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1. Inleiding
U hebt gekozen voor onze school. Daarvoor willen wij u danken. We hopen dat we
goed zullen samenwerken. Dat is toch in het belang van uw kind(eren).
Wij trachten een open school te zijn. Heeft u opmerkingen of vragen, dan willen wij
ze graag horen. Ze kunnen ertoe bijdragen het schoolklimaat te optimaliseren.
Wilt u ons helpen als leesmoeder of –vader, als ‘crea-ouder’,…? Geef gerust een
seintje aan de titularis van uw kind(eren).
2. Situering
Giko Kaart en Gilo de Kaart zijn 2 aparte scholen die, door middel van een intensief
samenwerkingsverband als 1 school naar buiten treden. Ze situeren zich op dezelfde
site en hanteren een gelijkvormig beleid. We spreken hier meermaals van “onze “
school , dit is informatie die geldt voor beide scholen.
GIKO Kaart
Schoolstraat 4
2930 Brasschaat
Directie : Charlotte Aerts

Gilo de Kaart
Leeuwenstraat 50
2930 Brasschaat
directie : Veerle Govaerts

Onze school is een gemeentelijke basisschool, die open staat voor jongens en
meisjes. Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs (OVSG).
De school is gelegen in een rustige omgeving met hoofdingangen voor de
kleuterschool aan de Schoolstraat 4 en de lagere school in de Leeuwenstraat 50 te
Brasschaat. Daarnaast beschikken wij over een derde ingang via de Middelkaart. De
schoolpoort van de kleuterschool bevindt zich aan het einde van een doodlopende
straat waardoor het voertuigenverkeer sterk afgeremd wordt en er een veilig fietsen voetgangersverkeer mogelijk is.
Ondanks de rustige ligging zijn er vele mogelijkheden voor uitstapjes en
waarnemingen in de onmiddellijke buurt. De verbindingswegen naar de school zijn
voorzien van duidelijke zebrapaden en verkeerslichten mede om de veiligheid van de
kinderen te verzekeren.
Onze kleuterschool beschikt over een laagbouw met voldoende ruime klaslokalen
die een groot assortiment van didactisch materiaal bieden en waar de kleuters volop
de gelegenheid krijgen zich op alle vlakken te ontplooien. Een aparte refter met
keuken staat ter onze beschikking en het sanitair is op kleuterformaat geïnstalleerd.
De jongste kleutertjes kunnen tijdens de middag een dutje doen in het mooi
ingericht slaapklasje. In onze ruime en goed uitgeruste polyvalante ruimte kunnen
onze kleuters zich sportief ontwikkelen, er is een groot aanbod van gymtoestellen en
sportmateriaal. Ook buiten kunnen de kleuters naar hartelust ravotten en zich
uitleven op de kindvriendelijke speelplaats met grote speelweide en zandbak met
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houten klim-en speeltuigen. Dit alles omgeven met veel bomen en groen. Bij
regenweer kunnen zij spelen onder een luifel met groen dak.
In de lagere school zijn er 12 klaslokalen gevestigd in een laagbouw. Er is een aparte
grote speelplaats die verdeeld is in verschillende spelzones.
Er is een lokaal Frans, dit wordt gegeven vanaf het 3de leerjaar en er zijn een aantal
lokalen voor de levensbeschouwelijke vakken. Onze leerlingen turnen in een gymzaal
op het terrein. Een aparte refter met podium kan polyvalent gebruikt worden.
Voor de leerkrachten is er een vergaderruimte, waar ook het oudercomité en de
schoolraad vergaderen.
Tierlantijn, de voor- en naschoolse opvang, is eveneens op onze terreinen gelegen.
Deze dienst is bereikbaar op het telefoonnummer: 03/ 690.03.94 of 0496 63 31 10
GIKO Kaart ’t Veldhoppertje
Schoolstraat 4
2930 Brasschaat
Tel. 03/653.15.89
Directie: Charlotte Aerts
GILO de Kaart
Leeuwenstraat 50
2930 Brasschaat
Tel. 03/651.78.23
Directie: Govaerts Veerle
Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Brasschaat, Verhoevenlei 11,
Brasschaat. De juiste samenstelling van het schoolbestuur kan u verkrijgen op de
dienst onderwijs (03/650.02.71) of op de website van de gemeente Brasschaat:
www.brasschaat.be.
Leden van de scholengemeenschap STAKABRA
Administratieve zetel:
Verhoevenlei 11
2930 Brasschaat
Tel. 03/650.02.88

