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Onze afspraken
Als ouder ben je bekommerd om je kind, dat
spreekt. En we hebben graag dat je je kind
ondersteunt waar het maar kan. Ook bij het
naleven van afspraken op school. Ouders
kunnen hier een voorbeeldfunctie opnemen. Het
is zo bijvoorbeeld moeilijk om kinderen te
wijzen op hun brutale taal als je soms dezelfde
woorden gebruikt in een opwelling.
Op tijd komen
Het belt ‘s morgens om 08u35 (lessen starten om
8u40) en ’s middags om 13u30 (lessen starten om
13u35)
Het is niet prettig als kinderen te laat komen.
Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is dan
moeilijk om nog aan te sluiten bij de les. Wij
vragen je dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen
dat de kinderen op tijd in de school zijn.
Ook voor de kleuters vragen wij je de begin- en
einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet
leuk in het klasje te komen als de activiteiten al
zijn begonnen.
Indien kinderen vroeger of later op school rond
hangen is het schoolbestuur niet
verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen.
In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die
daarvoor een schriftelijke gewettigde reden
heeft, de school voor de einduren verlaten. Dat
kan enkel met de toestemming van de directeur
en als hij afgehaald wordt.
Kinderen brengen
Kleuters
Vanaf 08u20 kan je de kleuters tot aan de
speelplaats brengen.
Voor de school in Welle is dit langs de ingang van
de grote poort aan het fietsenrek in de
Onderwijsstraat.
Voor de school in Iddergem langs de schoolpoort,
gelegen in de Leliestraat.
De leerkrachten met toezicht vangen de kinderen
daar op. De kleuters houden dan even hun
schooltasje bij zich tot het tijd is om binnen te

gaan. De eerste drie dagen mag je ze nog tot aan
de klas brengen. Dat maakt het afscheid
misschien makkelijker. Nadien breng je ze tot
aan het hek van de speelplaats.
De speelplaats is speciaal voor onze kinderen.
De ouders of grootouders komen niet op de
speelplaats.
Geen fietsjes op de speelplaats! Die kunnen in de
fietsenstalling.
We voorzien vanaf 08u20 ’s morgens toezicht op
de speelplaats.
Zorg ervoor dat de kinderen niet te vroeg naar
school komen: dat is voor niemand leuk.
Na de middag is er toezicht vanaf 13u15 tot de
middaglessen beginnen, behalve op woensdag.
Kinderen van de lagere school
Vanaf 08u20 kunnen ze onmiddellijk naar de
speelplaats.
De kinderen van Welle komen binnen langs de
grote poort aan het fietsenrek.
Het hek aan de speeltuin doen we steeds dicht,
voor de veiligheid van de kleuters.
Als we met de fiets naar school komen, plaatsen
we onze tweewielers in de fietsenstalling.
Bij het binnenkomen van de school, stap ik steeds
van mijn fiets.
De kinderen van Iddergem komen binnen langs de
schoolpoort, gelegen in de Leliestraat, of langs
het kleine hek in de Aststraat.
Als we met de fiets naar school komen, gebruiken
we de ingang langs de Aststraat en plaatsen we
onze tweewielers in de fietsenstalling.
Bij het binnenkomen van de school, stap ik steeds
van mijn fiets.
We voorzien vanaf 08u20 ’s morgens toezicht op
de speelplaats.
Zorg ervoor dat de kinderen niet te vroeg naar
school komen: dat is voor niemand leuk.
Na de middag is er toezicht vanaf 13u15 tot de
middaglessen beginnen, behalve op woensdag.
Kinderen afhalen
Het belt ’s middags om 12u15 en ’s namiddags om
15u30

