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Welkom 
Beste ouders,  

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

Dat voor het eerst naar school komen voor peuters en kleuters een hele grote en 
belangrijke stap is, hoeft geen betoog …   De eerste dagen verlopen dikwijls nog wat 
onwennig.  Hier en daar vloeit er ook al eens een traan.  Ook ouders kunnen het even 
moeilijk krijgen maar wees gerust, van zodra peutertjes en kleuters in de klas aan het 
spelen zijn, is het grootste verdriet al vlug vergeten.   

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

Misschien is je 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 kleuter,   

Welkom in onze kleuterklas waar je terecht komt in een boeiende wereld ! 

Voor  de allerkleinsten onder ons gaat een nieuwe wereld open!  Voor het eerst zet je 
een stap in je nieuwe school en word je geconfronteerd met ‘de schoolbel’.  Je maakt 
er kennis met Jules, de klaspop en vanaf nu ga je gymmen in de sportzaal.   

Plakken, schilderen, boetseren, puzzelen …                                                        
respectvol omgaan met elkaar,                                                                                  
‘samen iets’ beleven,                                                                                                   
geboeid luisteren naar verhaaltjes, 
poppenspel  spelen ,                                                                                                              
je leert het hier allemaal. 
 

Elke kleuterklas bij ons is een ontdekkingsreis op zich.  Een toffe kleuteronderwijzer(es) 
gaat mee met jou op reis.  Veel succes op deze tocht! 

We wensen je veel enthousiasme en succes toe! 

Van harte,  

het schoolteam,                                                                                               
Kathleen Casselman , directeur 
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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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 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. 
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 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. 
 
“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. 
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 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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Organisatie 
1. Schoolteam  

• Leerkrachtenbezetting : Zie bijlage → Variabel gedeelte 
 

2. Klasindeling 

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

• Een herschikking naar het volgende schooljaar toe kan doorgevoerd worden indien 
de aangroei van de kinderen in een klas groot is  of indien het aantal klassen wijzigt.  

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

 

3. Hoe  ziet  een  klasdag  eruit? 
 

 

 

 

 

 

 

• In onze kleuterschool wordt thematisch gewerkt.   

• Elke kleuterklas start de dag met een vast ritueel (onthaal, dag- en weerkalender 
invullen)  waardoor  peuters en kleuters een houvast krijgen.   

 

4. De  Jules- & Marieklas, onze jongsten van de school 

• Deze klassen zijn ruim en speels ingerichte lokalen voor 2 ½ & 3-jarigen met een 
verbindingsdeur tussen de beide klassen.  De jongsten genieten zo van meer 
speelruimte.  Op die manier is er ook een ruimer aanbod aan verschillende hoeken.  
In de Julesklas is er een ‘snoezelruimte’ voorzien; een plaats met zachte materialen 
en gedempt licht, ideaal om tot rust te komen.  

 VOORMIDDAG 

  8.30  tot 10.40     Lestijd 
10.40  tot 10.55     Speeltijd 
10.55  tot 12.10     Lestijd  

 NAMIDDAG  

13.30  tot 14.45     Lestijd 
15.10  tot 15.25     Speeltijd  
15.25  tot 15.30     Afsluiting 
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• Ouders van nieuwe instappertjes maken een afspraak i.v.m. ons wenmoment.  Dit 
moment wordt georganiseerd nèt voor het eigenlijke instapmoment.  Jouw kindje 
kan zo eventjes, gedurende een voor- of namiddag, komen proeven van het 
klasgebeuren.    

• Ouders die hun peuters van 2½  jaar voor het eerst naar school brengen, kunnen in 
overleg met de klasleerkracht, de eerste week van de instap hun kind tot de 
klasdeur begeleiden.   

• In het rugzakje van je peuter stee :  
- één of meerdere reserve onderbroekjes + broekje/rokje + kousen, alles samen 

in een plastiekzak 
- indien noodzakelijk,  een aantal ‘oefenbroekjes’ (luier zonder klitband, maar in 

één stuk om gemakkelijk uit en aan te doen) 
- koekje (zonder chocolade) in een genaamtekend doosje 
- plat of spuitwater in een flesje met schroefdop  
- op woensdag is het fruitdag.  Gelieve dan een stuk fruit mee te geven. 

• Wij verwachten dat peutertjes zoveel als mogelijk zindelijk zijn.  Indien dit niet het 
geval is,  zullen onze leerkrachten en kinderverzorgster trainen op zindelijkheid.  Dit 
gebeurt steeds in afspraak met de ouders.  Wij vragen ook  jouw  medewerking om 
thuis verder te werken aan deze training. 

• We hechten veel belang aan hygiëne.  Daarom worden de kinderen die nog niet 
zindelijk zijn steeds verzorgd in een aparte verzorgingsruimte door de 
kinderverzorgster.  

