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Afspraken en leefregels 

1. De leerlingen zijn steeds tijdig aanwezig op school. 

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien erop toe dat hun kind thuis tijdig 
vertrekt. De schooluren zijn van 8.30 uur  tot 12.20 uur en van 13.30 uur tot 15.35 uur.  

De schoolpoort gaat open vanaf 8 uur en in de namiddag vanaf 13.15 uur.  

Op woensdagmiddag zijn er geen lessen. 

2. Betreden klaslokalen en speelplaats 

Om veiligheidsredenen mogen  kleuters, leerlingen en ouders de klas niet betreden indien de leerkracht 
niet aanwezig is of zonder toelating van het personeel. Na het brengen van de kinderen verlaten ouders 
zo snel als mogelijk de klas en/of speelplaats. 

3.  De voor- en naschoolse opvang. 

• Voorschoolse opvang in “Ferm'' van 7 uur tot 8 uur. 

• Avondtoezicht van 16.30 uur tot 18 30 uur in ''Ferm''. 

• Woensdagmiddagtoezicht in “Ferm'' van 12.30 uur tot 18.30 uur. 

• Voor de leerlingen van het lager onderwijs is er mogelijkheid tot avondstudie op 
school (15.45 uur tot 16.30 uur). De leerlingen maken hier hun huistaak en leren hun lessen in een 
rustige studiesfeer. 

• De leerlingen gaan steeds onder begeleiding van ''Ferm'' naar de school en omgekeerd. 
Ferm 
Corneel Smitslei 36   
2150 Borsbeek  
Tel: 03 309 41 07 

4. Drank 

De leerlingen mogen in een goed sluitende en stevige drinkbus of plastic flesje water 
meebrengen. De drinkbus is voorzien van de naam van de leerling.  
 

De leerlingen mogen voor de voormiddagpauze een koek of een stuk 
fruit meebrengen in een doosje. In de kleuterschool verkiezen we droge koeken. Op 
woensdag is het fruitdag en mogen de kinderen geen koek meebrengen. Het 
meegebrachte fruit is indien nodig geschild (kleuters)  
en wordt bewaard in een doosje.  

 

5. De middagpauze 

De kinderen kunnen het meegebrachte lunchpakket op school opeten. Zij zijn verplicht 
drank van de school te gebruiken. Alleen op doktersvoorschrift kan hiervan afgeweken 
worden.  
 

• Zowel in de kleuterschool als in de lagere school is er een beurtsysteem voorzien. 
         De kinderen eten en spelen afwisselend onder toezicht.  

Het lunchpakket dient in een degelijke brooddoos verpakt te zijn, waarop duidelijk de naam en de 
klas van het kind staan genoteerd. Fruit dient geschild te zijn.  

• Zonder schriftelijke toestemming van één van de ouders (of verantwoordelijke) mogen de 
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overblijvers de school niet verlaten tijdens de middagpauze. 

6. De rijen  

Om 12.15 uur en om 15.35 uur zijn er rijen voorzien waarbij de leerlingen van de lagere school begeleid 
worden over de drukste kruispunten in de buurt van de school, nl.: 

de Robianostraat- Jan Frans Stynenlei  

de Robianostraat- Akkerdonckstraat 

Lucien Hendrickxlei (parking aan de watertoren)  

Alle leerlingen die zonder begeleiding naar huis gaan, moeten met een rij mee. Kleuters kunnen uit 
veiligheidsoverwegingen niet alleen met een rij mee. 

7. De kledij 
 

• Met aandrang vragen wij dat alle kledij voorzien is van de naam van de leerling.  