Gemeentelijke basisschool De Rekke
E. De Beukelaerlaan 2
2940 Stabroek
Tel. 03/665.35.44
Directie: Coeckelbergs Inge
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Basisschool “De Platanen”
Bauwinlaan 1
2950 Kapellen
Tel. 03/664.26.72
Directie: Bervoets Hanne
GIBO Driehoek
Het Heiken 47
2930 Brasschaat
Tel. 03/651.75.39
Directie: Fonteyn Luc
GIBO Heide
Bredabaan 1093
2930 Brasschaat
Tel. 03/663.10.23
Directie: Apers Paul
GIKO Kaart
Schoolstraat 4
2930 Brasschaat
Tel. 03/653.15.89
Directie: Aerts Charlotte
GILO De Kaart
Leeuwenstraat 50
2930 Brasschaat
Tel. 03/651.78.23
Directie: Govaerts Veerle
GIBO Mariaburg
Annadreef 7
2930 Brasschaat
Tel. 03/664.46.37
Directie: Leyssens Ann
Luc Janssens (schepen van onderwijs Kapellen)
Administratief Centrum
Antwerpsesteenweg 130
2950 Kapellen
Tel. 03/660.66.00
Rik Frans (schepen van onderwijs Stabroek )
Esdoornlaan 52
2940 Stabroek
Tel. 0476/45.40.56
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Ven Inez (schepen van onderwijs Brasschaat)
Het Leeg 73
2930 Brasschaat
GSM 0494/03.28.03
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3 Visie
3.1 Visie kleuterschool
GIKO Kaart ’t Veldhoppertje is een groene kleuterschool waarin de talenten van elk
kind centraal staan. Ons uitgangspunt is dan ook dat iedereen kind uniek is. Met een
hedendaagse aanpak maken we onze kinderen klaar om goed te kunnen
functioneren in de maatschappij. Mede door onze kleinschaligheid en familiale sfeer,
voelt je kind zich veilig en geborgen. Je kind voelt zich thuis op onze school. Jouw
kind is uniek. We houden rekening met zijn/haar individuele eigenschappen, zodat
iedereen gelijke kansen krijgt om te leren op zijn/haar tempo. Ons gedreven team
werkt kwaliteitsvol samen om zo huiselijkheid, veiligheid, openheid en welbevinden
te kunnen garanderen. Ons schoolteam investeert in meespelen, coteachingsprojecten en taalontwikkeling. Daarnaast hechten we veel belang aan
sociale vaardigheden door hier doelbewust op in te zetten door o.a. Dirk en Dolly uit
te nodigen in onze klassen. We houden rekening met de diverse achtergronden van
de kinderen en stemmen de klaspraktijk af op deze verscheidenheid.
We werken heel bewust met een zuivere instapklas, zodat ook onze allerkleinsten
zich snel thuis voelen op onze school. Zij kunnen elke middag terecht in onze
gezellige slaapklas. Daarnaast werken we op regelmatige basis samen met onze
lagere school, GILO De Kaart, om de overstap tussen kleuter en lager zo vlot mogelijk
te laten verlopen.
We hebben een doorgedreven zorgvisie en werken nauw samen met het CLB in onze
school, waarbij er wordt ingezet op differentiatie voor zowel de kinderen die
moeilijkheden ondervinden als voor de kinderen waarvoor het erg vlot gaat. Een
persoon die zich goed in zijn vel voelt, is in staat tot optimaal leren. Daarom is het
welbevinden van onze kleuters steeds het vertrek – en uitgangspunt van ons
handelen Onze juffen zetten elke dag in op welbevinden en betrokkenheid.
Bereikbaarheid van alle betrokken partijen vinden we erg belangrijk. Elk kind, elke
ouder, elke leerkracht en elke partner van de school moet zich goed en gehoord
voelen. Waar leerkrachten en ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van onze
kinderen en open staan voor een dialoog met elkaar. Dit wordt gedragen door een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook ouders verdienen zorg en aandacht binnen
onze school. Dat kan via onze actieve oudervereniging. Communicatie, dialoog,
betrokkenheid en participatie zijn de kernbegrippen van onze ouder-school-relatie.

Infobrochure

GIKO en GILO Kaart

2021-2022

7

3.2 Visie lagere school
De school is gelegen in de wijk Kaart. De naam refereert naar de wijk en naar het
spel kaarten. Een kaartspel kan een bron van plezier, of een leermoment zijn op elk
tijdstip, waar je ook bent. Dat kan individueel, maar beter met 2 of meer. Wij willen
deze ideeën, waarden ook mee uitdragen in onze visie. Op een spelende wijze leren,
samenwerken, sociale vaardigheden ontwikkelen en oog hebben voor de totale
ontwikkeling van het kind.
We schrijven onze visie uit in verschillende troeven : harten, ruiten, schoppen en
klaveren.
Harten : een hart voor alle kinderen
Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van het totale kind : motorisch, sociaal,
emotioneel, cognitief (rekening houdend ieders eigenheid, zelfstandigheid.)
Wij trachten de kinderen spelenderwijs kennis bij te brengen. Alle kinderen krijgen
bij ons onderwijs op (hun) niveau. Wij streven hierbij de eindtermen na, de
minimumdoelen die vereist worden.








Er wordt gedifferentieerd in snelheid, hoeveelheid en niveau;
Er worden maatregelen genomen
Er worden verschillende (klas)werkvormen gehanteerd.
Kinderen met leermoeilijkheden krijgen specifieke hulp…
We brengen hen ook sociale vaardigheden bij op een speelse manier.
Kinderen worden degelijk opgevolgd door toetsing, observatie en
evaluatie, met een leerlingvolgsysteem.
Het CLB, het ondersteuningsnetwerk en andere externe hulpverleners
zijn belangrijke medewerkers om de school bij te staan voor kinderen
met leer- en gedragsproblemen.

Ruiten : een open school en een open geest
Een blik op de werkelijkheid van elke dag :
Kinderen voorbereiden op het gebruik van nieuwe technieken en ze zelf mee
opnemen in de dagelijkse werking.
De kinderen helpen met het verkeer waar ze dagelijks doorheen moeten.
Verkeersveiligheid in theoretische maar vooral praktische lessen.
Door de actualiteit mee te volgen en op te nemen in de lessen WO.
Door het milieu te respecteren, de natuur te leren kennen en een ecologisch
bewustzijn bij te brengen.
We zijn graag een afvalvrije school. Voorzie koek, drank en fruit in herbruikbare
materialen met de naam van uw kind op.
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Een blik op de wijk en de mensen :
Door de omgeving te verkennen (met de mensen uit de buurt samen te werken =
brede school )
Door overleg en een positieve samenwerking met schoolraad, oudercomité, ouders
leerkrachten (en de lokale gemeenschap).
We trachten een open dialoog te creëren tussen kader, leerkrachten, leerlingen en
ouders, waar ieder zijn mening kan uiten en kan luisteren en praten over
‘problemen’
Een open blik op de wereld :
Een school waar plaats is voor elke godsdienst, nationaliteit of afkomst van elk kind.
Waar kinderen een eigen mening mogen vertolken en kritisch leren zijn.
Van waaruit kinderen andere culturen leren kennen.