• Na de eerste schoolweek verwachten wij dat de ouders afscheid nemen van hun 
kind in de inkomhall van de school.  Een leerkracht  houdt toezicht op de 
speelplaats en is bereid om je kindje bij de hand te nemen.  

 
5. Kleuterklassen 

• Eens de Jules- en Marieklas gevormd zijn,  worden de kleuters van 4 tot 5-jaar 
volgens hun leeftijd over de andere jaren ingedeeld.  Zo richten wij dit schooljaar 
twee Pompomklassen in.  Het aantal kleuters, 4- & 5-jarigen, wordt gelijkmatig over 
deze drie klassen verdeeld.  

• Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen.  De kinderen leren 
zichzelf behelpen, omgaan met elkaar,  zich houden aan afspraken,  zelfstandig 
werken en omgaan met opdrachten.  Ze oefenen er hun fijne motoriek.  Die 
moeten ze onder de knie hebben om te leren schrijven.  Ook hun taalontwikkeling 
is van groot belang.  Niet alleen de woordenschat op zich,  maar de schooltaal is 
uiterst belangrijk.   

 
6. Brengen naar school  

• We vragen met aandrang dat peuters en kleuters tijdig naar school komen.  
Iedereen wordt verwacht vanaf 08.15.  Het belsignaal gaat om 8.30 en dan moet 
iedereen in de klas zijn. Te laat komen stoort immers het klasgebeuren.  Voor kleine 
kinderen is het zeer belangrijk om de start van de schooldag mee te maken.  
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• Alle kleuters mogen rechtstreeks naar de klas gaan vanaf 08.15, we noemen dit de 
zachte landing.   

• Ouders laten hun kind nooit alleen achter in de kleutergang.  Jonge kinderen 
kunnen immers in paniek de school verlaten.  

• Indien je 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.  

• Sommige kleuteronderwijzeressen van de jongste klassen gaan na het belsignaal 
eerst naar de toiletafdeling.  Ook dit toiletbezoek houdt een aantal vaste rituelen 
in.  

 
7. Afhalen na schooltijd  

• De ouders wachten steeds aan de voordeur tot de bel gaat om hun kind af te 
halen.  Alle peuters en kleuters zitten op hun mama of papa te wachten in de 
kleutergang onder de hoede van een kleuterjuf.  

• Eén van de kleuteronderwijzeressen zal steeds de voordeur komen openen, de 
naam vragen van je kind en het dan afroepen.  De afroeping start een vijftal 
minuten vooraleer de rijen van het lagere naar buiten komen.   

• Wanneer de rijen naar buiten komen, worden er geen kleuters meer verder 
afgeroepen.  De kleintjes worden soms verdrongen door de grote leerlingen.   

• Voor kleuters die vroeger (vanaf 15 minuten voor het belsignaal) afgehaald 
worden,  dien je steeds een schriftelijke toelating te ondertekenen bij de klastitularis.  
 

8.   Afwezigheden 

• Kleuters zijn niet leerplichtig en kunnen dus niet onwettig afwezig zijn op school.  Het 
is echter wel belangrijk dat ze regelmatig naar school komen omdat ze anders 
teveel activiteiten missen.   Een kind dat nu eens wel en dan weer niet komt,  went 
moeilijker aan het schoolleven.  Het  kan zich dan ook moeilijk een plaatsje 
verwerven in de groep. 

• Er is een uitzondering op deze bovenstaande regel indien kleuters een jaartje langer 
in het kleuteronderwijs blijven zitten.  Op zesjarige leeftijd  worden alle kinderen 
immers leerplichtig.  Vanaf dit moment moet je kind elke dag op school aanwezig 
zijn.   Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de rubriek ‘afwezigheden’ 
in het schoolreglement.  

• In de 3e kleuterklas dient een kleuter minstens 250 halve dagen aanwezig te zijn op 
school  om te mogen over gaan naar het eerste leerjaar.                                                
Er wordt een taaltest afgenomen bij alle leerlingen bij opstart in de lagere school. 
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9.     En soms is er wel eens een kindje moe … 

• Onze school beschikt over een slaapklasje.  
Deze dienst is (voorlopig) een gratis service die we verlenen aan de kinderen en 
hun ouders.  
Het is de school / leerkrachten die zelf bepalen welke kinderen er over de middag 
een dutje mogen doen.  Hiermee willen wij de kans geven aan de allerkleinsten 
en aan de kinderen die het broodnodig hebben om extra te rusten.  

• We vragen met aandrang dat kleine kinderen tijdig naar bed gaan ’s avonds.  
Een middagdutje kan niet gezien worden als vervangende nachtrust.  