Kleuters
De kleuters van Welle worden afgehaald aan het
hek op de speelplaats.
De kleuters van Iddergem komen in rij tot aan de
schoolpoort en worden aan de ouders of
grootouders meegegeven door de juf.
Een praatje met de kleuterleidster van je kind
kan. Maar dan moet je wel begrijpen dat de juf
eerst de kindjes veilig naar de opvangrijen
brengt. Nadien heeft ze tijd voor jou.
Kinderen van de lagere school
Alle leerlingen gaan in rijen tot aan de
oversteekplaatsen. De begeleidende leerkrachten
helpen daar bij het oversteken.
Kinderen die door de ouders opgehaald worden
die eerst een kleuter afhalen in de kleuterschool
wachten hun ouders buiten aan de schoolpoort op.
De leerlingen mogen zeker niet uit eigen beweging
de school verlaten.
Niemand van de kinderen mag zonder begeleiding
de straat oversteken.
Afspraken rond rijen van de lagere school
De kinderen verzamelen na het belsignaal in de
rijen op de speelplaats.
Ofwel stap je in de rijen van de voetgangers,
ofwel in de rij van de fietsers, ofwel in de rij van
de bus. Niemand mag zonder begeleiding de poort
uit.
Ouders van kinderen van de lagere school
wachten ze op aan de poort! Kinderen stappen dus
na de schoolbel naar de rijen die op de
speelplaats worden gevormd. Iedereen verlaat de
school met de rij.
Als de kinderen hun ouders niet vinden aan de
poort, komen ze terug en wachten ze in de opvang
hun ouders op.
Rijen krijgen voorrang
Laat voldoende ruimte om de rijen door te laten.
Geef de rijen voorrang. Wacht even voor je
wegrijdt. Houd je kinderen bij de hand, zodat ze

niet tussen een rij lopen waarmee ze niet moeten
meegaan.
Parkeer je wagen zoals het hoort
Verder vragen we aan alle ouders om bij het
parkeren van auto’s rekening te houden met
fietsers en voetgangers.

Wie zit bij wie in de klas
De directeur bepaalt hoe de groepen worden
ingedeeld. Dat gebeurt zoveel mogelijk op basis
van pedagogische adviezen van leerkrachten,
leeftijd, organisatorische elementen,….
Kleuters
De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis
van leeftijd.
Als het aantal kleuters in de loop van het
schooljaar sterk stijgt, kunnen de kleuters in een
andere groep terechtkomen. Nieuwe groepen
worden in de loop van het schooljaar pas altijd
gevormd na een vakantieperiode.
Kinderen van de lagere school
Het kind behoort tot een groep als het meer dan
de helft van de activiteiten volgt in die groep.
Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in
één of meer andere groepen worden ingedeeld.

Vertrouwenspersoon en preventieadviseur
Pesten op school
De antipestwet verplicht elke wetgever een
preventieadviseur aan te wijzen. Onze school
doet voor deze taken beroep op een externe
preventiedienst.
De cel psycho-sociale belasting staat in om de
taken van de bevoegde preventieadviseur zoals
bedoeld in de “pestwet” waar te nemen. Om deze
preventieadviseur te helpen, wordt er een
vertrouwenspersoon aangesteld. Bij hem/haar kan
je terecht als je slachtoffer bent van fysiek of
psychisch geweld.
Als je geslagen of gepest wordt, praat je best
eerst met je eigen juf of je meester.
Als je het probleem te ernstig vindt, ga je naar
de vertrouwenspersoon. Hij/zij luistert naar je
en volgt het probleem op.

3

Afwezig
Kleuters
Als je kleuter afwezig is, hoef je geen medisch
attest binnen te brengen. Best deel je de
afwezigheid de dag zelf telefonisch of
schriftelijk mee aan het schoolsecretariaat.
Leerplichtige kleuters worden beschouwd als
kinderen van de lagere school.
Gebruikt je kleuter op school een warme maaltijd,
dan meld je de afwezigheid voor 9u00 om
nodeloze kosten te voorkomen.

Normaal nemen alle leerlingen deel aan de
activiteiten die de school organiseert. Als je kind
tijdelijk een bepaalde activiteit (lichamelijke
opvoeding of zwemmen) niet kan volgen, is een
attest van de ouders of van de arts nodig. Dat
attest wordt bijgehouden in je kind zijn dossier.
Voor leerlingen die tijdelijk bepaalde lessen of
onderdelen ervan niet kunnen volgen, zorgt de
leerkracht voor een pedagogisch verantwoorde
opvang van je kind.