Schoppen : weerbaar zijn…
Wij zeggen ‘neen’ aan pestgedrag. In onze school is er een antipestplan met een
anonieme brievenbus en is elke leerkracht alert voor mogelijk pestgedrag. We
trachten vooral een positief schoolklimaat te creëren.
“Neen “kunnen zeggen tegen allerlei verlokkingen en mediale voorstellingen
(reclame, trends, rages, drugs, gemakkelijke oplossingen) zit vervat in het MEGAproject van het 6de leerjaar.
Kortom verwerven van de juiste sociale vaardigheden :
- Communiceren, samenwerken en samenspelen.
- Beleefdheid, eerlijkheid en afspraken nakomen
- Zelfstandig zijn, weerbaar zijn en inzetten voor anderen

Klaveren : betrokkenheid, talenten, goed voelen
Ieder kind is uniek en moet gelijke kansen krijgen. Ieder kind moet zijn rechten
kennen maar ook zijn plichten. Daartoe worden de kinderen mee verantwoordelijk
gemaakt in de schoolorganisatie.
We zoeken in elk kind de positieve elementen (talenten) om van daaruit kinderen op
een hoger niveau te tillen. (Handelingsgericht werken)
Kinderen leren studeren en een leerattitude helpen verwerven.
De school tracht een plaats te zijn waar de kinderen zich kunnen ontwikkelen in een
ontspannen sfeer en kunnen groeien naar volwassenheid, waar ze de basisleerstof
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voldoende inzichtelijk verwerven en waar ze terecht kunnen met verstandelijke en
emotionele problemen.

4 Algemene bepalingen
4.1 Inschrijving van de leerling
Voor de inschrijvingen van onze nieuwe leerlingen werken we samen met een aantal
andere basisscholen in Brasschaat volgens een aanmeldingsprocedure. Concreet
betekent dit dat je eerst je kind aanmeldt via de website aanmelden.brasschaat.be
voor je je kind kan inschrijven.
De gehele aanmeldings- en inschrijvingsprocedure kan je terugvinden op de website
www.aanmelden.brasschaat.be. Wil je verdere informatie, dan kan je terecht bij de
directeur of mail je naar aanmelden.basisonderwijs@brasschaat.be of
onderwijs@brasschaat.be.
4.2 Leerplicht en toelatingsvoorwaarden
Kleuteronderwjis
Kleuteronderwijs is in Vlaanderen niet verplicht, maar wel sterk aangeraden. Je
kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en
met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of -meester bereidt je kind voor op het
lager onderwijs.
Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op 1 van 7 instapdata naar de kleuterschool:




De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-,
krokus- en paasvakantie
De 1ste schooldag van februari
De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.
Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke
schooldag starten in de kleuterklas.

Onze school beschikt ook over een aantal uren voor kinderverzorging in de
kleuterklas. Als je kleuter 2,5 jaar is maar nog niet zindelijk, mag hij toch naar de
kleuterschool.
Vanaf het schooljaar 2020-2021 is je 5-jarige kleuter wel leerplichtig.
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Leerlingen van 6 jaar kunnen in het lager onderwijs starten als ze in het
voorafgaande schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig waren in het
Nederlandstalig kleuteronderwijs. Vanaf het schooljaar 2021-2022 moeten ze 290
halve dagen aanwezig zijn. Zo niet, beslist de klassenraad van de lagere school waar
je je kind wil inschrijven of het daar toch mag starten. Anders moet het nog een jaar
naar de kleuterschool.
Een 5-jarige kleuter moet minstens 290 halve dagen naar school om recht te hebben
op een schooltoeslag. Opgelet: een kind dat een jaar langer naar de
kleuterschool gaat, is voltijds leerplichtig en moet alle dagen naar school (behalve
bij gewettigde afwezigheid).
Lager onderwijs
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar
zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven
jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij
bovendien aan de enkele voorwaarden voldoen (zie schoolreglement). Het lager
onderwijs duurt in principe zes jaar.
Afwijking
Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of één jaar
vroeger het lager onderwijs laten beginnen. Deze beslissing kunnen de ouders pas
nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het CLB hebben
ingewonnen. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Dit zijn leerplichtige
leerlingen. De ouders dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen daaromtrent te
volgen.
Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs laten.
Voor de toelating tot het achtste jaar zijn een advies van de klassenraad en een
advies van het CLB noodzakelijk.
Regelmatige leerling
Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens
gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn in de school en deelnemen aan alle
onderwijsactiviteiten die voor hem/haar worden georganiseerd en waarvoor hij/zij
geen vrijstelling heeft.
Vrijstelling
Indien een kind tijdelijk niet in staat is om bepaalde activiteiten of lessen te volgen
(bv. lichamelijke opvoeding, zwemmen,....) is een attest van een arts of van de
ouders vereist.
Richtlijnen in verband met afwezigheden & te laat komen: zie schoolreglement.
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4.3 Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden
In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk
voor de opvoeding van hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn
of samen te wonen. Zij nemen eensgezind de beslissingen over het onderwijs van
hun kind.
Bij wijziging ervan brengen de ouder(s) de school op de hoogte mits voorlegging van
een officieel document.
De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband
met de opvoeding van de leerlingen zoals:
bij de inschrijving van de leerlingen;
bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan;
bij orde- en tuchtmaatregelen;
bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet);
bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via
nieuwsbrief, bij uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten,
…).
De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er
rekening moet gehouden worden met een specifieke regeling.
4.4 Godsdienstkeuze - zedenleer - vrijstelling
Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders bij
ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten
of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt.
Bij elk nieuw schooljaar kan deze keuze wijzigen. Indien de ouders deze keuze willen
wijzigen, vragen ze een formulier aan de directeur en bezorgen hem dit voor 30 juni
van het lopende schooljaar voor het volgende schooljaar.
Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben
tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of nietconfessionele zedenleer kunnen op aanvraag bij de directeur een vrijstelling krijgen.
In de kleuterschool maken de kinderen nog geen godsdienstkeuze.