 

10. Van kleuterklas naar eerste leerjaar  

• De overgang van kleuterklas naar lagere school is een stap die niet door elk kind 
even gemakkelijk verwerkt wordt.  Opeens is het ‘spelen’ voorbij, alhoewel in de 
kleuterafdeling heel wat al spelend geleerd en verwerkt wordt.  De werking in onze 
kleuterklassen staat garant voor een geleidelijke en naadloze overgang naar de 
lagere school.   

• In de 3e kleuterklas wordt regelmatig samengewerkt met het eerste leerjaar.  Elke 
maand nodigen de juffen van het eerste leerjaar de derde kleuterklassers uit voor 
enkele integratiespelletjes.  Ook de leerlingen van het eerste leerjaar mogen eens 
terug op bezoek in de 3e kleuterklas.   

 

11.  Inschrijven van een kleuter  

• Kleuters kunnen ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2½ jaar geworden zijn.  
De instap in de kleuterschool kan pas plaats hebben op de eerste schooldag van 
september, op de eerste schooldag van februari en op de eerste dag na één van 
de vakantieperiodes tijdens het schooljaar en na O.L.H- Hemelvaart.   
De vakantieperiodes tijdens het schooljaar zijn de herfst-, de kerst-, de  krokus- en 
de paasvakantie.   

• Kleuters tussen de leeftijd van 2½ en 3 jaar mogen enkel en alleen instappen op 
één van die instapdata.  De regelgeving zegt dat ze geen enkele dag op proef 
mogen komen.  Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunnen ze op elke dag ingeschreven 
en toegelaten worden op school.   

• Je kan voor de inschrijving een afspraak maken op het secretariaat of bij de 
directeur.  Wij maken graag tijd voor je vrij om jou de nodige uitleg te geven. 

  



 

   

12
 

          Margaretaschool 

Contacten ouders en school 
 1.   Kleuterwerkjes 

• Om jullie, ouders,  beter bij de schoolactiviteiten te betrekken en om de 
vorderingen en evolutie van je kleuter te kunnen volgen,  worden de werkjes van 
jouw kind regelmatig meegegeven. 

• Graag vragen we aandacht voor volgende punten :  

 Toon belangstelling voor het werkje van je kind.  Dit zal voor hem/haar 
       een stimulans zijn. 

 Moedig je kind steeds aan, wat ook zijn/haar prestatie mag geweest 
       zijn.  Hij/zij heeft er met hart en ziel aan gewerkt.  

   Misschien kan je kleuterwerkjes voor later bewaren? 
   Soms zullen wij je medewerking vragen om bv. wat materiaal mee te 

  brengen bv. een foto voor Moederdag .  Niemand keert graag met lege 
  handjes terug naar school.  

• Geregeld zal je ofwel een mail ofwel een schrijven krijgen waarbij wij wat extra info 
geven betreffende de inhoud van thema’s die wordt aangebracht in de klas.  

 
 2.   Blauwe schoudertas 

• Elke peuter en kleuter krijgt een blauwe schoudertas met het  logo van de school 
erop.  Deze tassen krijgen de kleuters alleen mee als zij een brief of mededeling 
moeten afgeven.   

• Wij vragen alle ouders om deze tas de volgende dag terug mee te geven naar de 
klas.  

 
 3.   Rapportje 

Kleuters vinden het fijn wanneer ze horen dat ze groot zijn.  Ze weten als geen ander 
dat 10 op 10 halen heel flink is.  Op onze school krijgt elke kleuter dan ook een :  

• Gymrapport 
- De kleuters krijgen voor elke leeftijdsgroep een aangepast gymrapport.  Elke 

leeftijdsgroep dient een aantal doelstellingen te bereiken bv. een bal kunnen 
rollen met twee handen.  
Deze doelstellingen zullen wij nauwgezet observeren en evalueren.   
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 4.   0udercontacten 

• Onze school vindt een goed en degelijk zorgbeleid zeer belangrijk.  Wij volgen onze 
kleuters 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 –  febr. / maart – begin 
juni.  Een overzicht van de data  kan je terugvinden in bijlage → Variabel gedeelte 
en 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 
verwittigen wanneer het contactmoment met de leerkracht niet meer kan 
doorgaan.  

• Indien wij merken dat er problemen zouden optreden buiten deze tijdstippen van 
oudercontacten dan nodigen wij u persoonlijk uit. 

 
 5.   Kom en kijkavond 

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

 

 6.   Infoavond 

• Tijdens de eerste weken van september worden de ouders op een avond 
uitgenodigd om een klasbezoek te brengen aan de klas van hun kind.  Zo wordt er 
een avond gegeven voor de kleuterafdeling en onderbouw (1e, 2e & 3e leerjaar) 
samen en een avond voor de bovenbouw (4e, 5e & 6e leerjaar).  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 :  
                -   Schoolrijpheid (voor de ouders met kls. Uit de 3e kleuterklas)  

 

7. Grootouders : Meer dan welkom ! 

• Wij beseffen meer dan ooit dat onze grootouders enorm belangrijk zijn.  Daarom 
organiseren wij elk schooljaar een eucharistieviering voor hen en nodigen wij hen 
uit op een openklasdag/grootoudersfeest.  Een persoonlijke uitnodiging wordt aan 
elke peuter en kleuter meegegeven in de loop van het schooljaar.  

