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Met de slogan: ”Vanaf hier kan ik het alléén” vragen we jullie medewerking
om het wegbrengen en ophalen van de kleuters te vergemakkelijken.
Wanneer je ‘s morgens je kleuter naar de speelzaal brengt, blijf dan niet
staan wachten in het halletje voor de speelzaal. Je belemmert op die
manier een vlotte doorgang voor de kleinste kleutertjes uit de klassen van
juf An-Sofie, juf Annelies en juf Ilse, die als het ware, ‘tussen de benen
door’ naar hun klasjes moeten stappen. Juf An-Sofie, juf Annelies en juf
Ilse hebben ook minder overzicht, zodat het gevaar bestaat dat er een
kleutertje terug naar buiten loopt… !
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Om het afhalen ‘s middags en ‘s avonds veilig te laten verlopen
werkten wij volgende regeling uit:
• bij het belsignaal (ook niet vroeger bij regenweer) komen de ouders op
de speelplaats
• de ouders van de kleuters uit de klas van juf Wendy (5-jarigen) wachten
hun kleuters op aan de trein (kls. staan tegen de muur, bij regen in de
zaal)
• de ouders van de kleuters van juf Ilse wachten voor het speeltuig
• de ouders van de kleuters van juf An-Sofie en juf Annelies plaatsen zich
dicht bij de boom
• de ouders van de kleuters uit de klas van juf Betty staan op de uitkijk voor
het grote afdak achteraan.
* de ouders van de kleuters van juf Els kunnen voor het verhoogje hun
kleuter opwachten.
Wanneer de juf je opmerkt, stuurt ze de kleuter naar je toe. Haal dus zelf
geen kinderen, zo ontstaat er alleen maar overbodige drukte.
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MOGEN WIJ DE OUDERS VRAGEN STEEDS DE POORT AF TE SLUITEN
BIJ HET BRENGEN VAN DE KLEUTERS!!!
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LAGERE SCHOOL

Juf Ilse en meester Jonas zorgen daar voor een snel en veilig
afhaalsysteem.

Men kan de kinderen begeleiden tot aan de schoolpoort. De leerling stapt
alleen (zonder begeleiding) de schoolpoort binnen (de eersteklassertjes
krijgen een inloopperiode van twee weken). De leerlingen worden
achteraan op de speelplaats opgevangen. Bij het belsignaal (8.50u.)
worden de rijen gevormd, daarna gaan de leerlingen rustig naar de klas.
Wat je doet wanneer je te laat komt vind je verder in dit schoolreglement.

LAGERE SCHOOL

Orde bij het einde van de schooldag:
In het belang van alle kinderen vragen wij u om goede afspraken te maken
over het verlaten van de school. Wie komt hen afhalen? Waar staat die
persoon? Of indien het kind alleen naar huis gaat, welk is de veiligste weg?
Verken die weg ook met uw kind. Bespreek ook een noodsituatie met uw
kinderen. Wat als mama, … er niet is?
Regeling bij het schoolverlaten om 15.45u.:
Grote poort:
• juf Connie houdt het verkeer tegen voor de schoolpoort, zodat alle
kinderen veilig buiten kunnen;
• juffen Nele, Els, Daisy en Liesbet gaan naar de kruispunten met de
Kloosterstraat en Isabellaplein en Noordervest.
Volgorde van de rijen
1. Juf Hannah, juf Laurien, juf Emilie en meester Lorenz
begeleiden de rij richting parking Mariahal → ideaal voor de
ouders die nog eerst een kleuter moeten ophalen in de
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kleuterschool;
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ouders die nog eerst een kleuter moeten ophalen in de

Juf Rien en juf Femke begeleiden de rij richting Oude Bergstraat;
Rij fietsers (juf Ils) en rij Basiliek (meester Wim);

Zijpoortje:
Kinderen die door de ouders worden afgehaald staan aan het zijpoortje;

kleuterschool;
2.
3.