4.5 Schoolverandering
De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van het
schooljaar ligt bij de ouders. De nieuwe inschrijving start op de datum die directie
van de nieuwe school en de ouders afspreken.
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Bij verandering van school worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens
overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden:
1° de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke
onderwijsloopbaan;
2° de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de
onderwijsloopbaan betrekking heeft;
3° tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht
niet indien de ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de
gegevens te hebben ingezien.
Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van het CLB moet verplicht
worden overgedragen van de oude naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich
tegen deze overdrachten niet verzetten.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen
nooit aan de nieuwe school doorgegeven worden.
Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde
afwezigheid van het lopende schooljaar mee aan de nieuwe school.
Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan
onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken.

5. Samenwerkingspartners
Giko en Gilo de Kaart zijn samenwerkingspartners en hebben een
aansluitend pedagogisch project. Ze hebben 1 schoolraad en 1
oudervereniging over de scholen heen. Bepaalde schoolactiviteiten worden
ook samen uitgewerkt bv schoolfeest, infomoment ,..
5.1 Pedagogische begeleiding
Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
(OVSG vzw).
OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.
OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:
belangen behartigen;
pedagogisch begeleiden;
juridische dienstverlening verstrekken;
vorming en nascholing aanbieden.
De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door Bart Van Dyck.
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5.2 Het CLB
Het schoolbestuur heeft een
samenwerkingsverband afgesloten met het vrij
CLB, De Zwaan 28 te Brasschaat.
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding heeft als opdracht bij te dragen tot
het welbevinden van leerlingen tijdens hun schoolloopbaan (en biedt
begeleiding, ondersteuning, info en hulp).

De begeleiding kan gebeuren binnen 4 domeinen:
 Leren en studeren: als het op school niet wil vlotten en meer hulp
nodig is bij het leren leren, faalangst, motivatie, specifieke
leerstoornissen, onderzoek en begeleiding van leerproblemen…
 Preventieve gezondheidszorg: vroegtijdig opsporen van lichamelijke
afwijkingen, opvolgen van groei, gewicht, vaccinaties en besmettelijke
ziekten. Bevorderen van een gezonde levensstijl en een gezonde
leeromgeving…
 Schoolloopbaanbegeleiding: leren kiezen, informatie over opleidingen,
testonderzoek indien aangewezen, hulp bij studiekeuze of
keuzemoeilijkheden…
 Sociaal en emotioneel welbevinden: niet naar school willen, als het
niet vlot met leeftijdsgenoten of thuis, spijbelpreventie…
Het CLB werkt onafhankelijk, discreet en kosteloos. We gaan uit van vragen
van de leerlingen, ouders, leerkrachten of directie en doen een
begeleidingsvoorstel. De begeleiding wordt slechts voortgezet als de leerling
vanaf 14 jaar of de ouders van de leerling jonger dan 14 jaar hiermee
instemmen.
Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen aan:
de begeleiding van leerlingen die spijbelen,
collectieve medische onderzoeken en preventieve gezondheidsmaatregelen
i.v.m. besmettelijke ziekten.
Indien men bezwaar heeft tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in
overleg een andere schoolarts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten
ten laste van de ouder(s).
Van elke leerling in begeleiding wordt een multidisciplinair dossier
bijgehouden. Men heeft – na afspraak – inzagerecht in het dossier. De inhoud
van het dossier behoort tot het beroeps- of ambtsgeheim van de CLBmedewerkers. Gegevens uit het dossier worden zonder toestemming nooit
doorgegeven aan derden.
Bij een schoolverandering wordt het CLB-dossier overgemaakt aan het CLB,
verbonden aan de nieuwe school. Medische gegevens en gegevens in verband
met spijbelbegeleiding worden steeds overgemaakt. Tegen de overdracht van
andere gegevens kunt u bezwaar aantekenen. U dient dan binnen de 30 dagen
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na inschrijving in de school, een aangetekend schrijven te richten aan de
directeur van het CLB: VCLB VNK, t.a.v. Josiane Van Huynegem, De Zwaan 28,
2930 Brasschaat.
Aan elke school is een multidisciplinair team verbonden. Het team bestaat uit
een arts, verpleegkundige, psycholoog of pedagoog en een maatschappelijk
werker. Per school is er een vaste contactpersoon. De contactpersoon is op
geregelde tijdstippen in de school aanwezig. U kan ook telefonisch contact
opnemen.
Meer concrete gegevens en samenstelling multidisciplinair team: zie jaarlijkse
inlichtingen.
5.3 Ondersteuningsnetwerk
De school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk NOA Netwerk
Ondersteuners Antwerpen. Greta Van Den Bogaert is het ankerfiguur voor onze
school.
Voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de
ondersteuning van uw kind binnen de school kan u terecht bij de zorgcoördinator.
5.4 Logopedie
De leerlingen kunnen op school op afspraak een gratis detectieonderzoek ondergaan
om spraakstoornissen op te sporen. Logopedisten zijn geen leerkrachten. Zij dienen
door de ouders betaald te worden. Dit bedrag wordt grotendeels vergoed door de
mutualiteit.
U kan, indien gewenst, bij de zorgcoördinator , adressen van logopedisten uit de
buurt bekomen.
5.5 De schoolraad
De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal
onderwijsaangelegenheden. De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en
vergadert minstens tweemaal per jaar . De schoolraad bestaat uit:
een voorzitter, 3 vertegenwoordigers van het personeel, 3 vertegenwoordigers van
de ouders, 1 vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap. De directeur van de
school is van rechtswege aanwezig en een vertegenwoordiger van het
schoolbestuur. Ze worden steeds uitgenodigd.
De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen
voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda
toe te voegen. De namen van de vertegenwoordigers van de ouders vindt u in de
jaarlijkse inlichtingen, achteraan deze brochure.
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5.6 Oudervereniging

