kleuterklas mogen mee gaan zwemmen. 

Het schoolzwemmen  is voor alle leerlingen gratis. 

 

 
 

STUDIE 
 
Dit is mogelijk voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar als ouders dit wensen. De 

studie is gratis en duurt van 16 uur tot 16u30.  Op vrijdag van 15 uur tot 15u30. 

 

AFWEZIGHEDEN 
 
Afwezigheden 

 

1 Kleuteronderwijs 
Afwezigheden van niet-leerplichtige kinderen moeten niet worden gewettigd door  
medische attesten. Afwezigheden kunnen eventueel telefonisch of schriftelijk meegedeeld 
worden. 
Kleuters zijn leerplichtig vanaf 5 jaar. 

 

2 Lager onderwijs 
Een leerplichtige leerling is gewettigd afwezig na een schriftelijke verklaring van de ou-
ders.  Een afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende dagen kan enkel gewettigd worden 
door een medisch attest.  

 

Te laat komen of vervroegd de school verlaten 

 

Leerlingen moeten tijdig aanwezig zijn. Een leerplichtige leerling die toch te laat komt, begeeft 

zich zo spoedig mogelijk naar de klasgroep/directeur.  

 

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school 

voor de einduren verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur en na een schrif-

telijke verklaring van de ouders waarin zij melden dat zij hun kind vervroegd komen ophalen 

en dus vanaf dit moment de school ontslaan van alle verantwoordelijkheden jegens hun kind. 

 

ONGEVALLEN EN SCHOOLVERZEKERING 
 

Onze school heeft een ongevallenverzekering afgesloten bij Axa. 

Voor ongevallen in de school, en ongevallen op weg naar huis of omgekeerd zijn de kinderen 

verzekerd. Hiervoor zijn er aangepaste formulieren nodig. Een deel ervan wordt door de school 

ingevuld, een tweede gedeelte door de behandelende geneesheer.   

De school stuurt de ingevulde formulieren naar de verzekering. Deze betaalt het verschil tussen 

het totale bedrag dat door u betaald werd en het gedeelte dat u ontvangen heeft van het zie-

kenfonds. De verzekering rekent een franchise aan.   

Er is geen verzekering tegen stoffelijke schade bv. schade aan kleding. 

Brillen die stuk raken worden vergoed indien ze bij het ongeval gedragen werden. 

 

 

 

 

MEDICATIE OP SCHOOL 



  

 
Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind willen we allereerst stellen dat een ziek kind niet 

thuishoort in de school. Medicatie wordt dus in principe thuis gegeven.  

Toch kan het gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op school. 

Wanneer een kind medicatie dient te nemen maar de lessen mag volgen, dienen de ouders aan 

de school een attest te bezorgen. Een modelformulier kan u op school bekomen. Voor de leer-

krachten is het handig om steeds hetzelfde model te krijgen. 

Op dit attest dient tevens de naam van de medicatie, de wijze van bewaring & toediening en de 

toe te dienen dosis te worden vermeld. Het geniet de voorkeur dat ook de voorschrijvende arts 

het attest mee ondertekent en er zijn/haar stempel op aanbrengt. 

 

RIJEN: voetgangers en fietsen 
 
De voetgangers worden begeleid : 

’s Middags om 12.10u en ‘’s avonds om 16u 

Woensdagmiddag om 11.45u 

Vrijdagavond om 15.00u 

 

1. Tot aan de hoek  Vrijwilligersstraat-Albertstraat; 

2. De tweede groep tot aan het kerkplein. (Laatste overzet : Vredestraat - Kerkplein; 

3. De derde groep tot aan de Peerdekensstraat; 

Al deze voetgangers vertrekken op de speelplaats van de lagere school. 

Opgelet : kinderen die in de studie of in de huiswerkklas nablijven, hebben geen begeleiding. 

In dit geval kiezen de ouders of ze hun kinderen ophalen of dat ze schriftelijk toestemming ge-

ven om op eigen houtje naar huis te gaan. 

 

 
De fietsers worden begeleid : 

’s Middags om 12.10u en ’s avonds om 16u 

Woensdagmiddag om 11.45u 

Vrijdagavond om 15.00u 

 

De kinderen worden begeleid tot beide uiteinden van de Albertstraat en de Jozef Rom-

mensstraat.   