 

8.  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 :  
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  Directie 
- ofwel telefonisch op het nummer 050 / 60.05.06  
- ofwel via mail directie.margaretaschool@sgsaeftinghe.be 

  Klastitularis  
- ofwel via een klein briefje in de boekentas van je 

zoon/dochter 
- ofwel telefonisch of mail via de directeur 

  Zorgcoördinator  
- ofwel via een persoonlijk schrijven (brief meegeven in de 

schooltas)  
- ofwel persoonlijk aan de schoolpoort in afdeling 

Parmentierlaan 
- ofwel telefonisch via de directeur  
- ofwel via mail  zorg.margaretaschool@sgsaeftinghe.be 

 
• De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht(en) en 

ouder(s). 

 

9.   Echtscheidingsbeleid 

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

 

10.  Schoolwebsite 

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

     Foto’s van schoolactiviteiten kan 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.  

 

 11.   De ouderraad 

• Aan onze school is een actieve ouderraad verbonden die de belangen van de 
school, de ouders en het kind ter harte neemt.  

• Tot hun taken behoren o.a. inspraak voeren via de schoolraad, doorgeefluik zijn 
tussen ouders en directie, ondersteunen van  activiteiten (schoolfeest, 
sneeuwklasavond, barbecue voor 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 kleuters  niet vóór 8.15  en niet vóór 13.15  op 
de speelplaats kunnen.  Kinderen die voor 8.15  aanwezig zijn op school moeten 
naar de vooropvang gaan.  

• 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.   

• Zowel ’s morgens als ’s middags staat er een leerkracht aan de schoolpoort.  Zij kan  
meehelpen om het afscheid van je kind vlotter te laten verlopen. De leerkrachten 
begeleiden je kind bij het binnen gaan in het schoolgebouw.  

• Wij promoten carpooling.  Misschien is het handig om ouders aan te spreken die in 
je 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 fluohesjes 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 
op de speelplaats te wachten 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.   

• De middendeur in de inkomhall is voorzien van een code.  Deze deur wordt dicht 
gedaan na het belsignaal zowel ’s morgens als  ‘s middags.  Op die manier trachten 
wij te vermijden dat vreemde personen zich toegang verschaffen tot het 
schoolgebouw.  Wij rekenen erop dat ouders deze deur steeds dicht doen bij het 
verlaten van het schoolgebouw.  De deurklink van deze deur is hoger geplaatst 
dan normaal zodat het voor kleuters niet mogelijk is om de deur zelfstandig te 
openen.  

• Ken je de toegangscode niet van de deur ?  Vraag deze na bij de directie of de 
klastitularis.  

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

• Wij staan erop dat kleuters die per fiets komen  een fietshelm en fluohesje dragen.  
Het fluohesje wordt aangekocht op school door de ouders. 
Een fietshelm kan,  zelfs bij een lichte val,  het leven van je kind redden.   Kleuters 
die per fiets komen worden steeds vergezeld van een volwassene.  

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

• Bij het verlaten van de school gaan de kleuters naast de fiets tot aan de straat.  De 
fietsers verlaten als laatsten de school.   

• De kleuters 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.  

 
4. In  het  schoolgebouw     

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

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

• Kleuters 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 kleuters en de lagere schoolleerlingen.  Er wordt 
niet gespeeld in de toiletzaal.  Verspillen van papier of water doen we niet.  

 

5.  Streven  naar een  pestvrije  school 

• Wij willen onze kinderen 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 wordt herkend.  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.   

• 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.   
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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 je 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. 

 
 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 

  
• Gymlessen  

 
 Gym 
- Elke kleuterklas krijgt 2 uren lichamelijke opvoeding per week.   
- De kleuters hebben een eigen speelzaal voor bewegingsopvoeding.  
- Er is geen speciale kledij voorzien. 

 

• Andere sportinitiatieven  

 Sportdag 
- Elk schooljaar wordt er een sportdag georganiseerd.  Dit kan zijn 

onder de noemer van Hopsakee of Rollebolle. 
 

  Fietsen  
- De kleuterafdeling krijgt geregeld uitnodigingen om te gaan fietsen 

op de zeedijk.  Zulke activiteiten worden steeds in klasverband 
georganiseerd en onder voldoende begeleiding.  