Revalidatie tijdens de lesuren
Kinderen van de lagere school
Als leerling van de lagere school moet je kind
normaal aanwezig zijn in de school en deelnemen
aan alle onderwijsactiviteiten die we organiseren.
Je kind kan enkel geldig afwezig zijn om volgende
redenen: ziekte, van rechtswege of afwezigheid
mits voorafgaandelijke toestemming van de
directeur of ‘wegens verplaatsing van de
trekkende bevolking’. Als ouder moet je voor elke
afwezigheid een schriftelijke verklaring
bezorgen aan de klasleerkracht. Daarin schrijf je
de naam van het kind, de klas, de reden van
afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke
einddatum.
Voor een afwezigheid wegens ziekte van maximaal
drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat zo’n
schriftelijke verklaring. Als tijdens het
schooljaar al viermaal van deze mogelijkheid
gebruik werd gemaakt, is een medisch attest
vereist voor elke afwezigheid die nog volgt. Is je
kind langer dan drie dagen na elkaar afwezig,
moet je een medisch attest aan de school
bezorgen.
Alle afwezigheden die niet opgesomd zijn, zijn
problematische afwezigheden. Vanaf meer dan 5
halve schooldagen problematische afwezigheden
heeft de school een meldingsplicht aan het CLB.
Bij schoolverandering worden de problematische
afwezigheden doorgegeven aan de nieuwe school.
Gebruikt je kind op school een warme maaltijd,
dan dien je deze bij afwezigheid voor 9u00 te
annuleren om nodeloze kosten te vermijden.

Revalidatietussenkomsten tijdens de lessen
kunnen enkel schriftelijk worden aangevraagd
door de ouders (of de voogd) van de leerling bij
de directeur.
Bij die aanvraag voeg je een verslag van de
geneesheer, een erkend revalidatiecentrum, een
CLB of een dienst voor geestelijke
gezondheidszorg. De klassenraad geeft advies
over deze aanvraag.
De revalidatietussenkomsten mogen niet langer
dan twee lestijden van 50 minuten per week
duren. De revalidatietussenkomsten hebben bij
voorkeur plaats in de school. De
verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in geen
geval langer zijn dan 30 minuten per dag.

Leerlingenvervoer
Kinderen kunnen met de bus van en naar school
worden gebracht.
De bus rijdt ’s morgens, ’s avonds en op
woensdagmiddag.
Op de bus is er begeleiding voorzien. De
begeleider staat in voor de veiligheid van de
kinderen van bij het instappen tot bij het
uitstappen.
De begeleider blijft op de bus.
De ouders dragen de volledige
verantwoordelijkheid tot het kind ’s morgens is
opgestapt en zodra het kind is uitgestapt.
Kinderen die niet worden opgewacht aan de
afstapplaats worden terug meegenomen naar de
school en worden naar de buitenschoolse opvang
gebracht tenzij ouders bij ondertekende
verklaring meedelen dat hun kind alleen van de
bushalte naar huis mag gaan.

Je kind kan een les niet volgen?
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Drank in de voormiddag

activiteit.

De ouders van onze kinderen kiezen of hun kind
een drankje in de voormiddag mag hebben. Dit
wordt vooraf besteld en wordt aangerekend
(buiten maximumfactuur). Er is keuze tussen melk
of chocomelk.

Jarige kleuters brengen geen traktaties mee
naar de klas.

Om het afval op school te besperken vragen wij
om brikjes of plastic flesjes zoveel mogelijk te
beperken en te vervangen door een drinkbus.
Boterhammen zien wij het liefst in een
brooddoos. Aluminium- of broodpapier zorgen
voor extra afval.

Middag
De kinderen kunnen ‘s middags de van thuis
meegebrachte boterhammen in de school opeten.
Op school kunnen ze warme maaltijden of soep
verkrijgen.
Ze kunnen ook een flesje water verkrijgen.
Ze blijven de hele middag onder toezicht.

Fruit op school
We grijpen te gemakkelijk naar koekjes en
andere ongezonde tussendoortjes. Nochtans
bestaat er een gezond alternatief : fruit.
Gezond tussendoortje
Om de kinderen aan te zetten meer fruit te eten
vragen we alleen fruit als tussendoortje mee te
geven naar school. Op woensdag staat het u vrij
om ook een droge koek, graanreep of peperkoek
mee te geven, maar het zou fijn zijn mocht u ook
dan voor fruit kiezen. Een boterham wordt ook
getolereerd. Samen werken we aan een gezondere
levensstijl.
Ter gelegenheid van Sinterklaas en Pasen krijgen
de kinderen een chocoladefiguurtje als traktatie.
Verjaardagen
Kleuters
Op zijn verjaardag wordt de kleuter extra in de
belangstelling gezet. Eén- of meermaals per
maand houden we in de klas een feestje voor alle
jongens en meisjes die de afgelopen periode jarig
waren. Hiervoor doen we een huishoudelijke

Kinderen van de lagere school
In onze school is het de gewoonte geen
traktaties mee te brengen.
Wel voorzien we een aandachtsmoment voor de
jarige in de klas.