 

Opgelet : kinderen die in de studie of in de huiswerkklas nablijven,hebben geen begeleiding. In 

dit geval kiezen de ouders of ze hun kinderen ophalen of dat ze schriftelijk toestemming geven 

om op eigen houtje naar huis te gaan. 

 

 
 

OPHALEN VAN DE KINDEREN 
 

Kleuters worden in de kleuterschool opgehaald. De leerlingen van de lagere school wachten 

aan de ingang van de lagere school. 

De kleuters wachten in de gang bij hun klas of in de speelzaal.  

Er is toezicht aan de poort tot 15 minuten na schooltijd.  

 

Kinderen die ‘s avonds niet tijdig zijn afgehaald, wachten in het lokaal van de naschoolse opvang 

(IBO). 

 

 

 

 

VERKEER 

 



  

De situatie op de parking aan de achterpoort van de school is zeer gevaarlijk. Auto’s, fietsers en 
voetgangers komen samen op een kleine oppervlakte en dit leidt tot gevaarlijke toestanden. 
Als school vinden wij het heel belangrijk dat de veiligheid van het kind centraal staat. In overleg 
met de politie hebben we de volgende regeling uitgewerkt. 
 
Wij zouden u vriendelijk willen vragen om met de volgende voorstellen rekening te 
houden i.f.v. de veiligheid. 
 

1 De ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen parkeren hun auto in de Jozef 

Rommensstraat nadat ze eerst gedraaid hebben op het ronde punt op het einde van de straat. 

De parking wordt dus afgesloten en is enkel toegankelijk voor de leerkrachten die er hun auto 

parkeren. Deze maatregel is ook voor ouders die hun kind naar de voor- en naschoolse opvang 

brengen of deze komen ophalen. 

2 De kinderen worden vervolgens te voet van de auto naar de poort gebracht. 

3 De fietsers fietsen tot de eerste poort op de parking, stappen daar af en gaan te voet verder 

tot de fietsenrekken. 

4 Graag zouden we willen vragen om de kinderen tijdig naar school te brengen. Om veiligheids-

redenen zijn wij verplicht om alle poorten stipt om 09 uur en/of 13u15 te sluiten (ook de 

achteringang). Kinderen die omwille van omstandigheden toch later naar de school  

komen, kunnen enkel langs de poort van de lagere school in de Albertstraat naar binnen. 

5 Deze regeling telt zowel ‘s morgens, ‘s middags als ‘s avonds. 

 

DRANK IN DE SCHOOL 
 

Plat water is gratis te verkrijgen op school.   

Warme dranken zijn om veiligheidsredenen in onze school niet toegelaten. 

 

MIDDAG 
 
Er is voor de kinderen, zowel uit de lagere als uit de kleuterschool, gelegenheid om ‘s middags 

in de school te blijven eten. De kinderen brengen zelf hun drinken mee van thuis, enkel water. 

Een drinkfles is het meest aangewezen. Deze kan bijgevuld worden op school. 

 

Het spreekt vanzelf dat tijdens het middageten op school de regels van wellevendheid aan tafel 

gelden, net zoals thuis. Wij opteren voor een gezonde brooddoos zonder chocolade of snoep. 

 

 

 
 

VOOR- EN NASCHOOLSE KINDEROPVANG 
 

De voor- en naschoolse opvang loopt van 7 uur tot 08u30. Dan gaan de kinderen naar de speel-

plaats waar ze zich nog even kunnen uitleven alvorens ze naar de klas gaan.  

 

‘s Avonds is er opvang voorzien van 16 tot 18 uur. Vrijdag vanaf 15 uur en woensdag tot 18u 

De kinderen mogen ‘s morgens en ‘s avonds een boterham of koek eten in de opvang.  

De kinderen van de lagere school die huistaken willen maken in de opvang krijgen daar de kans 

toe. 

 

 

 

 

Op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen (Kinderclub Bereboot) geldt een 

bijdrage van : 

 - 1,00 euro per begonnen halfuur met een max. van 3 uur: 1 euro 



  

 - 4 euro voor minder dan 3 uur 

 - 7 euro voor een periode tussen 3 uur en 6 uur 

 - 12 euro voor meer dan 6 uur 

 

Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit éénzelfde gezin wordt 25% korting toegestaan op de 

totale ouderbijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief. 