- Ook kan het gebeuren dat er fietsactiviteiten doorgaan op de 
speelplaats van de afdeling Parmentierlaan of Sportlaan (bv. tijdens 
de week van de veiligheid). 
 

2. Sport  tijdens  de  speeltijden 

• Balspelen  
 Voetbal 

- Tijdens de speeltijden mogen de kleuters van de 3e kleuterklas 
gebruik maken van het voetbalveld.   

- De kleuters mogen geen persoonlijke ballen meebrengen.   Ballen 
worden voorzien door de school. 

- De kleuters spelen volgens de gemaakte afspraken.   
• Speeltoestel 

 Klimmen, glijden, klauteren  
- De kleuters van de leerkracht die bewaakt op de speelplaats 

mogen tijdens de speeltijd op de speeltoestellen spelen.  Op die 
manier is het minder druk op die toestellen. 

- Kleuters die té geweldig zijn, worden na herhaaldelijk verwittigen 
door de leerkracht aan de hand gehouden.  
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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 de eerste hulp toedienen.   

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

• Indien wij langs gaan bij het ziekenhuis worden de ouders door de school verwittigd.  
Je leest hier meer onder de rubriek verzekeringen. 

• Bij een ongeval komt de schoolverzekering tussen.  De verzekering en de school 
komt niet tussen bij stoffelijke schade (geen terugbetaling voor bril, kledij, fiets …) 

 
2. Medicatie  en  andere  medische handelingen 

 
 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.  
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 Andere medische handelingen  

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

• Om hun dorst te lessen kunnen de kleuters tijdens de speeltijden steeds terecht bij 
de drinkwaterfontein.    

 
5. Fruit op school ? 

• We vinden het belangrijk dat kinderen zoveel als mogelijk fruit eten op school. 
Daarom organiseren wij een 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 
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die dag fruit te eten m.a.w. op woensdag blijven alle koeken en andere 
tussendoortjes thuis.    

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

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.  

• Het stappenplan is besproken in de ouderraad.  

• Wij vragen de ouders uitdrukkelijk om kinderen met levende luizen eerst te 
behandelen vooraleer 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 om te springen. 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.  
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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.  

De kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar 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 ondermeer in dat wij de evolutie van je 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  
                                                         najegezet 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. 

• Voor de kleuters hanteren wij een schooleigen evaluatiekijkwijzer waarin de 
kleuteronderwijzeres kan aanduiden of de minimale doelstellingen per 
leeftijdsgroep al of niet behaald werden. 
De verschillende velden waarop gewerkt wordt zijn :  

 sociale en emotionele ontwikkeling 
 muzische ontwikkeling 
 motorische ontwikkeling 
 cognitieve ontwikkeling  
 wiskundige initiatie 
 taal en spraak ontwikkeling 
 leesinitiatie 
 spel- en werkhouding 
 

• Dergelijke manier van werken moet regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd worden 
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. 

• In de derde kleuterklas nemen alle kleuters deel aan testen.  De nadruk ligt op 
wiskunde- en taalvlak, visueel-ruimtelijk aspect.  De resultaten worden steeds 
besproken met de ouders.  

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

 

2. 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 
hoogbegaafden visie 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 kleuterafdeling de Skippyklas. De school contacteert de 
ouders van de gekozen kleuters om deel te nemen aan deze uitdagingsklas.  Een 
kleuter wordt gekozen op basis van belangstelling, prestaties, welbevinden, 
eventueel IQ-test en andere onderzoeken.  

• Heb je een vermoeden dat je 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 er morgenopvang voorzien.  Deze  gaat door voor alle kleuters en 
leerlingen in de opvangklas van de afdeling Parmentierlaan. 

• Vanaf 8.15  gaan alle leerlingen en kleuters naar hun klaslokaal.  Deze verplaatsing 
gebeurt onder toezicht van een leerkracht/volwassene. 

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

• De kleuters  kunnen over de middag op school blijven eten.  Ze brengen geen eigen 
drankjes mee.  

     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 dat 
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 te voegen bij je belastingaangifte. 

• Hoe kunnen er maaltijden besteld worden ?  
Elk kind krijgt op onze school een A5-bestekmapje met voorgedrukte blaadjes.   
Hierop kan je aanduiden of je kind boterhammen eet of een warme maaltijd 
neemt.  Dit mapje wordt steeds meegegeven op woensdag. Je geeft het ingevuld 
terug mee met je kind op donderdag of vrijdag. 
Is je 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 kan 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.  

• 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 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 kleuters kunnen wel steeds een 
lunchpakket meebrengen naar school. 
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• Elke ouder kan voor een onvoorziene omstandigheid komen te staan bv. autopech.  
Op die manier kan het zijn dat je 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 kleuter ziek of afwezig is, dienen de ouders de school vóór 9.00  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 kleuters 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.  