Wie zijn wij?
Een gemotiveerde ploeg ouders met een ♥ voor de school.
Wat willen wij?
Een toffe school voor onze kinderen, waar het fijn is om te leren, te spelen… te zijn.
Wat zijn onze doelstellingen?
De samenwerking bevorderen tussen ouders, leerkrachten en directie. Een brug
vormen tussen ouders en school. Ouders betrekken bij het schoolgebeuren door
deelname aan bepaalde activiteiten. Thema's die alle ouders aanbelangen,
bespreekbaar maken in de school. De werking van de school steunen.
Wat zijn onze plannen?
Het contact tussen de ouders en de school verbeteren.
Overleg tussen ouders, directie en leerkrachten organiseren.
Het bespreken van pedagogisch-didactische punten.
Wat doen wij?
Samen met directie en leerkrachten organiseren van socio-culturele activiteiten
zoals: grootouderfeest, sinterklaas, carnaval, winterwandeling, infoavonden voor
ouders, schoolfeest, laatstejaarsreceptie, ….
Hoe zijn wij georganiseerd?
Alle ouders kunnen lid worden van het oudercomité, door bij het begin van het
schooljaar deel te nemen aan de vergaderingen.
Hoe werken wij?
Per trimester vergaderen we tweemaal. Dan worden de eerstvolgende activiteiten
voorbereid en besproken met leerkrachten en directie.
Waarvoor kan U bij ons terecht?
Problemen, klachten, ideeën, suggesties, opmerkingen… ALLES kan u aan ons kwijt.
Wij bespreken het eerst binnen het oudercomité, indien nodig leggen wij uw
opmerkingen voor aan leerkrachten en/of directie.
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar nemen we contact op met alle ouders. Dit
gebeurt met een berichtje aan de ouders en tijdens de kennismakingsavonden van
de kleuterschool.
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De voorzitter van het oudercomité is Ben Van Tichelen. U kan uw vragen stellen op
www.oudercomite.dekaart@gmail.com Meer inlichtingen staan achteraan in deze
brochure.

KOOGO (Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs),
Ravensteingalerij 27 bus 8, 1000 Brussel. KOOGO ondersteunt het oudercomité. Tel.
02/512.88.74
5.7. De leerlingenraad
Elk jaar worden uit de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar leerlingen
verkozen die in de leerlingenraad zetelen. De leerlingenraad wordt geleid door de
directeur en komt een 6-tal maal samen. Kinderen mogen voorstellen formuleren
om het schoolklimaat te verbeteren, activiteiten op poten zetten en voorstellen
doen voor de kindergemeenteraad.
De kinderen vertegenwoordigen de klas. In elke klas is een ideeënbusje geplaatst
waar voorstellen worden aangebracht. De verslagen worden besproken in elke klas
en met het schoolteam besproken

6. Organisatorische afspraken
6.1 Openstellen van de school - organisatie van de schooluren
Lesuren: van 08.30u. Tot 12.05u. En van 13.30u. Tot 15.25u. Geen les op
woensdagnamiddag.
In- en uitgangen: Leeuwenstraat, Middelkaart en Schoolstraat.
De kleuters gaan de school binnen en buiten via de Schoolstraat.
De leerlingen van de lagere school komen binnen via de Leeuwenstraat en de
Middelkaart of met andere kleuters via de Schoolstraat.
Ze verlaten de school via: ··
- de Middelkaart: 1e - 2e - 3e leerjaar,
- de Leeuwenstraat: 4e - 5e - 6e leerjaar,
Leerlingen die daarop een uitzondering maken moeten dit bij aanvang van het
schooljaar melden. In dat geval bezorgen de ouders aan de titularis een schriftelijke
verklaring waarin uitdrukkelijk vermeld wordt via welke uitgang hun zoon/dochter
de school moet verlaten. Wij verwachten in dat geval ook dat die leerlingen aan de
poort worden afgehaald. Fietsen worden steeds in het fietsenrek geplaatst. Er wordt
niet gefietst op de speelplaats.
6.2 Toezicht en kinderopvang
De voor- en naschoolse opvang wordt gedeeltelijk verzorgd door de school zelf en
gedeeltelijk door de vzw Tierlantijn. Meer inlichtingen aangaande voor- en
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naschoolse opvang vindt u in de jaarlijkse inlichtingen, achteraan deze brochure of
op de webstek www.tierlantijn.be.
Vakanties en vrije dagen worden tijdig aan de ouders meegedeeld.
6.3 Schooltoeslag
Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs
volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen als extra rekenen op een jaarlijkse
schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar
het kind is gedomicilieerd na een echtscheiding) voldoet aan de
inkomensvoorwaarde. De schooltoeslag vervangt de huidige schooltoelage vanaf het
schooljaar 2019-2020. Vanaf dan zult u de schooltoeslag ontvangen van uw
uitbetaler van het Groeipakket.
Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf september 2019
(schooljaar 2019-2020) hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Voor een
kind dat al gekend is binnen het Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag
automatisch onderzocht en toegekend.
De schooltoeslag wordt één maal per jaar toegekend, aan het begin van het
schooljaar (september of oktober).
Leeftijd
3 - 5 jaar
6 - 12 jaar