 

Een inschrijving is verplicht via IBO. 

Verantwoordelijke : Karin Van Turnhout: 0478/33 56 25  

 

Wij hopen dat de opvang een amusant speelklasje mag zijn voor uw kind! 

 

GEZONDHEID 
 

Snoepen is niet gezond. Mogen wij u daarom vragen uw kind geen snoep mee naar school te 

geven.   

De kleuters kunnen tijdens de pauze en onder begeleiding van de leerkracht een koek of een 

stuk fruit eten of iets drinken. Koeken met chocolade zijn niet toegelaten. 

Tijdens de speeltijden in de lagere school kunnen de leerlingen een koek, een boterham of een 

stukje fruit eten. 

Snoep in de boterhamdoos is ook niet toegelaten.  De eetlust wordt erdoor geremd. 

Iedere woensdag, vanaf oktober, krijgen de kinderen een gratis stuk fruit op school. Dit om het 

eten van fruit te stimuleren. En omdat dit een groot succes is, vragen we aan de ouders om ook 

op vrijdag een stukje fruit met hun kind mee te geven i.p.v. een koek. 

 

 
 

 

VERJAARDAGEN 

 
Vanaf 1 september 2022 worden er op school geen traktaties meer gedaan voor verjaardagen. 

De verjaardag van uw kind wordt uiteraard wel op een feestlijke en fijne manier gevierd! 

 

VIERINGEN IN DE SCHOOL 

 
Wij hebben natuurlijk ook onze jaarlijks weerkerende feesten. 

- Grootoudersfeest in de kleuterschool 

- Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval vieren we met de kinderen binnen de school. 

- En dan is er nog het jaarlijks schoolfeest  

 

KLASFOTO’S 
 

Er worden elk jaar klasfoto’s genomen.   

De ouders worden vooraf verwittigd wanneer die foto’s genomen worden. 

 

EXTRA MUROS EN STUDIEREIZEN 
 
Studiereizen : 

 

- Tijdens het derde trimester gaan alle leerlingen (kleuter-& lagere school) op schoolreis 

 

Extra muros en studiereizen : 

 

     -    De derde graad bezoekt om de twee jaar Brussel en Technopolis in Mechelen. 



  

- Om de twee jaar gaan de leerlingen van vijfde en zesde leerjaar op bosklassen. 

- Ook om de twee jaar gaan de leerlingen van het derde en vierde leerjaar op zeeklassen. 

 

 

CLB 
 
 

CLB-Kempen 

Rubensstraat 170 

2300  Turnhout 

tel. 014/41 64 39 
 
Het CLB biedt de ouders hulp bij opvoedingsproblemen aan. Het opvoeden van kinderen verloopt 
niet altijd even makkelijk.  Elke ouder zit wel eens met de handen in het haar.   
Vele gezinnen vinden echter zelf een oplossing voor hun opvoedingsproblemen maar soms heeft 
men het gevoel alles geprobeerd te hebben en er zelf niet uit te geraken. 
Tijdens verschillende gesprekken kan u met een CLB-medewerker de opvoedingsproblemen 
doorpraten. Soms is een observatie in de klas of thuis noodzakelijk. Er wordt samen met de 
ouders gezocht naar oplossingen en mogelijkheden om de situatie terug meester te worden. 
U kan voor deze en andere vragen aan het CLB centrum terecht, rechtstreeks op het adres, 
onderaan vermeld.  U kan ook de school contacteren.   
Ouders kunnen de individuele begeleiding van hun kind door het CLB op elk ogenblik weigeren.  
De ouders kunnen daarvoor terecht bij de directeur. 

 

De onthaalmedewerkster van onze school is Lanthe Huyghe 

 

ONDERSTEUNINGSNETWERK 
 

Via het ondersteuningsnetwerk NOA kunnen wij speciale begeleiding aanvragen voor bepaalde 

leerlingen. Dit gebeurt steeds in overleg met het CLB en de ouders. 

 

 

DE ZORGWERKING 
 

In de loop van het schooljaar kunnen er bij sommige leerlingen leerproblemen of leerachterstan-

den voorkomen.   