• Wanneer je kind weigert te eten,  zullen de verantwoordelijken van toezicht je dit 
via een briefje in de brooddoos meedelen.  

• De menu kan je raadplegen op de website en wordt tevens uitgehangen in de 
afdeling Parmentierlaan.  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 meerdere volwassenen.  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 de jongsten onder ons is er Doremini.  
Aan het tweede kleuter wordt Doremix en de derde kleuterklas  wordt Doremi 
aangeboden. 

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

• Wij geven de kleuters  de kans om iedere voormiddag 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 kleuters mogen steeds plat of spuitwater meebrengen van thuis.  We vragen 
om dit steeds te doen in een fles met draaidop. 
 
 

5. Rijbegeleiding  

• We vragen bij de aanvang van het schooljaar dat de ouders van kleuters  kenbaar 
maken of zij wensen gebruik te maken van de rijbegeleiding.  Je  kan dit doen door 
de klastitularis aan te spreken of door een briefje mee te geven met je kind.  

• De kleuters 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 kinderen garanderen.   

In het belang van de veiligheid van je kinderen volgden alle leerkrachten een 
opleiding tot gemachtigd opzichter.  

• Oudere broers of zussen mogen hun kleine kleuterzus of –broer bij het belsignaal 
komen ophalen in de kleutergang.  Ze moeten wel  tijdig kunnen verzamelen op de 
afgesproken plaats van de speelplaats want de rij vertrekt stipt op tijd. 

• Er is een begeleide rij naar de Smedenstraat.  Deze rij gaat via de Van 
Rysselbergestraat – oversteek van de Lippenslaan naar de markt – verder via de 
Lippenslaan - oversteek van S. Nachtegaelestraat naar de hoek van de 
Smedenstraat.  

• Een tweede rij gaat  naar de afdeling Sportlaan. 

     Deze rij gaat via de Van Rysselbergestraat naar het Cassierstraatje  -  langs de 
Parmentierlaan - oversteek van kinderen aan bakkerij Vlamynck – rij gaat verder via 
Parmentierlaan – oversteek aan de Boudewijnlaan – verder via de Boudewijnlaan 
– oversteek van de  Koningslaan naar de Sportlaan – oversteek van de Meerlaan. 

• Tenslotte vertrekt er een laatste rij via de voorkant van het schoolgebouw naar de 
Lispannelaan. 

 Deze rij steekt over op het kruispunt Parmentierlaan – Nestor de Tièrestraat.  
Leerlingen die moeten overgestoken worden om verder noordwaarts te gaan via 
de Parmentierlaan worden uiteraard ook overgestoken.  

 De rij vervolgt haar weg via de Nestor de Tièrestraat richting Koningslaan – 
oversteek van de Koningslaan naar de Lispannelaan – oversteek van de 
Lispannelaan  kant Zegemeer. 
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• Op het eindpunt van de rij gaan de kinderen van het lagere alleen verder naar 
huis.  Kleuters mogen niet alleen verder.  Ofwel worden ze toevertrouwd aan de 
ouders die hier wachten op hun kind of aan een broer of zus die oud genoeg is om 
deze verantwoordelijkheid op te nemen.  Indien de leerkracht van oordeel is dat 
de veiligheid van de kleuters of kinderen in het gedrang komt,  worden de kinderen 
naar de school teruggebracht. 
Ook kinderen die onderweg thuis niet binnen kunnen omdat niemand thuis is, 
worden terug naar school meegebracht. 
Ouders kunnen met de directeur afspreken om eventuele afwijkingen van deze 
regel te overwegen.  

 

6. Busje komt zo … 

• Kent u onze Margrietmobiel ?  Neen ? 

De school beschikt over een busje om de kinderen die in het Bremhuisje 
(Bremlaan 37) opgevangen worden,  vóór de middag en in de namiddag,  
daarheen te brengen.    
Deze service wordt enkel aangeboden  aan onze kleuters,  vanaf het eerste 
leerjaar (kinderen zijn leerplichtig) zullen ouders voor een andere oplossing 
dienen te zoeken.   
Een oplossing voor dit probleem kan zijn : na schooltijd gaat je kind mee met 
de begeleide rij naar de muziekschool, knutselatelier , … of je kan beroep doen 
op de opvang van kinderopvang de VZW Duinhuisjes  (contactnummer 
0476/20.64.16) …. of je spreekt de ouders van een vriendje aan of je kan samen 
met andere ouders een taxibedrijf aanspreken. 
 

7. Avondopvang nà  schooltijd 

 

Dagen  Uren  
elke werkdag,  
woensdag uitgezonderd ! 

15.45  tot 18.00  

 

• De verantwoordelijke voor de avondopvang komt steeds naar de kleutergang om 
de kinderen op te halen.  Boekentasjes,  kleuterwerkjes worden op de bank 
achtergelaten alvorens alle kleuters naar de speelplaats vertrekken.  