Juf Rien en juf Femke begeleiden de rij richting Oude Bergstraat;
Rij fietsers (juf Ils) en rij Basiliek (meester Wim);
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Kinderen die door de ouders worden afgehaald staan aan het zijpoortje;
Juf Ilse en meester Jonas zorgen daar voor een snel en veilig
afhaalsysteem.
Baloe:
Elke dag begeleidt een leerkracht (wisselsysteem) juf Leen of juf Connie
de kinderen van de opvang naar het busje van Baloe. Kinderen die niet
tijdig van school (ten laatste 16 uur) worden opgehaald gaan steeds
naar Baloe. Mogen wij de ouders vragen om de school steeds te
verwittigen van hun te laat komen.
Na het einde van de lessen worden de leerlingen niet op de speelplaats
afgehaald. Slechts heel uitzonderlijk kan hiervan afgeweken worden mits
toestemming van de directeur.
Van de ouders verwachten wij dat ze zich houden aan de verkeersregels en
de verkeersveiligheid helpen bewaken. Opgepast! Onze school bevindt zich
in zone waar 30 km/uur niet mag worden overschreden. Als de kinderen
uitzonderlijk door iemand anders afgehaald worden, verwittigt men de
kastitularis.
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Daarbij is er parkeerverbod in de Rozenkranslaan.
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IN HET BELANG VAN DE VEILIGHEID VAN IEDER KIND,
VRAGEN WIJ U OM UW AUTO TE PARKEREN AAN DE MARIAHAL.
ZO WORDT HET VOOR IEDEREEN VEILIGER!!!
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BIJLAGE 2
RICHTLIJNEN BEHANDELEN VAN LUIZEN
Elk schooljaar heeft wel eens of meerdere malen te maken met een opmars
van de hoofdluis. Dat hoeft geen reden tot paniek te zijn en dat hoeft ook
zeker niet beschamend te zijn omdat deze ongewenste gasten ongevaarlijk
zijn en niets te maken hebben met slechte hygiëne. Ze kunnen echter knap
lastig zijn vanwege de jeuk die ze veroorzaken.
Indien u bij uw kind een plaag vaststelt, is het belangrijk zo snel mogelijk de
school hiervan op de hoogte te brengen. Het is alleen op deze manier dat
de andere kinderen van de klas kunnen worden verwittigd en de nodige
maatregelen kunnen worden genomen teneinde een verdere uitbreiding te
voorkomen.
Was kledij, beddengoed, knuffels, … op minstens 60 graden en stop deze
vervolgens in de droogkast.
Behandel de hoofdsteunen in de wagen en rugleuningen van stoffen zetels
met een anti-parasitair middel en met de hitte van een haardroger.
In de apotheek vindt u tegenwoordig zéér efficiënte producten om hoofdluizen doeltreffend te bestrijden met een éénmalige behandeling van 10 minuten. Uiteraard kunt u daar ook terecht voor meer informatie.
Wanneer er een luizenplaag tot stand komt in de school wordt u meteen
verwittigd. Indien u ze thuis ontdekt, vragen we u ons hiervan zo snel
mogelijk op de hoogte te brengen.
Bij hardnekkige problemen verwittigt de school het clb voor de nodige
ondersteuning.
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Datum: ………/ ……… / 201.

BIJLAGE 3
ATTEST VAN AFWEZIGHEID VOOR LEERLINGEN LAGERE SCHOOL
Elke afwezigheid moet gewettigd worden met een schriftelijk bewijs. Een
telefonische verwittiging is zeer welkom, maar voor de overheid is een
schriftelijke melding noodzakelijk. Daarom is het zeer belangrijk, dat u deze
attesten goed bewaart. Ze zijn vereist om de afwezigheden van uw kind te
kunnen verantwoorden. Ze kunnen worden gebruikt voor de afwezigheden
wegens ziekte van maximum drie kalenderdagen. Zo’n attest kan vier keer
per jaar worden meegegeven. Andere attesten, buiten medische, worden in
het kader van de huidige reglementering niet aanvaard.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Schooljaar 2018 – 2019
Bewijs van afwezigheid 4
Ondergetekende,ouder van …………………….....…
klas …….
verklaart dat zijn zoon/dochter afwezig was op ………………………..
Reden: ……………………………………………………………………...
Datum: ………/ ……… / 201.
Handtekening: …….………………..
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Ouders betalen voor de sneeuwklassen € 435 (de school en de ouderraad
leggen het resterende bedrag bij).

