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3 Welkom op onze school 
 

Beste ouders,  

Proficiat met je keuze voor de St.- Margaretaschool,  een school met een duidelijke 
identiteit. 

Directie en leerkrachten zullen er alles aan doen om jouw kind(eren) een goede 
schooltijd te bezorgen en jouw kind alle kansen te geven die het nodig heeft om zich 
te kunnen ontplooien. 

Misschien is jouw kind nog wat onzeker op onze school maar dit  zal vlug veranderen.  
We beseffen hoe belangrijk het is dat kinderen zich thuis voelen in de klas en op school.  
Maar een optimale begeleiding van je kind kan niet zonder de medewerking van jou,  
ouders.  Je draagt de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van jouw 
kind(eren).  Wij hopen dan ook op een vlotte samenwerking. 

 

 

Beste leerling,   

Het grotere werk komt er aan, jullie zitten nu immers in de Sportlaan.   

Cijfers en letters worden nu moeilijker en er wordt al wat meer gevraagd en verwacht.    
Respect voor anderen en voor het materiaal, verzorgd en voornaam taalgebruik,   
samenwerken op een leuke en vriendelijke manier.  We hebben aandacht voor je 
mening ,  wij luisteren naar jouw ervaringen en we willen je graag wat meer 
verantwoordelijkheid geven.  We zullen  je helpen en ondersteunen om te leren leren, 
om te leren communiceren, om na te denken en om sociaal vaardiger te worden.  
Maar het is ook aan jou om maximaal gebruik te maken van de geboden kansen 
want net als in de wereld rondom ons moet  je het uiteindelijk  zelf waarmaken.   

We wensen je veel enthousiasme en succes toe! 

 

 

Van harte,  

het schoolteam,                                                                                                   
Kathleen Casselman , directeur 
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4 Welke school willen we zijn?  
 

  

 Het “HART” van onze bloem staat voor het volgende: 
 
“H” staat voor hart,  hartelijk.                                                                                   
Het is onze taak als school, directie en leerkrachten om elk kind hartelijk en 
vanuit ons hart te benaderen. 
 
“A” staat voor aandacht.                                                                                  
Aandacht voor elkaar en voor de doelstellingen van onze school. 
 
 “R” staat voor responsabiliteit.                                                                      
Iedereen draagt een verantwoordelijkheid: directie, leerkrachten, leerlingen, 
schoolbestuur en ouders.  Naar de kinderen toe kan verantwoordelijkheid 
bijgebracht worden: de leerlingen stimuleren om zelf keuzes te leren maken 
en ook met de gevolgen leren omgaan van bepaalde genomen keuzes.  We 
hebben ook een samenhangende aanpak wat betreft beloning, straffen en 
pestgedrag (aangepast aan elk leerjaar).  
 
“T” staat voor tesamen.                                                                                        
Enkel door samen,  leerkrachten/directie en leerlingen,  te werken op een 
duurzame manier kan men iets opbouwen en resultaten bereiken. 
 
 
 

Deze vraag stel je zich ongetwijfeld.  Ken  je ons 
logo waarvoor wij staan: de Margriet? 
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5  Elk wit bloemblaadje van onze bloem staat voor een “KIND” op 
onze school en betekent het volgende: 

 
“K”  staat voor karakter,  zijn/haar eigenheid.                                                           
We moeten kinderen aanvaarden zoals ze zijn.  Het is heel belangrijk om hen 
een aantal waarden en normen bij te brengen vanuit een christelijke 
ideologie. 
 
 “I” staat voor interesse,  zijn/haar belangstelling.                                     
Algemene ontplooiing veronderstelt het geven van kansen,  het bieden van 
mogelijkheden om van een totale opvoeding te genieten en zo harmonieus 
mogelijk te kunnen ontplooien.  Oog en oor hebben voor alle aspecten en 
mogelijkheden van het kind. 
 
 “N” staat voor niveau,  zijn/haar mogelijkheden.                                             
Meer dan ooit is zorgverbreding,  differentiatie,  bezorgd en bekommerd zijn 
om het welbevinden van elk kind heel erg belangrijk geworden in het 
schoolgebeuren.   Als school willen we een degelijk niveau nastreven. 
 
“D” staat voor denken,  durven en doen,  geloof in eigen kunnen.                   
Het schoolteam stimuleert het denkproces bij de kinderen maar vergeet 
daarbij het handelen niet,  het maken van eigen verantwoorde keuzes zoals 
hen zelf een keuze laten maken voor een eigen creatie of dramaspel. 
 
 
 

 Het hart en al die bloemblaadjes steunen op de stengel die staat 
voor het “TEAM”. 

 
“T” staat voor tijd.  Tijd is kostbaar.                                                                           
Elk personeelslid maakt tijd vrij om te overleggen met ouders,  directie,  het 
zorgteam,  de scholengemeenschap en de andere participanten in en rond 
onze school.  Die tijd wordt zo efficiënt mogelijk benut. 
 
 “E” staat voor energie.                                                                                      
Doorheen dynamiek en energie kan elke leerkracht zijn leerlingen motiveren 
waarbij kansen geboden worden zodat elk kind zich kan ontplooien.  Inzet en 
enthousiasme worden hoog gewaardeerd. 
 
“A” staat voor aanvaarden.                                                                                
Ieder heeft zijn/haar gaven maar ook tekortkomingen.  Dit aanvaarden kan 
ook stimulerend werken,  men kan immers samen aanzetten tot …,  het eens 
op een andere manier proberen. 
 
 



 

   Margaretaschool 

6 “M”  staat voor middelen.                                                                                       
Elke leerkracht kijkt uit hoe hij/zij optimaal  kan omgaan met de aanwezige of 
nog aan te schaffen middelen.  Er kan bijkomend uitgekeken worden om 
extra middelen aan te trekken of om activiteiten te organiseren. 
 
 

 Deze bloem wordt in een richting geduwd door de “COACH” : de     
directeur.  De stengelblaadjes sturen de richting. 

 
“C” staat voor constructief en creatief.                                                                
Het hele team aanmoedigen,  stimuleren en passend ondersteunen zijn 
ideaal voor een degelijk didactisch en pedagogisch handelen.  Met de 
nodige creativiteit erbij kan men als school origineel uit de hoek komen;  elke 
leerkracht beschikt over voldoende creativiteit om zijn/ haar lesgeven dàt 
speciale tintje te geven. 
 
 “0”  staat voor overleg.                                                                                              
Degelijk en grondig overleg is een fundament voor een goede werking op de 
school.   De directeur overlegt met alle betrokken partijen en is daar steeds 
toe bereid.   Om elkaar te begrijpen is goede communicatie onontbeerlijk.  
Wij maken als school hiervan een speerpunt.                                      
Overlegmomenten kunnen zowel formeel als informeel verlopen en hebben 
steeds als doel het totale schoolgebeuren te optimaliseren. 
 
“A” staat voor administratie.                                                                                  
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de administratie degelijk en efficiënt 
verloopt.   Correcte gegevens vormen de basis van een goede werking, 
zowel op klas- als op secretariaatsniveau. 
 
“C” staat voor christelijk.                                                                                          
De christelijke waarde of zingeving moet als een rode draad doorheen de 
school lopen.  Dit kan deels expliciet gebeuren (bv. misviering of in klas) maar 
ook impliciet door het doorgeven van waarden zoals solidariteit, respect 
opbrengen voor anderen …    Die bewustmaking,  het engagement en 
solidariteit zijn houdingen die duidelijk merkbaar en voelbaar moeten zijn op 
onze school. 
 
 “H” staat voor harmonisch.  Als directeur moet je borg staan voor de 
harmonieuze werking van de school. 
 

Zoals je merkt,  een gezonde visie gedragen door een  gedreven en enthousiast 
schoolteam.  Een team dat onze margriet in het hart draagt! 

Voor de schooleigen pedagogische visie verwijzen wij naar ons schoolreglement. 
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7 Organisatie 
 

1. Schoolteam  
 

• Leerkrachtenbezetting : Zie bijlage → Variabel gedeelte 
 

2. Klasindeling 

• De klasindeling wordt door de directeur opgemaakt  tijdens de klassenraad,  na 
overleg met de betrokken leerkrachten en de zorgcoördinator. 

• We streven naar evenwichtige groepen qua niveau en samenstelling 
jongens/meisjes, leerniveau, enz. … 

• Een herschikking naar het volgende schooljaar toe kan doorgevoerd worden indien 
er problemen zouden zijn zoals pesten, teveel leerproblemen in één klas of indien 
het aantal klassen van het leerjaar wijzigt.   

• Met een voorkeur voor een bepaalde leerkracht kan geen  rekening worden 
gehouden.  

 

3.   Hoe  ziet  een  klasdag  eruit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Laatkomers 

• We vragen met aandrang dat de kinderen tijdig naar school komen.  Iedereen 
wordt verwacht vóór het belsignaal.  Te laat komen stoort immers het klasgebeuren. 

• Wie meer dan  15 minuten te laat komt, krijgt een nota in de schoolagenda.   Bij 
meer dan twee keer kort na elkaar te laat komen, gaan de leerlingen bij de 
directeur langs die een nota in de agenda schrijft. 

• Blijft het te laat komen voortduren, dan krijgen de ouders  een uitnodiging om bij 
de directeur langs te komen voor een gesprek rond de noodzaak van op tijd te 

 VOORMIDDAG 

  8.30  tot 10.15     Lestijd 
10.15  tot 10.30     Speeltijd 
10.30  tot 12.10     Lestijd  

 NAMIDDAG  

13.30  tot 14.25     Lestijd 
14.25  tot 14.40     Speeltijd  
14.40  tot 15.30     Lestijd 
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8 komen en hoe te laat komen kan vermeden worden.  Uitzondering op deze regel 
zijn leerlingen  die de toelating hebben wegens revalidatie,  logopedie of wanneer 
een bijzondere afspraak met de directeur is getroffen.  

 
• Alle leerlingen mogen rechtstreeks naar de klas gaan vanaf 08.15, we noemen dit 

de zachte landing.   