Bedrag
106.72 euro/jaar
Tussen 124,54 euro en 251,5 euro/jaar

Meer informatie: https://www.groeipakket.be/
6.4 Inzameling van gelden
De tijdschriften die worden aangeboden, kunnen vrijblijvend
besteld worden via de titularis van de klas. De
toneelvoorstellingen, schoolreizen, sneeuwschool en andere
activiteiten worden via de agenda of een apart schrijven
meegedeeld alsook de daaraan verbonden kosten.
Alle gelden worden via een tweemaandelijkse schoolrekening
geïnd. De leerlingen kunnen vanaf het 5e leerjaar sparen voor de
sneeuwklassen. Uiteraard is dit spaarsysteem vrijblijvend.
6.5 Schoolverzekering
De school heeft een verzekering voor lichamelijke ongevallen. Schade aan kledij,
brillen e.d. zijn niet verzekerd in onze polis. In de school wordt bij elk ongeval een
formulier ingevuld.
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6.6 Revalidatie tijdens de lesuren
Met revalidatie wordt bedoeld therapeutische behandelingen die tijdens de lestijden
verstrekt worden aan leerlingen en uitgevoerd worden door hulpverleners die niet
aan de school verbonden zijn en die daartoe door de wet gemachtigd zijn. In
afwachting van een nieuw besluit van de regering, blijft de huidige reglementering
terzake geldig.
Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk worden
aangevraagd door de ouders (of de voogd) van de leerling bij de directeur. Deze
aanvraag moet vergezeld zijn van een verslag, opgesteld door een geneesheer, een
erkend revalidatiecentrum, een CLB of een dienst voor geestelijke gezondheidszorg.
De klassenraad bestaande uit de directeur, de titularis van de klas, de
zorgcoördinator en de vertegenwoordiger van het CLB geven advies over deze
aanvraag.
De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan twee lestijden van 50 min. per
week bedragen. De revalidatietussenkomsten hebben bij voorkeur plaats in de
school. De verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in geen geval meer dan 30 min.
per dag zijn.
6.7 Extra-murosactiviteiten
Extra-murosactiviteiten zijn de activiteiten van méér dan één schooldag (zoals bosof zeeklassen, sneeuwschool, ...) georganiseerd voor een groep leerlingen. Ze vinden
geheel of gedeeltelijk plaats buiten de schooluren. De leerlingen dienen deze lessen
of activiteiten te volgen.
De extra-murosactiviteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de
kinderen. Deze activiteiten worden ingepast in het leerprogramma van de school.
Opdat elk kind kan deelnemen aan deze activiteiten voorzien we voor kinderen die,
omwille van een religieuze, culturele of andere overtuiging andere
voedingsgewoonten hebben, aangepaste voeding. We rekenen er dan ook op dat
alle ouders hun schriftelijke toestemming geven om hun kind te laten deelnemen
aan deze activiteiten. Indien de ouders geen toestemming geven, moeten de nietdeelnemende leerlingen verantwoord worden opgevangen in de school, ze moeten
m.a.w. kunnen deelnemen aan een speciaal voor hen georganiseerde reeks van
activiteiten, die zo dicht mogelijk aansluit bij de pedagogische didactische aanpak die
buiten de school aan de andere leerlingen wordt aangeboden.
6.8 Oudercontact
Het eerste contact tussen school en ouders is de schoolagenda (lagere school) of het
heen-en-weerkaftje (kleuters).
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Gedurende het schooljaar worden er regelmatig informatie- of contactavonden
gepland. De ouders worden daarover via een apart schrijven tijdig ingelicht.
Onze schoolwebsite geeft de volledige jaarkalender en veel foto’s weer:
www.veldhoppertje.be en www.gilodekaart.be.
Occasionele contacten kunnen plaatsvinden voor en na de lessen of na afspraak.
6.9 Samenwerking ouders - school
Een uitgebreid team van ouders (grootouders) is in de school behulpzaam bij allerlei
activiteiten zoals: niveaulezen, knutselen, vervoer van leerlingen, verkeerslessen,
begeleiding fietstochten,…
6.10 Schoolstructuur
Onze leerlingen worden ingedeeld in klassen/groepen op basis van leeftijd en
leervorderingen.
Voor bepaalde activiteiten zoals niveaulezen, zwemmen, …kunnen de kinderen in
één of meer groepen worden ingedeeld.
6.11 Onderwijsaanbod (leergebieden) - leerplannen
De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het gebruik van
de OVSG- leerplannen.
Via de leerplannen worden de doelen geconcretiseerd in de leergebieden:
 lichamelijke opvoeding,
 muzische vorming,
 taal (ook tweede taal),
 wereldoriëntatie,
 wiskundige initiatie en wiskunde,
Voor het lager onderwijs de leergebiedoverschrijdende thema’s:
leren leren, sociale vaardigheden en ICT.
Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden
onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer.
6.12 Taalscreening – taaltraject – taalbad
Taalscreening
De school voert voor elke leerling in het gewoon onderwijs bij het begin van de
leerplicht (5 jaar ) een verplichte screening uit, die nagaat wat het niveau van de
leerling inzake de onderwijstaal is. Deze screening kan nooit voor de inschrijving van
de leerling uitgevoerd worden.
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Op basis van de resultaten van de taalscreening, moeten leerlingen die het
Nederlands onvoldoende beheersen een actief taalintegratietraject Nederlands
volgen
De screening is niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers .
Taaltraject
Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject
voor de leerlingen die het nodig hebben en voor anderstalige nieuwkomers . Dit
taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft.
Taalbad
Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen,
kan de school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is
dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te
kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten.
6.13 Activiteiten
De school leeft mee met het jaargebeuren.
We organiseren didactische uitstappen en
schoolreizen.
We nemen deel aan buitenschoolse
sportactiviteiten.
We gaan naar theater, film, hebben klasconcerten, …
We organiseren de “Sneeuwschool “voor de
leerlingen van het 6e leerjaar.
6.14 Zorgverbredingsinitiatieven
Algemeen: : Het schoolteam stippelt zorginitiatieven uit om de zorgbrede aanpak in
de school te optimaliseren.
Onderwijs op school betekent meer dan lesgeven, onderwijs is ook begeleiding. Deze
begeleiding maakt voor ons integraal deel uit van het schoolsysteem. Vaardigheden
als “leren leren” en “leren kiezen” én sociaal – emotionele begeleiding zitten
verweven in elk vak.
Leerlingen begeleiden is niet alleen de verantwoordelijkheid van de zorgjuf of
zorgcoördinator. Elke leerkracht is begeleider. Deze begeleiding is er niet alleen voor
zorgkinderen, maar anticipeert ook op wat de kinderen moeten leren, zoals leren
leren, leren kiezen, zich leren integreren in groep, gezond gedrag ontwikkelen, …
Door te anticiperen geef je de leerlingen de middelen om mogelijke “probleempjes”
zelf op te lossen.
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Hoe doen wij dit?
- Door een preventieve aanpak: de school reageert bij de eerste signalen en tracht
problemen te voorkomen.
- Door een creatieve aanpak: de school vertrekt niet vanuit probleemgedrag en
probleemsituaties, maar creëert een omgeving waarbij ze de leerlingen op een
creatieve manier betrekt. D.w.z. dat leerlingen, hoe jong ze ook zijn, worden
aangesproken om hun verantwoordelijkheid op te nemen, om mee vorm te geven
aan de pedagogische verhoudingen en aan de kwaliteit van het leren en leven op
school.
- Door een aanpak die lesoverschrijdend is.
- Door werkvormen te hanteren die inspelen op de leef- en ervaringswereld van de
kinderen.
-We streven naar een veilig schoolklimaat, waar ieder kind zich thuis voelt.
Ondersteunen van het handelen van de leraren
De taak van de zorgbegeleiding bestaat erin om de leerkrachten te begeleiden en te
ondersteunen in diens zorgzame aanpak en handelen. Om dit efficiënt en
geïntegreerd te laten verlopen is er goed overleg nodig. Om leerkrachten te
ondersteunen is samenwerking met CLB, onderwijsbegeleiding en nascholing
noodzakelijk.