• De kleuters:  de kleuters dragen liefst gemakkelijke kledij waarmee zij zich tenvolle kunnen 
uitleven. Indien zij bretellen nodig hebben, moeten deze boven trui of bloesje aangebracht worden 

• In het lager onderwijs is een uniform verplicht: 
- effen witte of marineblauwe hemdsblouse / effen wit hemd 
- effen witte of marineblauwe polo of T-shirt 
- marineblauwe rok, broek of broekrok, overgooier of kleedje (geen jeans of 

‘jeanslook’) 
- effen witte of marineblauwe trui (beperkte opdruk toegelaten) 
- effen kousen (geen felle kleuren) 
- eenvoudige en degelijke schoenen 
- effen marineblauwe jas (reflectoren of lichtgevende strips zijn toegelaten) GEEN ZWARTE JAS 

!!! 
- een degelijke schooltas of stevige schoolrugzak 
- niet toegelaten: topje met spaghettibandjes, rennersbroek, juwelen, make-up, speelgoedringen, 

brede haarlinten 
- Tijdens de wintermaanden mogen leerlingen gekleurde mutsen en sjaals dragen. Deze verhogen 

de zichtbaarheid in het verkeer 
- De directie en het personeel behouden het recht om opmerkingen te maken en wijzigingen 

voorop te stellen indien iemand de schoolkledij verkeerd interpreteert. 
- Ook in de gymles is een uniform verplicht: 

een groen T-shirt ( met het embleem van de school) 
een marineblauwe sportbroek 
witte gymschoenen of sportschoenen en witte sokken 
om veiligheidsredenen: geen juwelen, uurwerken, oorringen,… 

8. Omgangsvormen 

Onze school streeft ernaar om gelukkige leerlingen te hebben, die zich thuis voelen in een sfeer van 
openheid en vertrouwen, van eerbied voor elkaar en voor het materiaal. 

Daar wij als school een gemeenschap vormen, moet iedereen zich houden aan de regels 
die het leven veraangenamen. 

Wij hebben respect voor anderen en het schoolmateriaal. We zijn hoffelijk en beleefd, 
eerlijk duurt het langst...  
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Indien een leerling zich niet aan de geldende afspraken houdt of zich storend gedraagt, wordt hij 
terechtgewezen. 

Als ordemaatregel kan hierop een straf volgen, dit kan zowel een straf in de school als een strafwerk 
thuis zijn. 

9. Orde in de school 

Iedereen is verantwoordelijk voor de orde en de netheid in de klas en op de 
speelplaats. Het onderhoudspersoneel zet zich in om de lokalen, gangen en 
speelplaats netjes te houden. Het getuigt van weinig respect als we dit niet naar 
waarde weten te schatten. Op de speelplaats mag er fruit en een koek gegeten 
worden. De speelplaats wordt om beurt wekelijks door een klas netjes gehouden.  

Tijdens het speelkwartier kan iedereen gebruik maken van de toiletten. 

In het lager onderwijs gaat men niet naar het toilet tijdens de lessen. Afwijkingen kunnen 
mits doktersattest en op verantwoordelijkheid van de ouders toegestaan worden.  
Het spreekt vanzelf dat iedereen het toilet netjes achterlaat. 

Bij het eerste belsignaal gaan de leerlingen in de rij staan. Bij het tweede belsignaal wordt er gezwegen 
om zo rustig naar de klas te gaan. 

Fietsen hebben een vaste plaats.  
De school is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal of verlies van persoonlijk 
bezit. Een fietsslot is erg nuttig. Berg de snelbinder op in je boekentas. Er wordt niet 
gefietst binnen de schoolzone. 

10. Schoolmateriaal  

• Boeken en schriften worden door de school ter beschikking gesteld van de kinderen. Het materiaal 
blijft eigendom van de school. De boeken dienen na gebruik in dezelfde ordelijke staat 
terugbezorgd te worden. Er mag dus niet in geschreven worden, de ruggen worden niet gekraakt 
en ezelsoren worden vermeden. Daarom is een stevige boekentas of 
schoolrugzak vereist. 
Schade aan boeken of schriften moet vergoed worden aan de school! 

• Mp3 of iPod en ''gevaarlijke'' voorwerpen zoals zakmessen e.d. horen niet thuis op 
school.  