• Indien jouw kind toch te laat op school komt, begeleid  je steeds jouw kind tot in de 
klas.  Op die manier ben  je er zeker van dat jouw kind terecht is in eigen klas.  

 

5.   Afwezigheden 

• Voor elke afwezigheid is een briefje van de ouders of voogd vereist.  (ook voor een 
halve dag).  Op die manier kunnen wij,  indien dit het geval zou zijn,  zicht krijgen 
op het spijbelen van de leerlingen.  

• Voor de wettelijke afwezigheden verwijzen wij naar het schoolreglement,  rubriek 
afwezigheden. 

• Alle afwezigheden die niet gewettigd kunnen worden,  worden  beschouwd als 
problematische afwezigheden.  Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn, verliezen 
op die manier hun statuut van regelmatige leerling in het basisonderwijs.    
Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift kan 
krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de 
personeelsbezetting en de toelagen.                

Zodra een leerling 5 halve dagen problematisch afwezig  is, wordt het CLB    
ingelicht en zal er altijd een begeleidingsdossier opgemaakt worden.  Dit dossier is 
ter inzage voor de verificateurs.  

• Leerlingen die tijdens het schooljaar op reis vertrekken worden als problematisch         
afwezig beschouwd. 

• Onze school ondersteunt het spijbelprotocol van de gemeente Knokke-Heist.  
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9 Contacten ouders en school  
 

1.   Agenda 

• Ouders en leerkrachten kunnen berichten doorgeven via de agenda. 

• Je kan steeds een gesprek aanvragen met de klastitularis van jouw kind.  Gelieve 
dit te melden in de agenda en de klastitularis zal hier zo vlug als mogelijk gevolg 
aan geven. 

• Wij vragen aan de ouders om geen contact op te nemen met de klastitularis tijdens 
de lessen : de leerkracht is er dan voor alle kinderen.   

• Gelieve de agenda wekelijks te ondertekenen.   

 
 2.   Huistaken 

• Op de infoavond die georganiseerd wordt begin september informeren de 
leerkrachten de ouders over wat er van hun kind verwacht wordt op het gebied 
van huistaken en lessen. 

• De leerkracht geeft taken en lessen om leerstof die ze in de klas kregen, verder in 
te oefenen.   

• Huistaken bieden aan de ouders de mogelijkheid om hun kind te volgen in zijn / 
haar ontwikkeling.  Het is de bedoeling dat de kinderen deze maken.  Fouten 
mogen gemaakt worden.  De verbetering gebeurt in de klas.  Ouders mogen gerust 
de huistaak nazien maar dat hoeft niet.  Wij vragen de ouders uitdrukkelijk om de 
huistaken zelf niet te verbeteren.  

• De leerlingen worden in het begin van de week op de hoogte gebracht wat zij aan 
taken en aan lessen hebben om in te studeren.  Op die manier leren zij plannen.  
Soms is het noodzakelijk dat ouders hun kind hierbij wat ondersteunen.   

• De regelmaat van huistaken en lessen helpen jouw kind een goede studiemethode 
te vinden zodat het na het zesde leerjaar klaar is voor het secundair onderwijs. 

 
 3.   Rapporten 

• Puntenrapport 

- De leerlingen krijgen op volgende tijdstippen een rapport mee naar huis: 
 voor de herfstvakantie (dagelijks werk) 
 voor de kersttoetsen (overzicht eerste semester dagelijks werk) 
 voor de kerstvakantie (examenrapport) 
 eind februari (dagelijks werk) 
 eind april (dagelijks werk) 
 voor de eindtoetsen in juni (overzicht tweede semester dagelijks 

werk) 
 eind juni (examenrapport) 
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 - Het dagelijks werkrapport bevat punten over een beperkt stukje leerstof.  Alle  

ontwikkelingsvelden die getoetst worden, staan elk op 10 punten.   
- Het dagelijks werkrapport dat op het einde van een semester afgeleverd 

wordt, bevat de punten van alle getoetste ontwikkelingsvelden. 
- Je vindt per getoetste veld  het gemiddelde van de klas terug.  Wij hanteren 

geen totaal % op het rapport.   
- We vragen de ouders alle rapporten steeds te ondertekenen. 

 
• Zorgrapport 

- Sommige leerlingen hebben nood aan een bijkomend duwtje.  Deze hulp kan 
bijvoorbeeld aangeboden worden onder de vorm van extra  uitleg of 
inoefening  in de klas.  Deze vorm van differentiatie beoordelen we dus in het 
zorgrapport.  

- Ook meer- en hoogbegaafden leerlingen kunnen een zorgrapport krijgen.  
Voor hen wordt leerstof geschrapt en wordt er aangepaste leerstof 
aangeboden.  

- Deze bovenvermelde vormen van differentiatie beoordelen we dus in het 
zorgrapport.  

- Dit rapport wordt steeds meegegeven samen met het puntenrapport. 
 
• Gymrapport 

- De leerlingen krijgen voor elk leerjaar een aangepast gymrapport.  De 
beoordeling gebeurt door de specifieke gymleerkracht. 

- Wij vragen je ook dit rapport steeds te ondertekenen. 
 
• Sociale Vaardigheden  

- Tweemaal per schooljaar, met het examenrapport in december en juni, vullen 
de leerlingen in overleg met hun klastitularis een rapport in rond sociale 
vaardigheden.  Hierbij bespreekt jouw zoon / dochter waar hij / zij goed of 
minder goed in scoort.  (bv. weerbaar opstellen).  Op die manier leren zij zichzelf 
beter kennen. 

- We vragen je ook dit rapport te ondertekenen.  

 
 4.   0udercontacten 

•   Onze school vindt een goed en degelijk zorgbeleid zeer belangrijk.  Wij volgen onze 
leerlingen dan ook nauw en stipt op.   

• Je krijgt steeds een persoonlijke uitnodiging, via mail,  voor de oudercontacten.  
Deze gaan door :  

-  tussen eind oktober en halfweg november   
-  net voor de kerstvakantie  
-  met het rapport febr. / maart  
-  begin juni  
-  bij het eindrapport eind juni 

     Een overzicht van de data  kan je terugvinden in bijlage → Variabel gedeelte en 
     ook op de website. 

• Voor de oudercontacten wordt er steeds gewerkt met een uurregeling.  Aan de 
ouders wordt gevraagd om zich aan de uurregeling te houden en de directeur te 
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 verwittigen wanneer het contactmoment met de leerkracht niet meer kan 

doorgaan.  

•  Het leerproces van een kind kan snel wijzigen. Indien wij merken dat er zich een 
wijziging voordoet,  buiten de bovenvermelde tijdstippen van oudercontacten, 
nodigen wij je persoonlijk uit  via de agenda van je kind.  

 

 5.   Kom & kijkavond 

•    Eind augustus organiseert de school steeds een kennismakingsmoment.  Dan staat 
de deur van de nieuwe klas open en kunnen ouders en leerlingen kennis maken 
met de juf of de meester. 

• Op die avond kunnen de leerlingen ook steeds hun schriften en boeken meenemen 
om deze reeds te kaften. 

 

 6.   Infoavond 

• Tijdens de eerste weken van september worden de ouders op een avond 
uitgenodigd om een klasbezoek te brengen in de klas van hun kind.  Hier kom je 
alles te weten over het reilen en zeilen in de klas.  Een overzicht van de data kan je 
terugvinden in bijlage → Variabel gedeelte.  

•   Verder organiseren wij ook nog specifieke infoavonden zoals :  

• ‘Wat nà het zesde leerjaar ? Op stap naar het secundair’  
• ‘Wat te gebruiken als hulpmiddel voor leerlingen met dyslexie?’ 
• Hoogbegaafd op onze school ? We bieden aangepast onderwijs. 

 
 7.   Open communicatie   

• Onze school vindt een vlot contact tussen ouders, leerkrachten en directie zeer 
belangrijk.  Je kan steeds een afspraak maken met volgende betrokken partijen :  
 

  Directie 
- ofwel telefonisch op het nummer 050 / 60.05.06  
- ofwel via mail directie.margaretaschool@sgsaeftinghe.be 

 
  Klastitularis  

- ofwel via een nota in de agenda van jouw zoon/dochter 
- ofwel via een persoonlijk schrijven naar de leerkracht (brief 

meegeven in agenda)  
- ofwel telefonisch via de directeur 

  Zorgcoördinator  
- ofwel via een persoonlijk schrijven (brief meegeven in agenda) 
- ofwel persoonlijk aan de schoolpoort in afdeling Parmentierlaan 
- ofwel telefonisch via de directeur  
- ofwel via mail zorg.margaretaschool@sgsaeftinghe.be 
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• De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht(en) en 
ouder(s). 
 

8.   Echtscheidingsbeleid 

• Hiervoor verwijzen wij naar het schoolreglement rubriek ‘ouderlijk gezag’. 
 

9.  Schoolwebsite 

• Op onze website : www.margaretaschool.be kan je heel wat nuttige informatie 
terugvinden.  Je kunt steeds een kijkje nemen bij de rubriek ‘Heet van de naald’ 
alsook bij de specifieke klas van jouw kind.   
Foto’s van schoolactiviteiten kunt je hier ook bekijken.   

• Een bijkomend schrijven wordt begin van elk schooljaar meegegeven met de 
kinderen om toelating aan de ouders te vragen om foto’s van hun kind(eren) op 
de website te plaatsen. 

 
 
 10.   De ouderraad  en  vriendenkring 

• Aan onze school is er een actieve ouderraad en dynamische vriendenkring 
verbonden die de belangen van de school, de ouders en het kind ter harte nemen.  
In de ouderraad zetelen er ouders met kinderen die op onze school zitten.  In de 
vriendenkring daarentegen participeren  er ouders en oud-leerkrachten van wie  er 
geen kinderen meer op school zitten maar die onze school blijvend genegen zijn.  

• Tot hun taken behoren o.a. inspraak via de schoolraad, doorgeefluik tussen ouders 
en directie, ondersteuning activiteiten (schoolfeest, sneeuwklasavond, barbecue 
voor het zesde leerjaar), helpen bij verbeteringen aan onze school (helpende 
handen, verkeersveiligheid, …) en het financieel steunen van projecten die de 
school en de kinderen ten goede komen.  