• De kleuters brengen eerst allemaal samen een toiletbezoek.  Daarna mogen zij, 
zolang het weer het toelaat,  buiten spelen.  Eens  het te koud wordt, gaan de 
kinderen naar de opvangklas.  Daar kan er verder gespeeld worden met 
constructiemateriaal of kan er naar een tekenfilm gekeken worden.  

• Wij dringen erop aan dat de leerlingen door ouders,  grootouders,  familie of een 
gekende volwassene  worden opgehaald.   

• Mogen wij je langs deze weg vragen om kleuters tegen ten laatste 18.00  te willen 
ophalen aub ?  
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• Voor het volgen van de avondopvang wordt een kleine vergoeding gevraagd.  Zie 
bijlage → Variabel gedeelte.  De rekening wordt door de school nà een tweetal 
maandelijks meegegeven met je kind.  

 
 8.   Naschoolse  activiteiten   (buiten  school) 

• Kunst en artistieke opleidingen 

 Kleuterateljee (2e & 3e kleuterklas) 
   Maak  
   Van Steenestraat 9, 8300  Knokke-Heist 
 
   E. Verheyestraat 16, 8300  Knokke-Heist 
   Tel. 050 / 63.08.10 
 
 

• 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 dit 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 

• 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. Met alle kleuters naar Kids Beach 

• Tussen begin en eind juni worden alle kleuters uitgenodigd voor een namiddag 
Kids Beach (Zeedijk – Knokke).  Daar mogen zij naar hartenlust spelen. 

• Alle kleuteronderwijzeressen begeleiden hun klas.   

• Voor het traject naar Kids Beach  worden er bussen ingezet.  

 
3. Schoolreis 

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

• 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.  Zo staan wij erop dat 
de peuters en de kleuters van de 1e kleuterklas steeds samen op schoolreis gaan.  
Voor hen wordt een extra bus ingelast om het zo rustig mogelijk te houden voor 
deze kinderen. 
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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’.   

• Wij spreken verzorgd Nederlands op school.  Dialectische woorden worden 
verbeterd door de leerkrachten. 

• Gevaarlijk en individueel speelgoed is op school niet toegelaten  Alleen bij 
uitdrukkelijke vraag van de leerkrachten ter gelegenheid van een bepaalde 
gebeurtenis, activiteit  of thema kan individueel speelgoed meegebracht worden 
bv. speeltje van de week, …  

 
2. Kledij en uiterlijk 

• De kleuters komen dagelijks verzorgd  en net gekleed naar school.   

• We dragen bij het naar school komen, het verlaten van de school (instappen 
incluis) steeds ons fluohesje.  

• Jassen, boekentasjes worden steeds opgehangen aan de kapstok.   

• Gelieve de kledij en de persoonlijke voorwerpen van je kind te naamtekenen.  
Mogen wij tevens vragen dat aan de jas van je kind een lusje wordt voorzien. 

• Gevonden kledij wordt in de curverbox gestopt.  Deze box  kan men terugvinden 
in de beneden gang van het schoolgebouw (afdeling lagere).   Voor de vakanties 
worden de verloren voorwerpen uitgestald in de gang.  Niet afgehaalde 
kledingstukken  worden op het einde van het schooljaar aan een goed doel 
geschonken.  

 
3. Snoep  en  andere  tussendoortjes 

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

• Wat wél kan tijdens de speeltijd : een koek, fruit, een boterham.  We juichen het toe 
dat vele kinderen hun tussendoortje in een herbruikbare doos meebrengen. 



 

   

32
 

          Margaretaschool 

4. 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. 
 

5. Verjaardagen  

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

• Een kleuter 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. 
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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 Doremini, 
Doremix of Doremi).    
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, kan 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.  

 

2. Bijdrageregeling  

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

• Deze lijst bevat uitgaven voor alle kleuters en leerlingen en uitgaven via bestelling 
(bv. vakantieblaadjes, …)  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 kleuters   
 Dit zijn de onkosten voor activiteiten die we organiseren in 
 klasverband die dus verplicht zijn voor alle kleuters.  Het gaat hier over:    
 toneel-  en filmvoorstellingen, sportdag, schoolreizen, …      
 

  Uitgaven via bestelling   
    De kleuters  krijgen 3x per jaar een overzichtsblad aangeboden.  
    Hierop kunnen de ouders aanduiden wat ze voor hun 
    kind wensen te bestellen.  De ouders bepalen zelf waarvoor er wordt 
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    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 zal 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 :  
té late annulatie van een warme maaltijd, afwezig zijn tijdens de schoolreis (bus 
wordt aangerekend),  … 

 

5. Schooltoeslag 

• Alle kinderen kunnen een schooltoeslag 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 kleuter moet ook een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school.  Dat 
aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd.  Kleuters die 
leerplichtig zijn mogen niet meer dan 5 halve dagen ongewettigd afwezig zijn. 
Vanaf de zesde dag wordt een problematisch dossier opgesteld. 