Op klasniveau: differentiatie, werken in niveaugroepen, contractwerk,
hoekenwerk, ...
Op schoolniveau: leerlingvolgsysteem om elke leerling op zijn/haar niveau te
volgen en te begeleiden.
Zorgverbreding: om leerlingen met een zekere achterstand bij te werken, en
sterkere leerlingen extra uitbreiding te geven.

Begeleiden van leerlingen
Elke begeleiding begint klasintern. Als wij oordelen dat een kind beter gebaat is met
individuele begeleiding, zal het kind klasextern geholpen worden.
Op de eerste lijn vinden we de klastitularis. Deze is de spil van de
leerlingenbegeleiding.
Hij/zij staat het dichtst bij de leerling en heeft de grootste expertise als het gaat over
leren kiezen, leren leren, en socio- emotionele begeleiding.
Hij / zij zorgt voor het persoonlijk welzijn van elke individuele leerling, observeert het
groeiproces in de klas, het leefklimaat op school en in de klas.
Om het gelijke kansen beleid te kunnen organiseren binnen de school, krijgt de
school een aantal extra lestijden (SES- lestijden) .
Deze worden toegekend op basis van de Socio- Economische –Status van de
kinderen.
Het pakket SES- lestijden wordt berekend op basis van drie leerlingenkenmerken :
 Schooltoelage
 Diploma niveau moeder
 Thuistaal niet-Nederlands
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Het gelijke- kansen- beleid vormt een onderdeel van het zorgbeleid en is verweven
in het dagdagelijkse aanbod op school.
Ook Dirk en Dolly, de vrienden van elk kind op onze school, willen de kleuters helpen
in hun socio-emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden.
6.15 Klassenraad
De klassenraad (samenstelling: zie schoolreglement) bepaalt mede of leerlingen
worden verwezen naar de zorgverbreding, een logopedist, ... en geeft advies tot het
zittenblijven of verwijst zo nodig door naar het buitengewoon onderwijs. Ook wat
het al dan niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs betreft is de
klassenraad bevoegd.
6.16 Leerlingen en leefregels
Schoolreglement voor de leerlingen






