• Meer info via de schoolwebsite. 
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 Een veilige school 

 

1. Naar school  en  terug    	

•   Wij vragen de ouders uitdrukkelijk de openings- en sluitingsuren van de school te 
willen respecteren.  Dit betekent dat leerlingen van de Sportlaan niet vóór 8.15  en 
niet vóór 13.15  op de speelplaats kunnen.  Leerlingen die voor deze tijdstippen aan 
de poort staan, zijn niet verzekerd en staan ook niet onder toezicht van een 
leerkracht.   

•   Een veilige schoolomgeving,  daar dromen we toch allemaal van ?  Wie kinderen 
met de wagen komt brengen of afhalen, verzoeken we de verkeersregels te 
respecteren en in acht te nemen.  De knuffelstrook is een plaats om de leerlingen 
af te zetten of op te halen en niet om lang te parkeren. 

• Gelieve je kind veilig te laten uitstappen uit de auto.  We dringen erop aan om dit 
langs de voetpadzijde van de wagen te laten gebeuren. 
 

• Wij promoten carpooling.  Misschien is het handig om ouders aan te spreken die bij 
je in de buurt wonen. 

• We vragen dat al onze kinderen hun fluohesje dragen bij het naar school komen 
en het verlaten ervan, ook indien ze met de auto komen.  Tijdens alle 
schooluitstappen worden de fluohesje steeds gedragen door de kinderen. 

 

2.  Ouders en de schoolpoort 

•  Wij vragen de ouders uitdrukkelijk hun kind af te zetten aan de schoolpoort en niet 
te wachten op de speelplaats tot het belsignaal.  De veiligheid van de kinderen is 
voor ons en voor de ouders zeer belangrijk.  Op die manier wordt tevens de 
zelfstandigheid van de leerlingen bevorderd.  Je kan uiteraard buiten de omheining 
van de speelplaats wachten. 

• De voordeur is voorzien van een videofoon d.w.z. dat de voordeur kan afgesloten 
worden en dat ouders en externen enkel en alleen het gebouw kunnen betreden 
door aan te bellen.  Op die manier trachten wij te vermijden dat vreemde personen 
zich toegang verschaffen tot het schoolgebouw. 

• Bij het einde van de schooltijd vragen wij de wachtende ouders aan het hekken 
voldoende doorgang te laten opdat elke leerling veilig en op een vlotte manier de 
school kan verlaten. 
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 3. Fietsers 

•   Wij staan erop dat leerlingen die per fiets komen  een fietshelm en fluohesje dragen.   
De leerlingen van het vierde leerjaar krijgen door de ouderraad elk een fietshelm 
aangeboden.  Wij dringen er dan ook op aan dat deze steeds gebruikt wordt 
tijdens het fietsen.  Een fietshelm kan,  zelfs bij een lichte val,  het leven van jouw 
kind redden.   
Het fluohesje wordt op de school aangekocht → zie variabel gedeelte. 

• De leerlingen stappen als fietser af aan de schoolpoort.  Op de speelplaats wordt 
niet gefietst. 	

• Bij het verlaten van de school gaan de leerlingen naast de fiets stappen tot aan de 
straat.  	

• De leerlingen beschadigen geen fietsen van medeleerlingen.  Schade 
toegebracht aan de fiets van iemand anders valt nooit onder de schoolverzekering 
en zal dus verhaald  worden op diegene die schade toegebracht heeft. 	

• De leerlingen passen onder alle omstandigheden de verkeersregels toe.	

	

4. In  het  schoolgebouw    	

•   Het is niet toegelaten dat leerlingen alleen in het schoolgebouw rondlopen.  De 
leerlingen gaan na het belsignaal steeds onder begeleiding naar de klassen.    

• Leerlingen staan tijdens de schooltijd onder toezicht van een leerkracht in de 
klassen, in de rijen, toiletzaal  of op de speelplaats.   

• Leerlingen kunnen tijdens de speeltijden slechts binnen blijven (bv. ziekte) mits een 
schriftelijke vraag van de ouders + vermelding van de periode. 

•   Er zijn afzonderlijke toiletten voor de jongens en meisjes.  Er wordt niet gespeeld in 
de toiletzaal.  Verspillen van papier of water doen we niet.  

 

5.  Streven  naar een  pestvrije  school 

•   Wij willen onze leerlingen een comfortabel  gevoel geven op school.  Soms kan het 
gebeuren dat kinderen in conflict komen met elkaar.  Dat is menselijk.  Om 
pestgedrag te voorkomen is het belangrijk dat alle kinderen zich ‘goed voelen’ op 
school.  

• Het is belangrijk dat pestgedrag vroeg herkend wordt.  Daarom vragen wij aan de 
ouders om pestgedrag tijdig te signaleren aan de klastitularis en / of directie.  Zo 
kunnen wij op zoek gaan naar een passende aanpak.  

• Wij leren op onze school pesten voorkomen via ons Anti-Pest-Plan volgens de KiVa-
opleiding die we hebben gevolgd.  Via een stappenplan (preventie) gaan de 
kinderen onderling bemiddelen.  Ook het schoolteam volgt de besproken stappen 
en neemt passende maatregelen.   
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 • Ouders kunnen in geen geval andere kinderen vermanen, bedreigen of straffen op 

school.  Indien dit toch gebeurt, wordt aan deze ouders gevraagd om de 
speelplaats of het schoolterrein te verlaten voor een bepaalde periode.   

 
6. Brandveiligheid  

• Jaarlijks worden er minstens twee evacuatieoefeningen gehouden volgens een 
vooropgesteld evacuatieplan.   

 
7. Verzekeringen     

 voor de leerlingen   
 
-    De leerlingen zijn verzekerd voor alle lichamelijke ongevallen tijdens de 
     schoolactiviteiten.  Stoffelijke schade aan kledingstukken,  fietsen,  brillen, ....  
     zijn niet verzekerd.  Ingeval van stoffelijke schade kunnen de ouders van de  
     betrokken partijen hun familiale verzekering aanspreken.  De school zal hierin  
     niet bemiddelen.   

- Ook de ongevallen op weg naar en van school kunnen onder de 
schoolverzekering vallen als de leerling de normale weg naar en van de 
school volgt binnen het normale tijdsverloop.  De normale weg moet niet 
noodzakelijk de kortste weg zijn.  Als een leerling een veiliger weg neemt die 
langer is,  is dat geen probleem. 
 
 wat bij een ongeval (op weg van of naar school of binnenin het 

                 schooldomein) ? 
 
- De school dient onmiddellijk verwittigd te worden bij een ongeval op de weg.  

- Ingeval van een ongeval binnenin het schooldomein zal de school de ouders 
verwittigen.   

- De school zal een aangifteformulier bezorgen aan de ouders.  Je vult de 
gegevens op de voorzijde van het formulier verder aan.  De arts vult de 
keerzijde in.  Dit formulier bezorg je binnen de 48 uur terug aan de school. Het 
is enkel dit formulier dat het mogelijk maakt een dossier te openen op naam 
van je kind.  De school zet hiervoor de nodige stappen en treedt dus op als 
tussenpersoon.  De afhandeling van de dossiers gebeurt tussen de ouders en 
de verzekeringsmaatschappij zelf.   

- Bij lichamelijke schade houd je steeds alle gemaakte kosten bij en bezorg je 
deze (alle dokterskosten, apotheek- & verzorgingskosten) aan jouw eigen 
ziekenfonds.  Het ziekenfonds maakt dan een samenvattend borderel op om 
de dokterskosten en apothekerskosten terug te betalen.  Dit bewijs dient men 
te bezorgen aan KBC-verzekering van de school.  Het resterend bedrag wordt 
dan op je rekeningnummer gestort. 
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  opzettelijke  schade ? 

 
- Voor opzettelijke beschadigingen van gebouwen,  meubilair of materiaal kan aan 

de ouders van de leerlingen een schadevergoeding gevraagd worden,  gelijk 
aan de kosten van de herstelling.  Schade die het gevolg is van persoonlijke 
nalatigheid,  wordt eveneens doorgerekend aan de ouders. 
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 Een sportieve school 

 

1. Sport op school 
  

• Gym- en zwemlessen 
 

  Gym 
- Elke klas krijgt per week 2 uren lichamelijke opvoeding.  De ene week 

kan het evenwel zijn dat er 2 uren gym gepland staan op het 
lessenrooster, de andere week kan één uur vervangen worden door 
zwemmen. 

- De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel 
uit van ons lessenaanbod.  Alle kinderen moeten er aan deelnemen.   

- Wie niet deelneemt aan de lessen wegens ziekte, dient steeds een 
briefje of een doktersattest in bij de klastitularis.  Het is belangrijk dat 
ouders hun kinderen aanmoedigen om te gymmen en te zwemmen.  
Beweging is even belangrijk als  rekenen en lezen.   

- De leerlingen turnen altijd in een turnuniform dat aangekocht wordt 
op school.  Dit uniform bevordert het samenhorigheidsgevoel en 
maakt het voor de leerkracht eenvoudiger om een overzicht te 
bewaren over de ganse groep bv. lopen langs  het Zegemeer.  
Bovendien is het ook hygiënischer; de leerlingen moeten zich immers 
omkleden. 

- De leerlingen zijn verplicht om sportschoenen te dragen tijdens het 
gymmen.  Voor de leerlingen van de bovenbouw opteren wij voor de 
steviger modellen zoals Nike, Puma. 

- Het turnuniform wordt steeds opgeborgen in een sportzak met het 
logo van de school. 

- Wij vragen uitdrukkelijk dat de sportzak en turnuniform genaamtekend 
zijn.  
 

 Zwemmen 
- De leerlingen van het 4e leerjaar gaan steeds zwemmen met de 

leerlingen van het 3e leerjaar.  Dit is ook  het geval voor de leerlingen 
van het 5e en het 6e leerjaar.  Beide leeftijdsgroepen verplaatsen zich 
te voet naar het zwembad van Knokke.   Het is aangeraden om een 
poncho aan te schaffen tegen de regen.  