• De gsm blijft op school in de schooltas en is uitgeschakeld. De school is niet 
aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.  

 

11.  De weg naar de school en terug  

Iedereen neemt de veiligste weg naar huis. De kortste weg is niet steeds de veiligste! De leerlingen gaan 
na het verlaten van de rij rechtstreeks naar huis en blijven niet rondhangen op de straat. 

12. Veiligheid en gezondheid op school 

De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er leven en werken. Zij treft 
dan ook maatregelen betreffende ongevallenpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Elk jaar zijn er 
evacuatieoefeningen. Dit alles wordt gestimuleerd en gecoördineerd door de preventieadviseur en het 
''Comité Preventie en Bescherming Welzijn op het werk'' dat in 1992 werd opgericht in de schoot van de 
vzw. KOR Borsbeek. 
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13. Contacten ouders - school 

Wij trachten een open school te zijn. 
Ouders zijn steeds welkom om overleg te plegen met de leerkracht van hun kind. 
De leerkrachten en de directie zijn beschikbaar voor een kort gesprek juist voor en na de 
lessen. Voor een uitgebreid gesprek dient u een afspraak te maken.  

 
In september wordt een infoavond voorzien per klas. Hier wordt de werkwijze van dat jaar besproken. In 
januari en in juni krijgen de ouders de kans om de rapporten te bespreken. 
De directeur bepaalt in welke leerlingengroep een kind wordt opgenomen  

14.  Huistaken en lessen  

De kinderen in de lagere school krijgen geregeld huiswerk mee: een schriftelijk werk, 
lessen of een andere opdracht. Deze taken worden uitgebreider naargelang het kind naar 
een hogere klas opklimt. Toch mogen kinderen er niet overdreven veel tijd aan besteden 
en kan u best contact nemen met de klastitularis indien u hierbij vragen hebt. Een huistaak 
dient in de eerste plaats om de in de klas aangebrachte leerstof zelfstandig in te oefenen. 

Vanaf het eerste leerjaar krijgen kinderen de kans om in de avondstudie te blijven. Daar kunnen zij 
onder toezicht van een leerkracht aan hun huiswerk en lessen werken. We zijn er ons van bewust dat 
het maken van huiswerk extra inspanningen vraagt, voor het ene kind al meer dan voor het andere. 
Toch beschouwen we huiswerk als een waardevolle werkvorm, als een vorm van extra leerlingenzorg en 
als een communicatiemiddel met ouders. Via huiswerk ( taken en lessen) krijgt u immers een idee van 
waar uw kind in de klas mee bezig is en hoe dat onderwijsaanbod aanslaat. 

Vanaf het tweede leerjaar wordt er op maandag, dinsdag en donderdag een gepaste les en/of taak 
meegegeven, voor de leerlingen van de vijfde en de zesde klas ook op woensdag en vrijdag.  

In de eerste klas worden de taken en de lessen beperkt. Indien nodig wordt er in overleg met de ouders 
extra werk voorzien om een achterstand weg te werken. Het is wel belangrijk dat kinderen elke dag het 
technisch lezen oefenen. 

15. De agenda 

In de lagere school hebben de kinderen een agenda. Dit is een communicatiemiddel 
tussen de school en thuis. In het 1ste, 2 de  en 3 de leerjaar dient de agenda elke dag 
gehandtekend te worden. Vanaf de 4de klas is het voldoende dat de ouders de 
agenda wekelijks nazien en handtekenen. Nuttige informatie van de leerkracht en de 
ouders kan genoteerd worden in de agenda.  
 
16. De rapporten 

4 maal per jaar is er in het lager onderwijs een rapport (oktober, december/januari, voor 
de paasvakantie en juni). Dit is een verzamelstaat van de behaalde resultaten, niet alleen 
wat betreft de kennis, maar ook de werk- en leefhouding. Met het rapport worden alle 
toetsen en overhoringen meegegeven.  