KLEUTERS EN LEERLINGEN DIE TIJDENS DE MIDDAG OP SCHOOL
BLIJVEN, BETALEN MIDDAGTOEZICHT (MET GRATIS DRANKJE). OP
VRAAG VAN DE OUDERS WORDT EEN ATTEST VOOR DE

Ouders betalen voor de sneeuwklassen € 435 (de school en de ouderraad
leggen het resterende bedrag bij).

KLEUTERS EN LEERLINGEN DIE TIJDENS DE MIDDAG OP SCHOOL
BLIJVEN, BETALEN MIDDAGTOEZICHT (MET GRATIS DRANKJE). OP
VRAAG VAN DE OUDERS WORDT EEN ATTEST VOOR DE
BELASTINGSAANGIFTE AFGELEVERD.

BELASTINGSAANGIFTE AFGELEVERD.

€ 0,60

Per dag
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U KAN VRIJ INTEKENEN OP HET VOLGENDE:
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ABONNEMENTEN:

ABONNEMENTEN:
Averbode
Kleuterschool:
Doremini + Kid’i
Doremi + Kid’i
Doremix + Kid’i
Leesbeestje + CD
Leesknuffel + Kid’i
Lagere school:
Zonnekind - Zonnestraal – Zonneland (1e – 2e - 3e gr.)
Vlaams Filmpje (5e - 6e lj.)

€7

BIJLAGE 4
LIJST VAN BIJDRAGEN
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Per dag

Kerst-, paas- en vakantieboek

€ 36
€ 36
€ 36
€ 24
€ 39
€ 38
€ 31
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Kerst-, paas- en vakantieboek

€7

Robbe en Bas (1e - 2e lj.)
Leeskriebel (3e - 4e lj.)

€ 30
€ 30

Robbe en Bas (1e - 2e lj.)
Leeskriebel (3e - 4e lj.)

€ 30
€ 30

Zwijsen
Maan roos vis (eerste leerjaar)
Maan roos vis + Maan roos vis doe-blok – ik leer lezen

€ 29,50
€ 32
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De Eenhoorn
Klap tweede graad
Kits derde graad
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klein
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Drinkbus
Klein Sigikids
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Elke nieuwe kleuter en leerling krijgt een drinkbus van de ouderraad

FRUIT TUTTI FRUTTI (FRUITDAG OP WOENSDAG)
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GYM (ALLEEN VOOR DE LEERLINGEN VAN DE LAGERE SCHOOL)
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Tijdens de gymles dragen de leerlingen:
• T-shirt (door de school aan elke instapper gratis gegeven)
• blauw broekje (kan eventueel in de school worden gekocht)
Gymzak is gratis voor alle leerlingen
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…………….…………….............. …………….……………..............
…………….…………….............. …………….……………..............
Datum …………………………..
Datum …………………………..

BIJLAGE 5
TOEDIENEN VAN MEDICIJNEN
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Kinderen brengen zeer veel tijd door op school. Het is dan ook
onvermijdelijk dat de school te maken krijgt met een leerling die een
ongelukje heeft of ziek wordt op school. Het is de plicht van de school om in
elke situatie correct en efficiënt te werken. Indien de school op vraag van
de ouders toeziet op het gebruik van medicatie door leerlingen, dan zal een
voorschrift van een arts steeds een vereiste zijn. Het doktersvoorschrift
toont immers aan dat de school louter toeziet op het uitvoeren van een
therapie die door de arts voorgeschreven is. Documenten zonder
handtekening of zonder stempel van een arts worden als ongeldig
beschouwd. Het aanvraagformulier vindt u hieronder.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Vrije Basisschool O.L.V.
Tel.: 013/77 20 30
Rozenkranslaan 4b
Fax: 013/77 83 63
3270 Scherpenheuvel
E-Mail: olv-basis@skynet.be
www.basisschoololv.be
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Ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaart hierbij dat
Naam kind
………………………
Leerjaar
………………………

Ondergetekende, dokter in de geneeskunde, verklaart hierbij dat
Naam kind
………………………
Leerjaar
………………………

De volgende medicijnen moet nemen:
………………………………………………………………………………

De volgende medicijnen moet nemen:
………………………………………………………………………………

Tijdstip (morgen, middag, …): ………………………………………….
Hoeveelheid: ……………………………………………………………...
Periode: van …………….……………. tot ……………………………...
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Naam en handtekening
geneesheer

Naam en handtekening
geneesheer

Naam en handtekening
ouders

Naam en handtekening
ouders

…………….…………….............. …………….……………..............
…………….…………….............. …………….……………..............
Datum …………………………..
Datum …………………………..