- Een badmuts is verplicht voor alle leerlingen.  Deze badmuts wordt 
aangekocht op school tegen een democratische prijs.  

- De leerlingen die uitzonderlijk hun zwempak vergeten zijn,  krijgen  een 
zwempak aangeboden van de school.  Wij vragen dat het zwempak 
na 2 schooldagen gewassen terug afgegeven wordt aan de 
klastitularis.  
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 •   Andere sportinitiatieven  

 Sportdag 
- Elk schooljaar wordt er een sportdag georganiseerd. 

  Sponsorlooptocht 
- De leerlingen van het zesde leerjaar laten zich tijdens de maand 

september sponsoren door familie en vrienden.  Begin oktober 
vindt de looptocht plaats op het Olivier Stadion te Knokke. Het 
ingezamelde geld dient om de skipas van de zesde klassers te 
financieren.  Op die manier worden de leerlingen bewust 
aangeleerd dat ook zij hun steentje kunnen bijdragen voor hun 
sneeuwklasreis.   

 Organisatie : Sport voor Scholen 
- De school neemt steeds deel aan sportinitiatieven georganiseerd 

door de gemeente Knokke-Heist alsook door het SVS (Stichting 
Vlaamse Schoolsport) 

 Schaatsen  
- In december gaan alle leerlingen vanaf het 3e  t.e.m. het 6e leerjaar 

schaatsen op de schaatspiste die op de markt van Knokke 
geplaatst wordt.  

- Voor dit initiatief wordt een vergoeding aan de ouders gevraagd.   
- Wij vragen dat onze leerlingen zich gepast gedragen op de 

schaatspiste.  
 Sneeuwklassen voor het 6e leerjaar  

- Elk jaar gaan onze zesde klassers op sneeuwklassen.  De skilessen 
worden aangepast aan het niveau van de leerlingen.  De lessen 
worden door ervaren skimonitoren gegeven.  
Wij verwijzen hiervoor naar de rubriek ‘extra-muros activiteiten’ in 
deze bundel. 
  

2. Sport  tijdens  de  speeltijden 
 

• Balspelen  

  Voetbal en basket 
- Tijdens de speeltijden mogen de leerlingen gebruik maken van 

het voetbal- en basketbalveld.  Voetballen gebeurt enkel op het 
voetbalveld.  

- De leerlingen mogen geen persoonlijke ballen meebrengen, 
ballen worden voorzien door de school. 

- De leerlingen spelen volgens de gemaakte afspraken.  Deze 
werden opgemaakt door de leerlingen van de leerlingenraad en 
hangen uit aan het venster van het medialokaal. 

 
• Spelkoffers 

 	De school beschikt over een aantal circus- en behendigheidskoffers.	
- Bij droog weer kunnen de spelkoffers aangeboden worden aan 

de leerlingen.  	
- Wij staan erop dat de leerlingen het materiaal met de nodige zorg 

hanteren.  Leerlingen die moedwillig materiaal stuk maken,  zullen 
hiervoor gesanctioneerd worden.   
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 Een gezonde school 

 

1. Een  ongeval  op  school 

• Bij een valpartij of een ongeval zal de leerkracht of de verantwoordelijke van 
toezicht steeds de eerste hulp toedienen.   

• Het kan noodzakelijk zijn dat verdere hulp moet toegediend worden.  Wij opteren 
steeds om langs te gaan bij de dienst spoedgevallen van het plaatselijke ziekenhuis.  

• De ouders worden steeds verwittigd door de school indien wij langs gaan bij het 
ziekenhuis. 

• Bij een ongeval komt de schoolverzekering steeds tussen.  

 

2. Ziekte  en  geneesmiddelen 

 Je kind wordt ziek op school  

• Zieke kinderen blijven het best thuis.  Op die manier kunnen zij optimaal uitrusten en 
herstellen en is er minder kans op besmetting. 

• Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere 
opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je 
kind op te halen.  

Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval 
medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.  

• Indien een  kind niet buiten mag spelen,  vragen wij een briefje van de ouders of 
dokter.  Gelieve steeds de periode te vermelden hoe lang je kind binnen moet 
blijven. 

• In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te 
dienen aan je kind.  Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest 
van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.   
Je kan op de website onder de rubriek ‘school’ → af te printen documenten een 
attest terugvinden die je laat invullen door je arts.  Gelieve het ingevulde document 
terug af te geven aan de klastitularis.  

Medicatie die dagelijks moet worden ingenomen zoals bv. medicatie voor 
verhoging concentratie dient steeds te worden vergezeld van een attest van een 
behandelende arts.  Dit kan éénmalig en bij elke wijziging.  
 

 Andere medische handelingen  

• Onder deze rubriek verstaan we de handelingen die beperkt zijn tot ‘Eerste hulp en 
noodsituaties’ 



 

   Margaretaschool 

20
   

Hieronder kunnen dus ook vallen:  

- Het toedienen van een middel dat de gevolgen van een ernstige 
allergische reactie tegengaat. 

- Een vingerprik uitvoeren bij een leerling met diabetes.  
     Je kan ons vragen om andere medische handelingen te stellen.  We gaan dan na 
     of we de gevraagde handelingen, binnen een kwaliteitskader, kunnen stellen.   
     We bespreken dat samen met je behandelende arts of verpleegkundige.  We 
     werken daarvoor individuele afspraken uit.  

 
3. Een rookvrije school 

• Er geldt een permanent rookverbod op school, ook tijdens extra-murosactiviteiten. 

• Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in  open 
lucht op de schoolterreinen.    
Als jouw kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens 
het orde- en tuchtreglement.  Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig 
met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur. 

• Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen 
onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.  
 
 

4. Gezondheidsbeleid  

• Gedurende het schooljaar  worden er acties, lessen en bewegingsmomenten 
georganiseerd om gezondheidsopvoeding in de brede zin van het woord nog 
steviger uit te bouwen.  

• Wij hebben een aantal afspraken gemaakt  i.v.m.  snoep, tussendoortjes en 
verjaardag vieren.  Wij verwijzen hiervoor in deze bundel naar de rubriek ‘Een school 
met duidelijke afspraken’. 

• De leerlingen kunnen steeds terecht bij de drinkwaterfontein tijdens de speeltijden 
om hun dorst te lessen.  

 
5. Fruit op school ? 

• We vinden het belangrijk dat kinderen zoveel als mogelijk fruit eten op school.  
Daarom organiseren wij onze fruitdag op woensdag.  Het is vrijblijvend om het fruit 
aan te kopen op school.  Het is echter wel zo dat wij de kinderen stimuleren om op 
die dag fruit te eten m.a.w. op woensdag blijven alle koeken en andere 
tussendoortjes in de schooltas of thuis.  

• Voor de bijdrage verwijzen wij naar de bijlage → Variabel gedeelte 
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 6. Melding  Luizen  

• In samenwerking met het CLB voert de school een stappenplan uit om de 
verspreiding van luizen zo veel mogelijk te beperken.  Het is daarom uiterst 
belangrijk dat ouders zo vlug als mogelijk de klastitularis of de directeur verwittigen 
als er luizen worden vastgesteld bij hun kind(eren). 

• Het stappenplan is besproken in de ouderraad.  

• Wij vragen de ouders uitdrukkelijk om kinderen met levende luizen eerst te 
behandelen vooraleer ze naar school te sturen.   

• Bij hardnekkige besmetting zullen de directeur en de maatschappelijke assistent 
van het CLB de ouders persoonlijk aanspreken.  De school kan om besmetting te 
voorkomen extra maatregelen nemen bv. haar behandelen met een lotion. 

Zoals je merkt, is een goede samenwerking tussen school, ouders en CLB 
noodzakelijk om heel wat ongemakken te kunnen vermijden.  

• Ook thuis dienen kledij, pluchen beren, beddengoed … telkens goed 
schoongemaakt te worden. 

 

7. Milieu zorg  op  school (MOS) 

Wij zijn als school erg bekommerd om onze omgeving. Daarom willen wij milieuzorg 
ook een plaats geven in het schoolgebeuren. Onze kinderen leren in de klas en op 
school bewust en verantwoord met het milieu omspringen. We doen dit via 
kindvriendelijke acties gedurende het ganse schooljaar. Zo zijn de Strapdag, de Dikke-
Truiendag, de wereldwaterdag en de Diamantactie vaste waarden op onze 
kalender. Via participatie krijgen de kinderen de kans om actief mee te werken. In de 
afdeling Parmentierlaan worden twee leerlingen per (lagere) klas gekozen om in het 
Green-Team te zitten. In de afdeling Sportlaan wordt MOS op school gekoppeld aan 
de leerlingenraad. 

In de voorbije jaren werkten we rond de thema’s water, verkeer, natuur en afval. We 
willen een afvalarme school zijn. Daarom vragen wij om herbruikbare koekendozen, 
brooddozen en drinkbekers mee te geven aan de kinderen. Flesjes water worden 
toegelaten maar die moeten terug meegenomen worden naar huis (waar ze 
opnieuw kunnen gevuld worden). Op school sorteren en composteren we het afval. 
Ook een verjaardag kan afvalarm gevierd worden. Waarom geen lekker stukje fruit of 
een plakje cake meebrengen ? We proberen zoveel mogelijk te bezuinigen op papier 
en water. Daarom vragen we respect bij het gebruik van water aan de kranen en in 
de toiletten.  

Vóór onze school is er een groene knuffelstrook. Deze werd aangebracht om het 
verkeer voor de poort vlotter te laten verlopen. Verkeersouders helpen de kinderen 
uitstappen en begeleiden ze tot bij de leerkracht indien nodig. Wij vragen met 
aandrang deze knuffelstrook correct te gebruiken . Dit wil zeggen dat je zo ver 
mogelijk doorrijdt en niet blijft staan. Als we op stap gaan met de klas dragen alle 
kinderen hun fluohesje om beter op te vallen in het verkeer.  
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 De kinderen van het vierde, vijfde en zesde jaar krijgen regelmatig de gelegenheid 

om in de schooltuin te werken. Tevens beschikken we daar over een eigen 
openluchtklasje met een kikkerpoel, een bijenhotel, enz. … 

 MOS is dus méér dan zorg dragen voor het milieu . MOS is ook samenwerken, 
afspreken en handelen .    
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 Een zorgzame school 

 

1.   Zorg  op onze  school 

• Onze school beschouwt een goed uitgebouwd zorgbeleid als een basissteen.  Dit 
houdt onder meer in dat wij de evolutie van jouw kind gericht volgen.  Wij doen dit 
door het werken met een eigen kindvolgsysteem.  Ons zorgbeleid wordt 
gecoördineerd door de zorgcoördinator. 