Heel dit pakket wordt de volgende lesdag aan de leerkracht terugbezorgd.  

17. Zorgbeleid  

De zorg verloopt volgens het continuüm van zorg. Concreet betekent dit dat we als school een 
basisaanbod hebben voor alle leerlingen en zorg bieden aan leerlingen voor wie dit niet volstaat. 

Kleuterschool 
Zorgcoördinator: Gerlinde Bourel 
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Zorgjuffen: juf Frie en juf Veerle 
                    
 
Lagere school 
Zorgcoördinator : Hilde Van Roey 
Zorgleerkrachten: 1ste graad juf Marleen en juf Griet 
                             2de graad juf An en juf Alexis 
                             3de graad juf Alexis  

18. Gymlessen en zwemmen  

De gymlessen en het zwemmen behoren tot de leerstof van de basisschool. Alle leerlingen 
nemen aan deze lessen deel. Voor gymlessen kan men enkel vrijgesteld worden met een 
doktersattest.  
 

Voor de zwemlessen dient er een nota van de ouders te zijn.  

Indien een leerling meerdere keren per jaar (=4) niet mee gaat zwemmen dient hiervoor ook een 
doktersattest afgeleverd te worden. 

De leerlingen van de  2de klas gaan om de veertien dagen zwemmen. De leerlingen van de 5de klas zwemmen 
tijdens het eerste trimester de leerlingen van het 3de leerjaar krijgen tijdens het 2de en 3de trimester zwemles. De 
vervoerskosten worden via de schoolrekening vereffend. Door de regeling van het kosteloos onderwijs is het 

zwemmen voor de 2de klas gratis. 

19.  Na- en buitenschoolse activiteiten 

Onze school is een sportieve school. Er kunnen sportactiviteiten georganiseerd worden op woensdagmiddag en 
zaterdag. De leerlingen zijn niet verplicht hieraan deel te nemen. De gymleerkracht bezorgt tijdig een mededeling 

over deze activiteiten. 

20.  Openluchtklassen 

Voor de 5de en 6de  klas worden bosklassen georganiseerd. Het is een geïntegreerde 
onderwijsvorm waarbij de leerlingen een week als klasgroep leren en leven Deze vinden 
afwisselend plaats in de Ardennen en aan de kust. 

Voor de 3de en 4deklas organiseert de school om de 2 jaar een driedaags verblijf in een 
bosrijke   omgeving.  

21 Luizencontrole 

Wij verwachten dat u de school verwittigt als uw kind luizen heeft. 

Voor de luizencontrole werken we samen met de afdeling Verzorging’ van onze secundaire school en 
met het CLB. Drie keer per schooljaar komen ze alle leerlingen controleren op eventuele luizen. 

Ouders worden via een brief op de hoogte gebracht als er luizen worden gevonden. We verwachten dat ouders 
alles doen om het luizenprobleem zo snel als mogelijk te verhelpen.  

Bij hardnekkige problemen wordt het CLB ingeschakeld. 

22 Verjaardagen 

Kinderen die jarig zijn, mogen een kleinigheidje meebrengen als traktatie. Dat kan een 
snoepje zijn, een zelfgebakken koekje of beter nog een stukje fruit.  
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23 Gezondheid en veiligheid op school 

Er wordt niet gesnoept. Een gezond tussendoortje kan natuurlijk wél. 
Voor de kleuters vragen we geen koeken met chocolade aan de buitenkant mee te geven. 
We streven naar een afvalarme school te zijn! Daarom vragen we een koek in een doosje mee te 
geven. Op woensdag is het fruitdag!  
De leerlingen mogen een drinkbus met water meebrengen naar school. Zo 

kunnen ze de hele dag door water drinken.  
 
 

24  Verloren voorwerpen 
 
Verloren voorwerpen worden verzameld onder het afdak op de speelplaats. 
Alle verloren voorwerpen die op einde van het schooljaar niet worden afgehaald, schenken we aan een goed doel. 

 