Datum
…………………………….

BIJLAGE 6
BESCHERMING VAN DE PRIVACY
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BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Beste ouder,

Beste ouder,

De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s en video-opnames van
leerlingen tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze
schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door het
schoolreglement te ondertekenen, geeft u stilzwijgend toestemming om
niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te
publiceren.
Voor gerichte foto’s hebben we volgens de privacywet uw expliciete
toestemming nodig. Het gaat om geposeerde, individuele foto’s en
geposeerde groeps- en klasfoto’s. We vragen u daarom om onderstaand
invulstrookje nauwkeurig in te vullen en vóór 1 oktober terug te bezorgen.
Als u zich in de loop van het schooljaar bedenkt en u vraagt om bepaalde
beelden toch te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan.
Mail of schrijf ons daarvoor. Volgens art. 10 en 12 van de privacywet heeft
u immers recht op toegang, verbetering en verzet wanneer het gaat om uw
persoonsgegevens. Dat geldt overigens ook voor niet-gerichte beelden.

De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s en video-opnames van
leerlingen tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze
schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door het
schoolreglement te ondertekenen, geeft u stilzwijgend toestemming om
niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te
publiceren.
Voor gerichte foto’s hebben we volgens de privacywet uw expliciete
toestemming nodig. Het gaat om geposeerde, individuele foto’s en
geposeerde groeps- en klasfoto’s. We vragen u daarom om onderstaand
invulstrookje nauwkeurig in te vullen en vóór 1 oktober terug te bezorgen.
Als u zich in de loop van het schooljaar bedenkt en u vraagt om bepaalde
beelden toch te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan.
Mail of schrijf ons daarvoor. Volgens art. 10 en 12 van de privacywet heeft
u immers recht op toegang, verbetering en verzet wanneer het gaat om uw
persoonsgegevens. Dat geldt overigens ook voor niet-gerichte beelden.

Met vriendelijke groeten,
Luc Breugelmans
Directeur
____________________________________________________________

Met vriendelijke groeten,
Luc Breugelmans
Directeur
____________________________________________________________

GEPOSEERDE, INDIVIDUELE FOTO'S EN GEPOSEERDE GROEPS- EN
KLASFOTO'S

GEPOSEERDE, INDIVIDUELE FOTO'S EN GEPOSEERDE GROEPS- EN
KLASFOTO'S

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 20182019 beelden van ……………………………. (naam van het kind) te maken
en te publiceren
• op de website
ja /nee
• op de kalender
ja /nee
• bezoek van de schoolfotograaf
ja/nee

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 20182019 beelden van ……………………………. (naam van het kind) te maken
en te publiceren
• op de website
ja /nee
• op de kalender
ja /nee
• bezoek van de schoolfotograaf
ja/nee

Handtekening ouder
…………………………….

…………………………….
Datum
…………………………….

…………………………….

Handtekening ouder
…………………………….

BIJLAGE 7
BESCHERMING VAN DE PRIVACY

BIJLAGE 7
BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Vrije Basisschool O.L.V.
Rozenkranslaan 4b
3270 Scherpenheuvel

Vrije Basisschool O.L.V.
Rozenkranslaan 4b
3270 Scherpenheuvel

Tel.: 013/77 20 30
Fax: 013/77 83 63
E-Mail: olv-basis@skynet.be
www.basisschoololv.be

Tel.: 013/77 20 30
Fax: 013/77 83 63
E-Mail: olv-basis@skynet.be
www.basisschoololv.be

Beste ouders

Beste ouders

In ons schoolreglement vragen wij om geen uitnodigingen voor
verjaardagsfeestjes uit te delen in de school. Daarom vragen verschillende
ouders ons om het adres van de medeleerlingen van hun zoon of dochter.
Uiteraard behoort dit tot de privésfeer en willen wij uw toestemming vragen.
Gelieve daarom onderstaand luikje in te vullen en mee naar school te
geven.