•                                                     Elke kind ontwikkelt op zijn eigen manier en   
                                                    tempo.  
                                                    Op school volgen we deze evolutie als team  
                                                    nauwgezet op. Een goede samenwerking met  
                                                    de ouders en eventuele externen vinden we  
                                                    daarbij essentieel. 

                                                              We gaan hierbij na, hoe we elk kind de beste  
                                                                groeikansen kunnen bieden. Heeft een kind  
                                                                nood aan aanpassingen of uitdagingen, dan        
                                                                gaan we altijd met alle betrokkenen in gesprek. 

Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat het kind nodig heeft 
en wat wij als school kunnen organiseren. Daarbij zullen we aangeven wat ouders 
van de school kunnen verwachten en hoe wij ook hen kunnen ondersteunen. 

• Regelmatig evalueren en sturen wij bij zodat wij garant kunnen blijven staan voor 
de gunstige evolutie van elk kind.  Wij communiceren onze bevindingen steeds op 
het oudercontact.  De data van deze contactavonden kan je bekijken in bijlage 
→ Variabel gedeelte.  

• Tweemaal per jaar worden er LVS-testen afgenomen bij alle kinderen van de lagere 
school.  Dit zijn testen op wiskunde- en taalvlak.  De resultaten worden opgenomen 
in het kindvolgsysteem. 

• Doorheen het schooljaar worden er multidisciplinaire overlegmomenten (MDO) 
voorzien.  Dit zijn besprekingen van alle leerlingen, georganiseerd door de 
zorgcoördinator  met alle betrokken leerkrachten.  Ook wordt de evolutie bij 
externe hulpverleners en therapeuten opgevraagd (bv. logopedisten,  
revalidatiecentrum).  Deze besprekingen worden nauwgezet bijgehouden in het 
kindvolgsysteem.   

 
2.   Een goede  oriëntering naar het  secundair  onderwijs 

• Binnen onze school hechten we bijzonder veel belang aan de oriëntering van de 
leerlingen van het zesde leerjaar naar het secundair onderwijs.  De betrokkenheid 
van de ouders m.b.t. een goede studiekeuze staat hierbij voorop.  Zo wordt er een 
infoavond georganiseerd waar men een grondige uitleg krijgt over de 
verschillende studiemogelijkheden na het zesde leerjaar.  

• Tevens worden in de loop van het tweede trimester de ouders uitdrukkelijk verwacht 
op het oudercontact dat volledig in teken staat van de studiekeuze van je kind.  
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 Op dit contactmoment wordt tevens de BASO-fiche voorgesteld.  Met deze fiche 

is het de bedoeling de kinderen te oriënteren naar de eerste graad van het 
secundair onderwijs en er voor te zorgen dat ze tijdens de eerste graad niet van 
richting hoeven te veranderen.   

Deze fiche wordt door de klastitularis samen met de ouders ingevuld.  Ook de 
persoonlijke voorkeur van het kind wordt hierin opgenomen.  

 

3.  Oog voor onze meer- & hoogbegaafden 

• Als school hebben wij aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen.  Het is 
immers belangrijk om een potentieel hoogbegaafd kind vlug te signaleren, zodat 
er adequaat op de leer- en ontwikkelingsbehoeften kan ingespeeld worden.  

• Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben nood aan onderwijs op maat.  Zo 
differentiëren wij in de klas naar boven toe en bieden we deze leerlingen 
aangepaste leerstof en materiaal aan.  In de klas worden een aantal 
moeilijkere taken uitgewerkt om te kijken of deze kinderen zich goed voelen 
bij meer uitdagingen.  Op die manier proberen wij aan de hand van onze 
hoogbegaafdenvisie en -aanpak onderwijs aan te bieden waarbij deze 
leerlingen hun talenten en leerhonger verder kunnen ontwikkelen.  
Nadien valt de definitieve beslissing over de deelname aan de 
kangoeroeklas.  

• We voorzien in onze lagere afdeling twee kangoeroeklassen: ééntje in de 
afdeling Parmentierlaan en één in de Sportlaan.  Voor de leerlingen van de 
bovenbouw is dit de Wallaroeklas. De school contacteert de ouders van de 
gekozen leerlingen om deel te nemen aan deze uitdagingsklas.  Een leerling 
wordt gekozen op basis van belangstelling, prestaties, welbevinden, 
eventueel IQ-test en andere onderzoeken.  

• Heb je een vermoeden dat jouw kind over een leervoorsprong beschikt, 
spreek dan gerust de zorgcoördinator, klastitularis of directie aan.  

• Meer uitleg omtrent de werking vind  je op onze website 
www.margaretaschool.be onder de rubriek van zorg.  
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 Dienstverlening 

 

1.   Morgenopvang 

• Vanaf 7.30 is morgenopvang voorzien en deze  gaat door voor alle leerlingen van 
de school in de opvangklas van de afdeling P. Parmentierlaan 52. 

•    De kostprijs wordt berekend per minuut.  Zie bijlage → Variabel gedeelte.  

• Vanaf 8.15 gaan de leerlingen (4e, 5e en 6e leerjaar) onder begeleiding naar de 
afdeling Sportlaan.  Het is uitgesloten dat leerlingen alleen vertrekken naar de 
andere afdeling.  Leerlingen die dit toch zouden overwegen,  zonder medeweten 
van de school en ouders,  zijn nooit verzekerd.  

• Eénmaal aangekomen in de afdeling Sportlaan  gaan alle leerlingen naar hun 
klaslokaal.  Deze verplaatsing gebeurt onder toezicht van een 
leerkracht/volwassene. 

 
 
2.   Maaltijden 

• De leerlingen kunnen over de middag op school blijven eten.   

• Er is keuze uit : 
  een volledige maaltijd (soep, aardappelen, vlees/vis, groenten) en 
 gekoeld plat water. 

  eigen lunchpakket in combinatie met soep en/of gekoeld plat 
 water.   

• De prijzen van een warme maaltijd of een broodmaaltijd vind  je terug in het → 
variabel gedeelte.  In de prijs is steeds remgeld verrekend.  Dit is een bedrag die 
aangerekend wordt voor de opvang over de middag.   
Dit bedrag wordt opgenomen in het fiscaal attest, dat je later op het schooljaar 
zal overhandigd worden.  Je voegt dit attest samen bij je belastingaangifte. 

• Hoe kunnen er maaltijden besteld worden ? 
Elk kind krijgt op onze school een A5-bestekmapu met voorgedrukte blaadjes.   
Hierop kan je aanduiden of jouw kind boterhammen eet of een warme maaltijd 
neemt.  Dit mapje wordt steeds meegegeven op woensdag. Je dient het 
ingevuld terug mee te geven met jouw kind op donderdag of vrijdag. 
Is jouw kind echter afwezig op woensdag, dan kan je als ouder de warme 
maaltijd telefonisch bestellen op het secretariaat of bij de directie.  
Op maandag kan er geen warme maaltijd meer doorgegeven worden omdat 
we op school werken met een traiteurdienst.  
 

• Je kan de maaltijden per week bestellen of je kunt dit doen voor meerdere weken.  
Eén blaadje invullen van het bestekmapje, slaat op de duurtijd van 1 week.  Let bij 
het invullen van een blad steeds op dat je de datum vermeld.  
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 • De betalingen van de warme maaltijden worden steeds maandelijks verrekend.  

Jouw kind zal de factuur meekrijgen.  Je kan deze controleren en bij problemen 
wend  je zich tot de klastitularis of het secretariaat.  

• Het is niet mogelijk om een warme maaltijd te nemen indien dit niet aangevraagd 
werd,  wij werken immers met een traiteurdienst.  De leerlingen kunnen wel steeds 
een lunchpakket meebrengen naar school. 

• Elke ouder kan voor een onvoorziene omstandigheid komen te staan bv. autopech.  
Op die manier kan het zijn dat jouw kind niet afgehaald wordt over de middag en 
dus ook geen lunchpakket meeheeft.  Wij laten een kind nooit zonder eten zitten 
en zullen zelf zorgen voor brood en beleg of een warme maaltijd.  De kosten zullen 
evenwel in rekening worden gebracht.  

• Indien een leerling ziek of afwezig is, dienen de ouders de school vóór 9u00  te 
verwittigen om de warme maaltijd af te zeggen (bij afwezigheid boodschap 
inspreken op het antwoordapparaat).  Dit maakt het voor de school mogelijk om 
de traiteurdienst tijdig te verwittigen.  In dit geval zal de maaltijd terug worden 
betaald aan de ouders.  Bij laattijdige verwittigingen wordt de maaltijd niet 
terugbetaald.  

• De leerlingen die een lunchpakket meebrengen, kunnen plat water en/of soep 
drinken.  Wij drinken enkel plat water : deze regel is een aandachtspunt van ons 
gezondheidsbeleid èn ervaring leert ons dat jonge maagjes beter reageren op 
water dan op chocomelk en fruitsap over de middag.  

• De menu kan je raadplegen op de website.  Wanneer een kind een bepaalde 
vleessoort niet mag eten of niet lust, dan dien je een lunchpakket mee te geven.  
Zo kunnen wij verdere problemen en/of misverstanden vermijden.  Wij gaan ervan 
uit dat kinderen die blijven eten van alles een beetje eten.  

• Wij vragen aan alle ouders van kinderen die een lunchpakket meebrengen naar 
school om enkel brooddozen met hun kind mee te geven en de brooddozen te 
naamtekenen.  

• De bewaking in de eetzaal en op de speelplaats over de middag gebeurt steeds 
door een volwassene.  Wie op school eet, volgt de instructies van de leerkracht of 
verantwoordelijke  met toezicht op.  