De fietsers stappen op en af aan de poort of aan het einde van de
turnzaal.
Leerlingen die ‘s middags voor 13.00u. terug in de school zijn, betalen
€0,80 remgeld.
Na het wegzetten van hun fiets in het fietsenrek moeten de leerlingen
onmiddellijk de fietsenrekken verlaten.
De boekentassen worden ordelijk, in rijen op de juiste plaats weggezet.
De leerlingen mogen niet van de speelplaats zonder toelating van de
leerkracht die toezicht heeft.
Slechts één leerling haalt, na toelating, de bal uit de struiken.
Niet voetballen onder het afdak. Kaatsen mag.
Op de muren wordt er niet geschreven met krijt,…
Op het basketbal- en volleybalterrein wordt niet gevoetbald.
Bij de eerste bel gaan we naar de rij, bij de tweede bel zwijgen we
en gaan in stilte naar de klas.
Kauwgom is verboden op school. Snoepen is niet gezond,
eet liever een droge koek, appel,…
Geen papiertjes of schillen op de grond. Er staan voldoende vuilbakken.
Afval in de juiste vuilbak.
De refter moet ordelijk worden achtergelaten. Afval in de vuilbakken.
Beperk uw afval door gebruik van een brooddoos.
In de gangen lopen de leerlingen niet en zwijgen ze.
Ze verlaten in stilte de klas en de gang en gaan in rij naar de schoolpoort.
Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden via welke poort.
Zonder toelating komen we niet in de gang of in de klas.
Tijdens de speeltijden gaan we naar het toilet. Er wordt niet gespeeld in
de toiletten.
Tijdens de lesuren gaan we enkel naar het toilet als dat nodig is.
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Het is verboden een GSM- toestel of computerspel mee naar school te
brengen.
 De leerlingen gedragen zich beleefd t.o.v. hun medeleerlingen,
leerkrachten,… op school en op straat. Op straat volgen ze de
verkeersregels.
De leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en
grensoverschrijdend seksueel gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school
gepaste maatregelen om de fysieke integriteit van de leerlingen te beschermen.
6.17 Ouders en leefregels
We vragen de ouders om de leefregels die voor de kinderen gelden (zie
schoolreglement leerlingen) ook zelf te respecteren en hun kind te stimuleren om de
leefregels van de school na te leven. Van de ouders wordt verwacht dat zij de
volgende afspraken naleven:
Taalgebruik
Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken alle schoolparticipanten het
(Algemeen) Nederlands met elkaar.
Uiterlijk voorkomen
Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en
hygiënisch.
Turnkledij en zwemmen
De kleuters hebben nog geen turnkledij. Vanaf de tweede kleuterklas turnen zij wel
op turnpantoffels, deze blijven op school.
De turnkledij voor de lagere school bestaat uit: gymschoenen, een sportbroekje en
een T-shirt met het embleem van de school. Bij het begin van het schooljaar worden
turnbroekjes en T-shirts te koop aangeboden.
Tijdens het zwemmen (vanaf de derde kleuterklas) dragen de leerlingen eigen
zwemkledij. De leerlingen gebruiken 2 handdoeken om zich goed af te drogen.
Een badmuts is verplicht voor alle kinderen, ze wordt aangekocht via de school. Het
schoolzwemmen en het voorziene vervoer daarvoor zijn gratis voor de kinderen.
Schoolmateriaal
Alle leerboeken, schriften en een beperkt aanbod schoolgerief worden gratis ter
beschikking gesteld van de leerlingen.
Bij verlies of bij opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de
tegenwaarde vergoeden.
Verloren voorwerpen
De school is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijk materiaal van
de leerlingen (kledij, schoolgerief, fiets, juwelen, ...)
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Indien een leerling iets verloren heeft, kunnen de ouders (of de leerling zelf) steeds
nagaan of het materiaal zich bij de gevonden voorwerpen bevindt. Om kans op
verlies te voorkomen, is het wenselijk dat alles voorzien is van een naam. Gevonden
voorwerpen die niet opgehaald worden, gaan na verloop van tijd naar een goed
doel.
Verkeer en veiligheid
De ouders bespreken met hun kind(eren) de veiligste
schoolroute van huis naar school en van school naar huis.
De ouders zorgen ervoor dat de leerlingen, die met de
fiets naar school komen, over een fiets beschikken die
verkeerstechnisch in orde is en voorzien is van een slot.
Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen
ondersteunen om de verkeersregels na te leven.
Evacuatieoefeningen worden regelmatig met de ganse school uitgetest en
geëvalueerd zodat alle kinderen, bij het alarmsignaal ,weten dat ze onder
begeleiding moeten evacueren naar een afgesproken plaats.
6.18 Problemen op school
Leerlingen, ouders en leerkrachten houden zich aan de leefregels en afspraken die in
het schoolreglement en de afsprakennota opgesomd zijn en aanvaarden de
consequenties bij het niet naleven ervan.
Onenigheid tussen leerkrachten en ouders
Bij onenigheid tussen leerkrachten en ouders nemen de ouders in de eerste plaats
contact op met de betrokken leerkracht om, in gemeenschappelijk overleg, tot een
vergelijk te komen. Zo nodig kan men een afspraak maken met de directeur zodat
deze kan trachten een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen.
Indien elke vorm van overleg mislukt, kunnen de ouders zich wenden tot het
schoolbestuur, via de schepen van onderwijs: mv Inez Ven Inez.ven@brasschaat.be
Onenigheid met leerlingen
Soms worden leefregels en afspraken niet nageleefd en/of kunnen zowel de
leerkracht als het kind zich eens vergissen. Men tracht dit op te lossen, zo nodig met
orde- en/of tuchtmaatregels. Indien een leerling zich niet aan de klas- of
schoolafspraken houdt en door zijn gedrag de goede orde in de school in het
gedrang brengt, kan een ordemaatregel genomen worden. Dit kan gaan van een
mondelinge opmerking tot een gesprek met de ouders om het gedrag van de leerling
te bespreken. Meer informatie omtrent ordemaatregelen en tuchtmaatregelen vindt
men in het schoolreglement.
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6.19 Toedienen van medicatie
De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste
plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken.
Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen
huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.
De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen. De school kan
weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:
die is voorgeschreven door een arts en:
die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden
toegediend.
De ouders bezorgen, in dat geval, de school:
- de naam van het kind
- de datum
- de naam van het medicament
- de dosering
- de wijze van bewaren
- de wijze van toediening
- de frequentie
- de duur van de behandeling
-

In overleg met de CLB- arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren
medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders
wordt naar een passende oplossing gezocht.

7. Tenslotte
Indien u vragen heeft over onze werkwijze in de school, aarzel niet om deze te
stellen. U kan steeds mailen naar directie@veldhoppertje.be en
directie@gilodekaart.be of de directeur aanspreken aan de poort of op de
speelplaats. Op die manier zijn de zaken steeds voor iedereen duidelijk.
Wij hopen dat we goed kunnen samenwerken en plezierige jaren kunnen
doorbrengen met de kinderen.
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