• Er wordt maar één aanvraagdossier ingediend voor het hele gezin.  De aanvraag 
gebeurt online.  
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• Wij vinden het belangrijk dat ouders een studietoeslag ontvangen.  Ook de school 
krijgt immers door je aanvraag meer werkingsmiddelen,  al weten wij niet wie een 
aanvraag heeft ingediend.  

• 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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Klaar voor 1 september ? 
Ben je  al in de school gaan kijken ?  Niets vergeten? 
Overloop deze lijst en stap voorbereid het nieuwe schooljaar in.  
 

1. Enkele  tips 

Je kan ons helpen om de stap zo klein mogelijk te maken voor je kind.  Hiervoor 
geven wij graag enkele tips :  

 Praat met je kind op een positieve manier over school, zodat het  
            kind ervaart dat het naar school ‘mag’ en niet ‘moet’. 
 Loop regelmatig eens voorbij de school.  Kijk eens naar de andere 
            kleuters die de school binnengaan of afgehaald worden.   
 Kom eens kennis maken met de juf in het bijzijn van de andere  
            kindjes.  Dit versterkt het vertrouwen voor je kind. 
 Vertel over de mama’s en papa’s die ondertussen werken, 
            boodschappen doen … maar die later terugkomen. 
 Dring niet te veel aan op ‘flink’ of ‘groot’ zijn of ‘niet huilen’.  Elk 
            kind heeft het recht om dit moeilijk moment op zijn manier te  
   verwerken. 
 Hou het afscheid zo kort mogelijk.  Probeer er een vast ritueel van 
  te maken maar doe nooit ‘de grote verdwijntruc’.  Verdwijn niet  
   stilletjes terwijl hij / zij  het niet in de gaten heeft.  Dan voelt je  
    kind zich terecht bedrogen en zal hij/zij  zich  de volgende keer 
   stevig aan je vastklampen.  
 Neem even de tijd om samen met je kleuter het schooltasje te  
    maken.  Deze tas is van groot belang en helpt op de moeilijke 
    momentjes.  In de tas zit best een zakdoekje, een reserve 
    onderbroekje … een ongelukje is vlug gebeurd. 
 Trek de kleuter kleren aan die hij/zij  zelf aan en uit kan doen.  Dat  
     lijkt een detail  maar voor een kind dat dringend naar het toilet  
    moet, is een broekpak waarvan hij/zij de knopen niet kan vinden  
    een reuzengroot probleem en een garantie voor ongelukjes.  
 Hoe nieuwsgierig je ook mag zijn,  het is heel normaal als je kleuter  
    niet meteen zin heeft om over de school te vertellen.  Er is tijd  
  nodig om alle opgedane indrukken te plaatsen en te verwerken.  
 

2. Naar de kleuterklas  

       De boekentas staat klaar (makkelijk te herkennen door de felle 
    kleur, de sleutelhanger, …) 

      Geef water in een flesje met schroefdop mee, een koekje,  
    eventueel de   brooddoos voor ’s middags.  Je kent de afspraken 
  die de school daar met ouders over maakt. 

 Moet er reservekledij (onderbroek, broek, …) in de boekentas ? 
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 Ook de favoriete knuffel mag mee (maar niet die waar hij/zij  ’s 
nachts mee slaapt, want als hij/zij die op school vergeet …) Als je 
peuter een fopspeen wil meenemen,  wordt wel verwacht dat die 
fopspeen in de klas in een mandje gelegd wordt.    

 Het afscheid hou je best kort, vriendelijk en ontspannen, zelfs als 
je kleuter huilt. 

Je weet hoe laat de bel rinkelt en hoe veel tijd je nodig hebt om 
op tijd op school te zijn. 

 Je kent de naam van de juf (en van de kinderverzorgster). 

 De naam van je kind staat in de jas, boekentas, … 

 Draag zorg voor de blauwe schoolzak als je die meekrijgt naar 
huis. 

 Een weekoverzicht met tekeningen of foto’s hangt op in huis.  Die 
maakt het verloop van de dag duidelijk en voorspelbaar voor je 
kleuter: bv. op maandag eet ik boterhammen op school en komt 
oma mij halen, dinsdag eet ik warm op school en zal papa mij 
komen halen, … 

 Je bracht de school op de hoogte van belangrijke informatie over 
de thuissituatie, over de gezondheid van je kind.  
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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. 

 
2. Openingsuren en verantwoordelijke  

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

• 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 word je doorverbonden met de GSM van de directeur.  Uiteraard kan je 
ons ook via mail bereiken : 

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