• Wij hanteren een aantal duidelijke leefregels voor de leerlingen die over de middag 
op school blijven.  Wij verwijzen daarvoor in deze bundel naar de rubriek ‘Een school 
met duidelijke afspraken’.  

 
3. Vrijblijvende abonnementen  

• De school biedt abonnementen aan van educatieve tijdschriften.  Dit aanbod is 
vrijblijvend en nooit verplicht.  De tijdschriften kunnen wel een goede 
ondersteuning bieden voor de kinderen. 

• Voor het aanbod en tarieven verwijzen wij naar de bijlage → Variabel gedeelte. 
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 4. Drankbedelingen 

• Wij geven de leerlingen de kans om iedere schooldag ecosap te drinken. De prijzen 
zijn onder voorbehoud van prijswijziging door de leverancier.  Je kan de prijzen 
raadplegen in de bijlage → Variabel gedeelte.  

• Het is verboden om andere frisdranken, chocolademelk of yoghurtdranken mee te 
brengen naar school.  Op die manier wensen wij te werken aan ons 
gezondheidsbeleid op school.  

• De leerlingen mogen steeds plat of spuitwater meebrengen van thuis.  Wij vragen 
om dit steeds te doen in een fles met draaidop.    
 

4. Rijbegeleiding  

• We vragen bij de aanvang van het schooljaar dat de leerlingen  kenbaar maken 
of zij wensen gebruik te maken van de rijbegeleiding.  Enkel de leerlingen die zich 
in de rijen onder het toezicht van een leerkracht bevinden, vallen bij het verlaten 
van de school onder de verantwoordelijkheid van de school. 

• De leerlingen die meegaan met de begeleide rij houden zich aan de afspraken die 
de leerkracht op dat moment stelt.  Enkel op deze manier kunnen wij de veiligheid 
van de leerlingen garanderen.  Bij onverantwoord gedrag van de leerlingen zullen 
de ouders ingelicht worden. 

• De leerlingen moeten na het belsignaal  tijdig op de afgesproken plaats van de 
speelplaats verzamelen. 

• Er is een begeleide rij naar de Smedenstraat.  Deze rij gaat via de Sportlaan – 
oversteek van de Koningslaan naar de  Boudewijnlaan - oversteek van de 
Parmentierlaan naar de Lippenslaan – oversteek van S. Nachtegaelestraat naar de 
hoek van de Smedenstraat.  

• Een tweede rij gaat  naar de studie en opvang in de afdeling P. Parmentierlaan. 

     Deze rij gaat via de Sportlaan -  oversteek van de  Koningslaan naar de 
Boudewijnlaan – oversteek P.Parmentierlaan tot aan de school. 

• Veilige oversteek van de fietsers ter hoogte van het hekken in de Meerlaan.  
(speelplaats Sportlaan) 

 
5.   Studie  in  de  eetzaal   
 

Dagen  Uren  
elke werkdag,  
woensdag uitgezonderd ! 

16.15  tot 17.15  

 

• De leerlingen van het 4e tot en met het 6e leerjaar kunnen studie volgen.  Zij melden 
dit steeds aan hun klastitularis indien ze ’s avonds mee moeten naar de studie. 

• De studie gaat door in de eetzaal van de afdeling P. Parmentierlaan.   
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 • De leerlingen gaan  onder begeleiding van een leerkracht naar de afdeling P. 

Parmentierlaan.  Het is door de school niet toegestaan dat leerlingen nà schooltijd 
eerst een boodschap doen om nadien naar de studie te komen.  Op die manier 
kunnen wij de veiligheid van de kinderen niet garanderen.  

• Wie studie volgt, krijgt van de begeleider altijd een stempel in de schoolagenda ter 
bevestiging van de aanwezigheid. 

• De studie verloopt in stilte,  zodat iedereen geconcentreerd kan werken.  Wie 
voorziet dat hij/zij sneller klaar zal zijn met zijn/haar huiswerk brengt een leesboek 
mee.  Op die manier wordt de rust gegarandeerd.  

• Voor het volgen van de studie wordt een kleine vergoeding gevraagd.  Zie bijlage 
→ Variabel gedeelte.  De rekening wordt door de school nà een tweetal maanden 
meegegeven met jouw kind.  

 

 6.   Avondopvang nà  de studie 

•  Vanaf 17.15  tot 18.00 mogen de leerlingen indien het weer dat toelaat buiten 
spelen op de speelplaats.  Bij regenweer en vrieskou blijven de leerlingen in de 
opvangklas.  Tijdens deze periode wordt er niet meer aan taken gewerkt of worden 
er geen lessen meer ingestudeerd. 

• Wij dringen erop aan dat de leerlingen door ouders,  grootouders,  familie of 
bekende volwassenen worden opgehaald.  Indien ouders erop aandringen dat 
hun zoon / dochter nà de studie of opvang alleen naar huis gaat, moeten de 
ouders een schriftelijk en ondertekend verzoek indienen bij de directie.   

• Mogen wij je langs deze weg vragen om de leerlingen tegen ten laatste 18.00 te 
willen afhalen a.u.b. ?   

• Voor het volgen van de avondopvang wordt een vergoeding gevraagd.  Zie 
bijlage → Variabel gedeelte.  De rekening wordt door de school nà een tweetal 
maanden meegegeven met jouw kind.  

 
 7.   Dactylolessen 

• De leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar kunnen na schooltijd een cursus 
dactylografie volgen. 

• De folder wordt verdeeld in de loop van het schooljaar (typen op school).  De 
ouders kunnen hier vrijblijvend op intekenen.  Er wordt een huisbezoek geregeld 
door de lesverantwoordelijke.  Deze persoon komt extra uitleg geven over de 
inhoud van deze cursus.  

• De kinderen dienen bij het volgen van de cursus thuis te oefenen.  Op het eind van 
de cursus zal een test worden afgenomen. 

• Leerlingen die ingaan op dit schoolaanbod zijn uiteraard verzekerd tijdens het 
volgen van deze cursus.   

• Er is geen begeleide rij meer voorzien door de school na deze lessen.  
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   8.   Naschoolse  activiteiten   (buiten  school) 

• Muziek en woord 

  De kunstacademie  
  Van Steenestraat 9, 8300  Knokke-Heist 
 
 
  Tel. 050 / 63.08.50 
 www.maak.knokke-heist.be 
   

• Kunst en artistieke opleidingen 
  Wonderwijs 

  De Marge – Sporthal De Stormmeeuw  
  Tel. 050 / 63.08.00 (Jeugdcultuur) 
  Tel. 050 / 63.04.80 (Sport) 
 
 Muzedoze-letterdoze 

 Maak (vroeger De Kunstacademie)  
 Van Steenestraat 9, 8300  Knokke-Heist 
 Tel. 050 / 63.08.50 
 www.maak.knokke-heist.be 
 
 Beeldende kunsten     

 Maak (vroeger De Kunstacademie)  
 Van Steenestraat 9, 8300  Knokke-Heist 
 Tel. 050 / 63.08.50 
 www.maak.knokke-heist.be 
   

• Sportkampen tijdens de Paasvakantie en grote vakantie 
 

  BVLO Sportiek  v.z.w 
  Tel. 0476/ 48.23.07 
  www.sportiek.be 
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 Extra- muros activiteiten op onze 

school 
 

Voor de deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van 
de ouders vereist.  Door het ondertekenen van het schoolreglement geef je jouw kind 
de toestemming om aan alle extra-murosactiviteiten deel te nemen.  Als de ouders 
de toestemming bij een ééndaagse extra-murosactiviteit toch zouden weigeren, 
dienen zij vooraf aan de school te melden.  Ouders kunnen de deelname niet 
weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt.  
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school 
aanwezig te zijn.  
 

1. Leerwandelingen 

• Leren doe je niet alleen binnen de vier muren van de school.  Naar buiten trekken 
en waarnemen is bijzonder belangrijk.  Leerwandelingen zijn nuttig om het leren 
te laten aansluiten bij de concrete werkelijkheid en ervaringswereld van de 
kinderen.  

• Bij bepaalde thema’s, projecten is het een must om op verkenning te gaan in de 
onmiddellijke omgeving van de school. 

• Er dient echter steeds vooraf afgesproken te worden met de directie en eventueel 
kan er gevraagd worden om beroep te doen op derden om de klasgroep te 
begeleiden of om de leerlingen per auto ergens te brengen en af te halen.  

 
2. Eendaagse  schooluitstap 

• Iedere klas,  met uitzondering van het zesde leerjaar, mag éénmaal per jaar een 
schoolreis organiseren.  Het betreft hier een ééndagsreis.   

Naast  een ontspanningselement worden er ook educatieve momenten ingelast.  
Deze uitstappen kunnen met verschillende klassen samen gebeuren om de 
verplaatsingsonkosten tot een minimum te herleiden. 

• Elke klastitularis vermeldt op een begeleidende brief alle nuttige gegevens i.v.m. 
de schoolreis: prijs, bagage, uur van vertrek en aankomst.  	
De duur van de schoolreis hangt af van de bestemming en het programma, maar 
we houden ook rekening met de leeftijd van de kinderen. 
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 3. Sneeuwklassen  voor de leerlingen van het 6e leerjaar  

• In de loop van het tweede trimester nemen de leerlingen van het zesde leerjaar 
deel aan de sneeuwklassen in Oostenrijk.   

• In het vijfde leerjaar wordt een bevraging gericht aan de ouders van het 
desbetreffende leerjaar of ze het goed vinden dat we voor hun kinderen 
sneeuwklassen organiseren.  Bij minimum 75 % positieve antwoorden worden de 
sneeuwklassen effectief georganiseerd.   De resultaten van deze bevraging 
worden via een proces-verbaal  voorgelegd aan de schoolraad.  

• We vinden het niet kunnen dat een leerling om financiële redenen niet kan 
deelnemen.  Daarom kan er reeds op onze school vanaf het vijfde leerjaar 
gespaard worden zodat de lasten over meer dan één jaar  gespreid worden. 