Je kind heeft medicamenten nodig?
Zieke kinderen horen niet op school. De
betrokkenheid van je kind zal immers zeer
miniem zijn en mogelijk brengt het zijn ziekte
over op andere kinderen.
Kinderen met koorts moeten zeker thuis blijven
voor verzorging.
Medicatie toedienen is geen taak van de school.
Als je kind bv. 3x per dag medicatie nodig heeft,
kan dit ook ’s morgens, om 16 uur en bij het
slapengaan.
Is de medicatie echt noodzakelijk en
verantwoord (bv. omwille van een langdurige
ziekte als suikerziekte, epilepsie,….) dan moet je
hiervoor een doktersattest meebrengen met
volgende gegevens: de naam van het
geneesmiddel, wanneer het kind het medicament
moet innemen en de dosis. Schrijf op het
geneesmiddel ook de naam van het kind. Als er
bijwerkingen of nevenwerkingen optreden, mag
het schoolteam een dokter oproepen, Normaal
raadpleegt de school de voorschrijvende dokter
of de huisarts.
Turnkledij
Kleuters
Kleuters hebben voor het kleuterturnen geen
speciale uitrusting nodig.
Wel vragen we om op de dag dat je kleuter
kleuterturnen heeft hem/haar gemakkelijke
kledij aan te trekken.
Kinderen van de lagere school
De turnkledij bestaat uit witte gymschoenen, een
donkerblauw sportbroekje en een T-shirt met het
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logo van de school. Bij het begin van het
schooljaar kan je op school de T-shirt met het
logo van onze school aankopen.
Als er buiten geturnd wordt zijn sportschoenen
toegelaten.
De turnkledij wordt in een sportzak in de school
bewaard.
Gedurende elke vakantieperiode wordt de kledij
thuis gewassen.
Het dragen van uurwerken, ringen en andere
juwelen is niet toegelaten tijdens de turnles.

Schoolzwemmen
Kleuters
Vanaf de 3de kleuterklas gaan de kleuters
zwemmen naar het zwembad van Liedekerke.
Zwemkledij bestaat uit een zwempak of
zwembroek en een badmuts.
In de zwemzak zitten daarenboven ook een kleine
en een grote handdoek en een zakdoek.
Het is handig als de kinderen gemakkelijke kledij
en schoeisel dragen op de dag van het zwemmen,
om het aan- en uitkleden te vergemakkelijken.

Kinderen van de lagere school
Alle leerlingen van de lagere school krijgen van
september tot en met april elke week aangepaste
zwemlessen in het zwembad van Liedekerke.
Dit wordt beschouwd als een lesactiviteit en
ieder kind is dan ook verplicht eraan deel te
nemen.
Zwemkledij bestaat uit een zwempak of
zwembroek en een badmuts.
In de zwemzak zitten daarenboven ook een kleine
en een grote handdoek en een zakdoek.
Het is handig als de kinderen gemakkelijke kledij
en schoeisel dragen op de dag van het zwemmen,
om het aan- en uitkleden te vergemakkelijken.
Het dragen van uurwerken, ringen en andere
juwelen is niet toegelaten tijdens het zwemmen.
Naargelang het niveau dragen de kinderen een
gekleurde badmuts

Groen : watergewenners

Geel : drijvers

Blauw : zwemmers met correcte
beenbeweging

Rood : zwemmers met correcte coördinatie

De leraar lich. opv. evalueert en bepaalt het
niveau van elk kind.
Kinderen die niet mee zwemmen geven het attest
van hun ouders of de arts aan de leerkracht die
het bewaart in dossier.
Zij nemen plaats op de banken rond het zwembad.
In de hall mag geen snoep gekocht worden
Voortaan heeft elke leerling uit het lager
onderwijs recht op één schooljaar gratis
zwemmen. Het schoolbestuur besliste dat
hiervoor de leerlingen uit het 6de leerjaar in
aanmerking komen.
Als je kind door ziekte of een andere geldige
reden niet mee gaat zwemmen, betaal je voor die
beurten niet.