In samenspraak met de ouders kunnen deze leerlingen dan door de zorgleerkrachten individueel 

of in kleine groepjes begeleid worden (bij voorkeur klasintern). De klasleerkracht biedt altijd de 

eerstelijnszorg. 

Op regelmatige tijdstippen worden de vorderingen van deze leerlingen besproken en kan even-

tueel de extra begeleiding zorg beëindigd worden (periodieke/vraaggestuurde klassenraden). 

 

 

RAPPORTEN 
 

De rapporten zijn een contactmiddel tussen school en ouders waardoor u op de hoogte blijft van 

het schools presteren en de persoonlijkheid van uw kind.   

Ze trachten u niet alleen in te lichten over het “kennen” en “kunnen” van uw kind maar ook over 

zijn leerhouding en gedrag.  Bedenk bij elk rapport dat ieder kind zijn aard en mogelijkheden 

heeft.  De naakte cijfers zeggen niet helemaal wie uw kind is en welke inspanningen het heeft 

geleverd om die punten en waardecijfers te behalen.   

Probeer passend te waarderen en spoor uw kind aan om telkens weer met veel inzet en ijver het 

beste van zichzelf te geven. Uw belangstelling, steun en aanmoediging zijn hierbij van grote 

waarde.   

Om het schooljaar in bijna even lange leerperiodes te kunnen indelen, zullen de  

rapporten worden uitgereikt bij het begin van de herfstvakantie, kerstvakantie, paasvakantie en 

de grote vakantie.  

 

 



  

PEDAGOGISCHE VERGADERINGEN 
 

Elk jaar zijn er twee vergaderingen voorzien, per uitzondering 3.  

De kinderen hebben dan een vrije dag. Deze data worden tijdig aan de ouders meegedeeld. 

 

OUDERWERKINGEN 
 

Het oudercomité is een groep van ouders die ongeveer maandelijks in de school vergadert.   

Bij het begin van elk schooljaar worden alle ouders over de werking van het oudercomité op de 

hoogte gebracht en kunnen ouders die dit wensen aansluiten. 

 

Het oudercomité probeert de algemene ouderbetrokkenheid zo goed mogelijk te ondersteunen 

en de ouders bij het schoolgebeuren te betrekken. 

Het oudercomité ondersteunt ook op financieel vlak de school door allerlei activiteiten te organi-

seren. 

 

Indien u contact wenst met het oudercomité, kan dit via de voorzitter : 

 

Sara Spies 

oudercomite@beerse.be 

                                                                   

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
 

Blad in bijlage 

  

EN NOG DIT 
 
De knappe uitslagen die onze oud-leerlingen behalen in het voortgezet onderwijs, bewijzen de 

degelijkheid van het door onze school verstrekte onderwijs. 

 

 

 
 



 

Kostenraming schooljaar 22-23 

 

Vaste jaarlijkse kosten 

 Kleuter Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 
Schoolreis (enkel inkom) 
 

€7,50  €9 €9 €15 €15 €9 €9 

Kinderboerderij  €10 (P1 niet)       
Don Bosco €2       
Klasfoto (niet verplicht) 
 

€2,50 €2,50 €2,50 €2,50 €2,50 €2,50 €2,50 

Uitstap Hidrodoe + Netepark     €16   
Uitstap Boshuisje     €6   
Uitstap Technopolis      €25  
Uitstap Gent      €25  
Uitstap Brussel       €21,5 
Urania       €6 
Uitstap Bokrijk    €13    
Bowlen      €3 €3 
Bewegingsspel carnaval  €5 €5     
Brochures (Als kleine kinderen 
groot worden) 

      €1 

TOTAAL €22 €16,50 €16,50 €30,50 €39,50 €64,50 €43 

 



Kosten gedurende de schoolloopbaan 

 Kleuter Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 
Turnpak  €18.5   €18.5   
Bosklassen      €200 * 
Zeeklassen    €130 *   

De zee- en bosklassen zijn tweejaarlijks. 

Werkingsmiddelen van de school 

 Kleuter Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 
Zwemmen X X X X X   
Sportdag  X X X X X X 
Moev (vroeger: SVS) X X X X X X X 
Culturele activiteiten X X X X X X X 

 

Niet-verplichte geldactiviteiten 

Vakantieblaadjes, schoolfeest, sponsortocht, nieuwjaarsbrieven, initiatieven OC 
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