• Ook de leerlingen zelf dienen een steentje bij te dragen aan hun sneeuwklasreis.  
Zij lopen hun skipas bij elkaar op de sponsorlooptocht die doorgaat begin oktober 
van hun zesde leerjaar.   

• Ouders die wensen dat hun kind niet meegaat op sneeuwklas dienen dit schriftelijk 
kenbaar te maken aan de directeur.  Deze leerlingen zijn leerplichtig en moeten 
dus tijdens het buitenlands verblijf van hun klasgenoten aanwezig  zijn op school.  
Zij zullen een aangepaste taak krijgen en de lessen meevolgen in het vijfde 
leerjaar.  

• De reisorganisatie heeft het mogelijk om een annulatieverzekering te nemen en 
dit tegen een kleine kostprijs.  Enkel met een doktersbriefje zal de verzekering de 
kostprijs terug betalen.  Er wordt een extra administratieve kost aangerekend van 
€ 35.   

• Bij annulatie van de sneeuwklasreis, zonder annulatieverzekering en dit om welke 
reden dan ook, zal steeds een annulatiekost dienen betaald te worden.  Deze kost 
wordt bepaald door de skiorganisatie.  Momenteel bedraagt dit ongeveer € 325. 
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 Een school met duidelijke afspraken 

 

1. Omgangsvormen  en  gedrag  

• Een vriendelijke en beleefde houding maken het leven op school aangenaam. Wij 
verwachten dat onze kinderen zich binnen en buiten de school gedragen als 
voorname, welopgevoede jonge mensen met eerbied voor anderen,  het 
materiaal,  het milieu en zichzelf.  Hoe klein de kinderen ook zijn, alle leerkrachten 
werken mee aan deze doelstelling.   

• De leerkrachten worden aangesproken met juffrouw of meester.  Andere 
volwassenen met ‘mevrouw’ of ‘mijnheer’.  De leerlingen worden met hun 
voornaam aangesproken.  Racistische uitspraken worden niet getolereerd. 	

• Verkoop of ruil van goederen onder de leerlingen is niet toegelaten.	

• Wij spreken verzorgd Nederlands op school.  	

• De leerlingen brengen geen boeken, tijdschriften, … mee waarvan de inhoud 
onverzoenbaar is met het opvoedingsproject van de school.	

	
2. Kledij en uiterlijk 

• De leerlingen komen dagelijks verzorgd en net gekleed naar school.  Te korte 
rokjes of shorts,  opgeknoopte bloezen,  naveltopjes,  smalle schouderbandjes 
horen niet thuis op school. 
Wij raden het dragen van sieraden, lange oorhangers af, zeker op de dagen 
wanneer de gym- of zwemlessen doorgaan. 

• Piercing in wenkbrauwen,  neus of waar dan ook (oorring mag) worden niet 
toegelaten.  Evenals gekleurd haar of zichtbare tatoeages ! 

• Elke vorm van hoofddeksel binnenin de klassen (mutsen, petten,…) is verboden.   

• Om veiligheidsredenen zijn rolschaatsen, steps en schoenen met wieltjes  in normale 
omstandigheden niet toegelaten op school.  Uitzondering kan hiervoor een 
bewegingsactiviteit zijn bij de gymleerkracht. 

• Jassen, turnzakken worden steeds opgehangen aan de kapstok.  Ook op de 
speelplaats zijn er kapstokken ter beschikking.  

• Gelieve de kledij en de persoonlijke voorwerpen van jouw kind te naamtekenen.  

• Gevonden kledij wordt in de curverbox gestopt.  Deze box  kan men terugvinden 
in de benedengang van het schoolgebouw.  Voor de vakanties worden de 
verloren voorwerpen uitgestald in de gang.  Niet afgehaalde voorwerpen worden 
op het einde van het schooljaar aan een goed doel geschonken.  
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 3. Speelplaatsreglement  

• We gaan samen met de leerkracht rustig naar buiten en lopen of duwen niet in het 
schoolgebouw. 

• We nemen alles mee en keren niet terug naar ons klaslokaal. 

• We spelen voetbal of basket enkel en alleen op het daarvoor voorziene terrein. 

• Als de bal op straat ligt, verwittigen we de leerkracht. 

• We brengen nooit ballen mee van thuis. 

• We klimmen niet op de basketpalen.  

• We spelen niet in de toiletten en de fietsenstalling. 

• Pesten kan niet !  De leerlingen hanteren het stappenplan of spreken de leerkracht 
van bewaking aan. 

• Bij regenweer gaat iedereen onder het afdak.   

• Paraplu’s mogen niet gebruikt worden op de speelplaats.  

• We sorteren afval en gooien niets op de grond. 

• Elke week is een andere klas van orde en netheid op de speelplaats. 

• Bij de  bel stoppen we met spelen en komen naar de rij. 

• Bij het fluitsignaal, gevolgd na het bel, staan we stil in de rij en zwijgen we.  

• We gaan steeds rustig en in volledige stilte naar de klas.  

 
4. Schoolmateriaal 

• Er wordt verwacht dat elke leerling voldoende eerbied opbrengt voor de 
inspanningen die de school levert om de gebouwen en de materialen in een 
goede staat te houden. 

• De leerlingen ontvangen de leerboeken en al het noodzakelijke schoolmateriaal 
gratis in bruikleen.  Alles blijft eigendom van de school en moet met de nodige zorg 
behandeld worden.  Om de levensduur te garanderen vragen wij de boeken en 
schriften te kaften.  Verloren of opzettelijk beschadigd materiaal zal de ouders 
aangerekend worden.  
 

5. Iets vergeten ? 

• We trachten de leerlingen op te voeden tot jongvolwassenen met oog voor orde 
en stiptheid.   Indien een leerling een schrift, een leerboek, enz. … vergeten is op 
school dan moet hij/zij leren de gevolgen van zijn vergetelheid te dragen.  

• Om die reden vragen wij de ouders hun kind niet naar school terug te sturen om 
een vergeten schrift of leerboek op te halen.  
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 • Onze school beschikt tevens over een sleutelplan d.w.z.  dat leerkrachten enkel en 

alleen toegang hebben tot hun eigen klas.  Op die manier kunnen andere 
klasruimten niet meer open gemaakt worden.  Enkel de directie heeft toegang tot 
alle lokalen. 

 
6. Gedrag over de middag  

• We maken een onderscheid : 	

  op de speelplaats     
• de leerlingen die op school blijven eten mogen de school nooit 

verlaten over de middag.  Indien zij dit toch zouden overwegen zijn 
zij niet verzekerd.   

• het is niet toegelaten om te gaan eten bij een vriend of vriendin tenzij 
met medeweten van directie en ouders (nota in agenda door de 
ouders en telefonische mededeling)  

• het is niet toegelaten dat de leerlingen over de middag rondlopen in 
de gangen of het schoolgebouw.  In het gebouw is er geen 
bewaking voorzien voor de leerlingen.  

• de leerlingen eten geen snoep of kauwgom.  Fruit en een koek 
kunnen ze nuttigen. 

• de gebruikelijke regels (speelplaatsreglement) worden ook  over de 
middag gerespecteerd.  
 

  in de eetzaal 
• wij vragen aan alle leerlingen om een goede en verzorgde 

eethouding aan te nemen m.a.w. we eten met mes en vork.   
• er wordt nooit met eten geknoeid. 
• de leerlingen drinken tijdens de maaltijd plat water.  Meer dorst ? 

Vraag beleefd om het glas bij te vullen.  
• de leerlingen verlaten hun plaats niet zonder toestemming van de 

leerkracht.  
• de leerlingen hanteren een verzorgd taalgebruik onder elkaar en zijn 

beleefd tegen het dienstpersoneel en leerkrachten die bewaken. 
• het is verboden om blikjes en drankkartonnetjes van thuis uit mee te 

brengen over de middag. 

 
7. Snoep  en  andere  tussendoortjes 

•   Kauwgom, chips  en snoep zijn verboden.  Bij een geboorte wordt een attentie 
(snoep of doopsuiker) toegestaan. 

• Wat wel kan tijdens de speeltijd : een koek, fruit, een boterham.  We juichen het toe 
dat vele kinderen hun tussendoortje in een herbruikbare doos meebrengen. 
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 8. iPads, GSM en MP3  

• Wij raden aan om de GSM zoveel mogelijk thuis te laten.  Indien je kind een GSM 
nodig heeft, moet deze altijd op de stilstand staan.  GSM’s die afgaan in de klas 
worden tot het eind van de week bijgehouden door de directie of klastitularis.  Bij 
diefstal kan de school niet aansprakelijk worden gesteld.  Kinderen die de ouders 
moeten bereiken, mogen steeds gratis gebruik maken van de telefoon op de 
school 

• Wij staan niet toe dat leerlingen iPads, MP3-spelers meebrengen op onze school 
tenzij bij uitdrukkelijke vraag van de leerkrachten ter gelegenheid van een 
bepaalde gebeurtenis, activiteit  of thema. 
 

9. Verjaardagen  

• Verjaardagen mogen zeker gevierd worden maar niemand wordt daartoe 
verplicht.  We opteren voor droog gebak, picknicken  of iets gezonds voor de 
gehele klas.  Individuele zakjes of geschenkjes raden wij af.   

• Een leerling kan vrijblijvend ook kiezen om een leesboek te schenken aan de klas.  
Het kind kan gerust de datum van verjaardag in het boek schrijven alsook een 
citaat.  Het boek kan je zelf aankopen of een suggestie vragen aan de juf of 
meester.   

  



 

   Margaretaschool 

36
 Geld en betalen op onze school 

 

1. Rekeningen 

• Wij zijn een school die de mogelijkheid biedt ofwel om te betalen via overschrijving 
of via domiciliëring.  In uitzonderlijke gevallen staan wij contante betaling toe maar 
dit is steeds in onderlinge afspraak ouders – directie.  