Wat kost dat allemaal ?
(Zie infobrochure en schoolreglement)
Alle scholen moeten in een afsprakennota de
ouders de maximumprijs meedelen. Zo weet je
aan het begin van het schooljaar waar je
ongeveer voor staat.
Het gaat dus wel om verplichte kosten. Meer
hierover vind je achteraan in de brochure,
De prijzen van de drankjes, de tijdschriften,….
zijn hier niet bij opgenomen: die horen niet bij
deze kosten.

Rekeningen
Maandelijks krijgen alle leerlingen een algemene
afrekening mee van de gemaakte onkosten zoals
drank, middag, abonnementen, zwemmen.
Betaal de rekeningen altijd binnen de 10 dagen na
ontvangst.
De betaling kan ook gebeuren via domiciliëring.
Na 14 dagen wordt een herinnering meegegeven.
Indien de betaling na 2 maand nog niet uitgevoerd
is, kan de school alle betalende leveringen
stopzetten en eisen dat alle leveringen en
activiteiten vooraf betaald worden.

Schoolverzekering
(Polis ter inzage op de school)
Het schoolbestuur (gemeentebestuur) sloot bij
Ethias een schoolongevallenpolis af.
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Wat als je kind lichamelijk letsel oploopt?
1.

2.

3.

4.

5.

Neem contact op met de directeur voor het
formulier: “aangifte van schoolongeval”. Luik
A (de aangifte) wordt ingevuld door de
directeur of zijn vervanger. Vul zelf bij punt
3.a) je rekeningnummer, mutualiteitsbriefje
en handtekening in. Luik B (het geneeskundig
getuigschrift) wordt ingevuld door de
behandelende arts. Is het formulier
ingevuld, geef het dan zo vlug mogelijk aan de
directeur.
Betaal zelf alle rekeningen (dokter,
apotheker, ziekenhuis) en bewaar goed de
originele briefjes (bewijzen) hiervan.
Is je kind volledig hersteld, ga dan met alle
doktersbriefjes e.d. naar je mutualiteit
(ziekenfonds) voor een attest.
Ondertussen kreeg het ongeval een
dossiernummer. Dit verneem je van de
verzekeringsmaatschappij, al kan dat wel een
maand op zich laten wachten.
Zend nu alles (attest ziekenfonds + eventuele
andere onkosten) met vermelding van het
dossiernummer naar Ethias-Prins
Bisschopssingel, 73 - 3500 Hasselt.

Buitenschoolse opvang (BKO)
Heb je vroeger of langer opvang nodig?
De gemeente organiseert de buitenschoolse
opvang.
De kinderen kunnen terecht op het Welleplein in
Welle of in het contactcentrum in de Hoogstraat
te Iddergem. (vanaf 06u45 ’s morgens en ’s
avonds tot 18u30)
Voor verdere inlichtingen kan je terecht in het
Huis van het Kind (dienst BKO), Spoorweglaan 1A,
9470 Denderleeuw, tel: 053 64 14 70
Taalbeleid Denderleeuwse scholen
Kinderen van taalgemengde en anderstalige
gezinnen zijn welkom op onze school.
Deze kinderen onderwijzen en opvoeden vraagt
een extra engagement van het team.
Wij zetten allen ons beste beentje voor.
Om de integratie in onze Nederlandstalige
gemeente en het Nederlandstalige onderwijs zo
vlot mogelijk te laten verlopen geven we aan de
anderstalige ouders op de eerste plaats tips mee
in de vorm van een folder “Meertalig opvoeden”.