In ons schoolreglement vragen wij om geen uitnodigingen voor
verjaardagsfeestjes uit te delen in de school. Daarom vragen verschillende
ouders ons om het adres van de medeleerlingen van hun zoon of dochter.
Uiteraard behoort dit tot de privésfeer en willen wij uw toestemming vragen.
Gelieve daarom onderstaand luikje in te vullen en mee naar school te
geven.

Met vriendelijke groeten,

Met vriendelijke groeten,

Luc Breugelmans
Directeur
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Luc Breugelmans
Directeur
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekende ouder van
………………………………………………………………………………………

Ondergetekende ouder van
………………………………………………………………………………………

0 geeft toestemming om adresgegevens mee te geven aan de
medeleerlingen

0 geeft toestemming om adresgegevens mee te geven aan de
medeleerlingen

0 geeft geen toestemming om adresgegevens mee te geven aan de
medeleerlingen van zijn kind

0 geeft geen toestemming om adresgegevens mee te geven aan de
medeleerlingen van zijn kind

Datum

Datum

Handtekening ouder

Handtekening ouder

…………………………….

…………………………….

Te ………………...............…......… (gemeente), de ………… (datum)
Handtekening(en)

……………………………………………..

BIJLAGE 8
BEWIJS VOOR ONTVANGST EN AKKOORD

BIJLAGE 8
BEWIJS VOOR ONTVANGST EN AKKOORD

In het decreet Basisonderwijs is bepaald dat elke school een
schoolreglement moet opstellen. Dit is van toepassing vanaf 1 september
1997. Met ingang van 1 september 2008 werd dit aangepast door het
leerkrachtenteam, de schoolraad en het schoolbestuur. U hebt hier de
definitieve tekst.

In het decreet Basisonderwijs is bepaald dat elke school een
schoolreglement moet opstellen. Dit is van toepassing vanaf 1 september
1997. Met ingang van 1 september 2008 werd dit aangepast door het
leerkrachtenteam, de schoolraad en het schoolbestuur. U hebt hier de
definitieve tekst.

DIT DEEL ZELF BEWAREN

DIT DEEL ZELF BEWAREN

VZW O.L.V.-Basisschool
Rozenkranslaan 4b
3270 Scherpenheuvel

VZW O.L.V.-Basisschool
Rozenkranslaan 4b
3270 Scherpenheuvel

De heer en/of mevrouw, ouder(s) van …………………………………
verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van het
schoolreglement van de Vrije gemengde Basisschool van Scherpenheuvel
d.d. 1 september 2008 (en aanvulling) en tekent/tekenen hierbij voor
instemming en akkoord.

De heer en/of mevrouw, ouder(s) van …………………………………
verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van het
schoolreglement van de Vrije gemengde Basisschool van Scherpenheuvel
d.d. 1 september 2008 (en aanvulling) en tekent/tekenen hierbij voor
instemming en akkoord.

Te ………….............….......…….... (gemeente), de ………… (datum)
Handtekening(en) ……………………………………………..
___________________________________________________________

Te ………….............….......…….... (gemeente), de ………… (datum)
Handtekening(en) ……………………………………………..
___________________________________________________________

DIT DEEL ZO VLUG MOGELIJK BEZORGEN AAN DE SCHOOL

DIT DEEL ZO VLUG MOGELIJK BEZORGEN AAN DE SCHOOL

VZW O.L.V.-Basisschool
Rozenkranslaan 4b
3270 Scherpenheuvel

VZW O.L.V.-Basisschool
Rozenkranslaan 4b
3270 Scherpenheuvel

De heer en/of mevrouw, ouder(s) van ……………………….…………
verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van het
schoolreglement van de Vrije gemengde Basisschool van Scherpenheuvel
d.d. 1 september 2008 (en aanvulling) en tekent/tekenen hierbij voor
instemming en akkoord.

De heer en/of mevrouw, ouder(s) van ……………………….…………
verklaart/verklaren in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van het
schoolreglement van de Vrije gemengde Basisschool van Scherpenheuvel
d.d. 1 september 2008 (en aanvulling) en tekent/tekenen hierbij voor
instemming en akkoord.

Te ………………...............…......… (gemeente), de ………… (datum)
Handtekening(en)

……………………………………………..