• Je zal via een overzichtsblad dat met je kind wordt meegegeven,  ingelicht worden 
van alle verplichte en niet-verplichte bijdragen (bv. Abonnement Averbode).   
De ouders kruisen aan wat ze wensen.   
Elke maand zal je kind een factuur meekrijgen.  We vragen je om deze te 
controleren en na te zien.   
Verkies je domiciliëring, dan wordt de factuur, ter goedkeuring gehandtekend en 
terug meegegeven met je kind.   Pas daarna wordt het bedrag in mindering 
gebracht van je rekening.  
Indien je gekozen hebt voor overschrijving èn de factuur is correct, kun je 
onmiddellijk de factuur overschrijven op onze rekening.    
Heb je een vraag ter verduidelijking dan kan je contact opnemen met het 
secretariaat alvorens over te gaan tot overschrijven.   
Ouders die contact betalen, krijgen een plastieken mapje mee en verkiezen wij dat 
je persoonlijk het bedrag komt af geven op het secretariaat.    
Voor eventuele kosten buiten diegene die op het overzichtsblad werden vermeld, 
(bv. een boerderijbezoek) krijg je steeds vooraf een briefje mee.   

• Voor de reservatie van de maaltijden verwijzen wij naar de rubriek ‘maaltijden’ in 
deze bundel.   
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 2. Bijdrageregeling  

• In de bijlage → Variabel gedeelte  kun je een lijst terugvinden van de financiële 
bijdragen die we kunnen vragen.  

• Deze lijst bevat uitgaven voor alle leerlingen en uitgaven via bestelling (bv. 
Zonnestraal, …)  Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere 
zijn enkel richtprijzen vermeld.  Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt 
van de richtprijs zal liggen en afhankelijk is van prijswijziging door de leverancier. 
 

  Uitgaven voor alle leerlingen   
- Dit zijn de onkosten voor activiteiten die we organiseren in klasverband 

en die dus verplicht zijn voor alle leerlingen.  Het gaat hier over: 
zwemmen, toneel-  en filmvoorstellingen, sportdag, didactische 
uitstappen, schoolreizen, ijsschaatsen, aanschaf turnuniform …      

 
  Uitgaven via bestelling   

- De leerlingen krijgen 3x per jaar een overzichtsblad (zie punt 1 / 
Rekeningen).   Hierop kunnen de ouders aanduiden wat ze voor hun kind 
wensen te bestellen.  De ouders bepalen zelf waarvoor er wordt 
ingetekend.  Bij deze rubriek gaat het over ecosap in de klas, Tutti-Frutti,  
naschoolse activiteiten, nieuwjaarsbrieven, klasfoto, lectuur zoals 
Averbode … 

 

3. Problemen  bij  betaling  

• Wanneer rekeningen na 20 dagen onbetaald blijven, zal de rekening nogmaals 
aangeboden worden.  Nadien worden de ouders aangesproken. 

• Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening kan je 
contact opnemen met de directeur.  De directeur gaat in eerste instantie samen 
met de ouders  op zoek naar een oplossing.  Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt er 
een procedure opgestart bij de Rechtbank van Brugge.    Enkel de Rechtbank van 
Brugge zal bevoegd zijn voor je dossier. 

• Voor iedere onbetaalde factuur zal de wettelijke verwijlintrest worden 
aangerekend  vanaf de factuurdatum.  Bovendien kan een schadevergoeding 
worden aangerekend die nooit kleiner kan zijn dan 15% van de factuur en die 
nooit lager kan zijn dan 50 euro.    Alle eventuele bijkomende kosten zoals kosten 
gerechtsdeurwaarder kunnen eveneens worden aangerekend.    

• Wij verzekeren je discretie bij het behandelen van je vraag. 
 

4. Annulatie  

• Bij afwezigheden en annulatie kunnen kosten worden aangerekend.  Dat gebeurt 
als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.  Bijvoorbeeld :   
busvervoer bij het zwemmen,  te late annulatie van een warme maaltijd … 
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 5. Schooltoeslag 

• Alle kinderen kunnen een schooltoelage ontvangen indien ze aan de wettelijke  
voorwaarden voldoen.  

• Het belangrijkste criterium op basis waarvan bepaald wordt of je recht hebt op een 
school- of studietoeslag is de hoogte van het gezinsinkomen.  Om dat te bepalen, 
bekijkt de overheid eerst van welk soort gezin het kind deel uitmaakt.  Dat kan een 
klassiek gezin zijn,  maar ook samenwonenden of alleenstaande leerlingen of 
studenten vormen een gezin. 

• Een leerplichtige leerling moet aanwezig zijn op school.  Leerlingen uit het lager 
onderwijs mogen niet meer dan 5 halve dagen ongewettigd afwezig zijn. Vanaf de 
zesde dag wordt een problematisch dossier opgesteld.  De uitbetaling van de 
toeslag komt in gedrang als het kind te vaak problematisch afwezig is.  

• Er wordt maar één aanvraagdossier ingediend voor het hele gezin.  De aanvraag 
gebeurt online.  

• Wij vinden het belangrijk dat ouders een studieslag ontvangen.  Ook de school krijgt 
immers door jouw aanvraag meer werkingsmiddelen,  al weten wij niet wie een 
aanvraag heeft ingediend.  

• Voor vragen of hulp bij het invullen kunt je terecht bij het secretariaat of bij de 
directeur.  Wij behandelen je vraag in alle discretie.  

• Voor meer informatie verwijzen wij naar de folder of naar de website 
www.studietoelagen.be 
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 Geldelijke en niet-geldelijke 

ondersteuning (sponsoring) 
 

1. Algemeen 

In het decreet basisonderwijs zijn een aantal beginselen vastgelegd waaraan scholen, 
die reclame en sponsoring door derden toelaten, zich moeten houden.  

Art. 51,§4 bepaalt dat een schoolbestuur mededelingen toelaat die rechtstreeks of 
onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen 
en volgende principes moet in acht nemen:  

• De door de school verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten moeten vrij 
blijven van reclame. 

• Facultatieve activiteiten (bv. schoolreis, sneeuwklassen, …) moeten vrij blijven van 
reclame, behalve wanneer die enkel verwijst naar het feit dat de activiteit of een 
gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking 
of een prestatie om niet of verricht werd onder de reële prijs door een bij name 
genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of een feitelijke vereniging.  

• Reclame en sponsoring mogen niet kennelijk onverenigbaar zijn met de 
pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school.  Dit 
principe betekent dat er geen schade mag berokkend worden aan de geestelijke 
en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen en dat sponsoring en reclame in 
overeenstemming moet zij met de goede smaak en het fatsoen.  

• Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang 
brengen.  

• Bedoelde mededelingen kunnen nooit van politieke aard zijn en kunnen nooit 
onverenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en 
doelstellingen van de school zoals die in het opvoedingsproject beschreven zijn. 

• De school kan handelsactiviteiten verrichten, voor zover deze geen daden zijn van 
koophandel en voor zover ze verenigbaar zijn met de onderwijsopdracht. 

Elke school die wenst gebruik te maken van reclame en sponsoring, moet over de 
hierboven vermelde algemene principes concrete afspraken maken.  Het staat vast 
dat reclame en sponsoring hoe dan ook een rol spelen in de moderne maatschappij 
en in de belevingswereld van kinderen.  
Het is daarom essentieel dat er over de fundamentele visie op reclame en sponsoring 
voorafgaandelijk  overleg wordt gepleegd in de schoolraad.  Via dit schoolreglement 
worden de ouders geïnformeerd over de afspraken die er met betrekking tot 
sponsoring en reclame gemaakt werden.  

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school inzake sponsoring, kunnen 
zij daarover een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.    
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 2. Sponsoring  

• Bij sponsoring gaat het om geld,  goederen of diensten die een sponsor verstrekt 
Als onze school wenst gebruik te maken van reclame en sponsoring, moet over de 
hierboven vermelde algemene principes concrete afspraken gemaakt worden.   
Het staat vast dat reclame en sponsoring hoe dan ook een rol spelen in de 
moderne maatschappij en in de belevingswereld van kinderen.   

• Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in folders en/of 
banners tijdens het schoolfeest,  opdruk op de schoolbus … 

• Personen die de school sponsoren kunnen een sponsornota krijgen om in te dienen 
bij de Btw-aangifte.  Gelieve hiervoor de directeur te controleren. 
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 Secretariaat 

 
1. Organisatie   
• Op basis van het aantal leerlingen worden ons door het departement Onderwijs 

uren administratie toegekend.   

• Je kan tijdens de openingsuren van het secretariaat steeds contact opnemen 
indien je een boodschap wenst door te geven aan je zoon of dochter. 

• Inschrijven van een leerling kan via het secretariaat of via afspraak met de 
directeur. 

 
2. Openingsuren en verantwoordelijke  

• Verantwoordelijke voor ons dagelijks secretariaat is Mevr. Eva Verdoodt.   
Mevr. Cristina Aioanei biedt tevens ondersteuning op het secretariaat en is 
verantwoordelijk voor de leerlingenfacturatie.  

• Verantwoordelijke voor de centrale boekhouding en consolidatie is Mevr. Tiny 
Vermeersch.  

• Verantwoordelijke voor veiligheid en preventie is Dhr. Pascal Vermote.   

• Op de onderstaande  momenten  kan je de secretariaatsmedewerkers 
aantreffen:  

  Maandag  
van 08.15  tot 12.15  Mevr. Eva Verdoodt 
van 13.00 tot 16.00   Mevr. Eva Verdoodt 
 

 Dinsdag  
van 08.15 tot 12.15   Mevr. Eva Verdoodt 
van 13.00 tot 16.00  Mevr. Eva Verdoodt  
 

 Donderdag  
van 08.15  tot 12.15  Mevr. Eva Verdoodt 
van 13.00 tot 16.00    Dhr. Pascal Vermote 
 

 Vrijdag  
van 08.15  tot 12.00  Mevr. Cristina Aioanei 
van 13. 30  tot 15.30  Mevr. Cristina Aioanei 
 

• Je kan steeds een boodschap nalaten op ons antwoordapparaat.  Indien 
mogelijk wordt je doorverbonden met de GSM van de directeur.  Uiteraard kunt 
je ons ook via mail bereiken : 

 Secretariaat : secretariaat.margaretaschool@sgsaeftinghe.be 
 Directeur :  directie.margaretaschool@sgsaeftinghe.be 