Als Nederlandstalige school gebruiken onze
leerkrachten, onze kinderen en de ouders
Nederlands als omgangstaal op de school.
Het volgen van lessen Nederlands is een
noodzakelijke voorwaarde om zich goed te
integreren in onze Nederlandstalige gemeente en
het is tevens een belangrijk hulpmiddel bij het
begeleiden van uw kind in het Nederlandstalig
onderwijs. Het is trouwens bewezen dat
anderstalige kinderen wiens ouders ook
Nederlands leren betere resultaten halen in onze
Nederlandstalige scholen.
Anderstalige ouders zorgen zelf voor een tolk bij
contacten met de school indien zij het
Nederlands onvoldoende beheersen. De
schoolbrochure ‘Engagement school-ouders’
beschrijft wat school en ouders van elkaar mogen
verwachten. Deze werkwijze wordt in alle
Denderleeuwse basisscholen gehanteerd.
Sedert februari 2007 worden er taallessen voor
anderstalige nieuwkomers georganiseerd in
Denderleeuw.
Deze lessen worden georganiseerd door CVO
handelsschool en basiseducatie.
Voor deze lessen kan u best contact opnemen met
het “Huis van het Nederlands”
Meuleschettestraat 32, 9300 Aalst.
Tel.053/70.91.30. “Huis van het Nederlands”
heeft wekelijks ook één zitdag in het
gemeentehuis van Denderleeuw. Meer informatie
hierover vind je in het Denderleeuwse infoblad en
in de brochure ‘Nederlands leren en oefenen in
Denderleeuw’ die op school te verkrijgen is.
Schooltoelage
De toekenning van de schooltoelage gebeurt op
basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het
gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder
moet het kind in voldoende mate op school
aanwezig geweest zijn:
Kleuteronderwijs :een vast bedrag : € 94,98
Lager onderwijs
minimumtoelage
€ 106,86
volledige toelage
€ 160,28
uitzonderlijke toelage
€ 213,71
Meer informatie : op het secretariaat. via
www.schooltoelagen.be of via gratis infonummer
van de Vlaamse overheid: 1700 Infolijn
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En dan nog dit….
Samen school maken!
Samen met de GBS Herzele, GBS Sint-LievensHoutem, GBS Oosterzele, SBS Zottegem, GBS
Brakel, GKS Lierde, GBS Erpe-Mere, vormen wij
de Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen,
kortweg VLAARD.
De scholengemeenschap wordt gecoördineerd
door directeur coördinatie, mevr. Lieve Janssens.
Zij wordt bijgestaan door mevr. Van den
Driessche Mieke, coördinerend zorgcoördinator,
dhr. Van der Biest Wesley, stafmedewerker en
mevr. De Temmerman Nikie, coördinerend ICTcoördinator.
Ons schoolbestuur is de gemeenteraad van
Denderleeuw.
Er is een actieve schoolraad. Zij overleggen over
de strategische keuzes van de school, bv. rond
jaarthema's, specifieke pedagogische activiteiten
enz.
De schoolraad heeft vooral een advies- en
overlegbevoegdheid in tal van zaken rond de
school, bijvoorbeeld over het schoolreglement, de
aanwending van de lestijden, de taakomschrijving
van directeur en leerkrachten,
verbouwingswerken aan de school enz. Jaarlijks
worden ook de facultatieve verlofdagen van de
school door de schoolraad goedgekeurd. De
schoolraad komt ongeveer 4 keer per jaar samen.
De schoolraad bepaalt zelf hoe open de
communicatie is over haar activiteiten.

vragen we je vriendelijk vooraf een afspraak te
maken.
Aan de schoolpoort leggen ouders en grootouders
vele sociale contacten. Uiteraard wordt daar ook
het schoolleven besproken. Dat is positief!
Wanneer echter negatieve zaken aan de orde
komen is het best dat wij – de leerkrachten en/of
de directie- daarvan op de hoogte zijn, zodat wij
kort op de bal kunnen spelen.
Een goede communicatie is voor ons
onontbeerlijk. Samen met jullie willen wij immers
de totale persoonlijkheid van uw kind helpen
ontplooien.
U kan met uw vragen steeds bij de klasleerkracht
van uw kind terecht. Wij vragen wel de
leerkrachten niet te storen tijdens de lesuren.
Voor of na de school, of na afspraak kan je
gerust de leerkracht spreken.
Wanneer je een langer gesprek wenst, verwittig
je best vooraf.
Ook de directeur houdt zich ter beschikking
van de ouders. Wanneer je een gesprek wenst
met de directie kom je langs op school of maak
je vooraf een afspraak.
Een woordje van dank of een compliment kan
veel betekenen voor iedereen die zich op
school inspant voor je kind!

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.
Een eigentijdse school vraagt een cultuur van
openheid en communicatie. We willen dat niet
alleen de kinderen maar ook ouders zich thuis
voelen op school.
Onze school staat steeds open voor u. Aarzel niet
om met vragen, bedenkingen,… bij ons aan te
kloppen. De grote maar ook de kleine problemen
zijn het bespreken waard. Omdat het over je kind
gaat vraagt een goed gesprek voldoende tijd en
verloopt het best in een rustige sfeer. Daarom
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