
Bijlage bij schoolreglement GO!  Kleuterschool ’t Klimopje/ 

Contactgegevens van het schoolteam   

 

De directeur:  
Peter Dumon en Anniq Patho  
basisschool@campuskompas.be of 09/365.60.30 
 
Zorgcoördinator : Mikaëla De Graeve 
 

Organisatie van de schooluren en vakantieregeling   

 
Kleuterschool Klimop 
 

08.25 u – 10.05 u 

Pauze 

10.25 u tot 12.05 u  

13.20 u – 14.10 u 

Pauze 

14.30 u – 15.20 u 

 
Pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen: zie schoolkalender 
 
 
Vakantieregeling 
Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 3 november 2019     
Wapenstilstand: 11 november 2019     
Kerstvakantie: van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020     
Krokusvakantie: van 24 februari tot en 1 maart 2020     
Paasvakantie: van 6 tot en met 19 april 2020 (paasmaandag: 13 april 2020)     
Dag van de Arbeid: 1 mei 2020     
Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020 (deeltijds kunstonderwijs: alleen  21 mei)     
(in het deeltijds kunstonderwijs en in het volwassenenonderwijs kan er in het weekend na Hemelvaart wel 
les zijn op zaterdag en zondag)     
Pinkstermaandag: 1 juni 2020     
Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2020 

 

 

Voor- en naschoolse opvang   

mailto:basisschool@campuskompas.be


Ochtendopvang vanaf 7.00 u, namiddag tot 15.50 u (kinderen die langer moeten blijven dan 
tot 15.50 u, worden gratis met het intern vervoer naar Campus Kompas gebracht). 
Woensdagnamiddag: altijd opvang op Campus Kompas 
Tarieven: Ochtendopvang: € 1,20 van 7.00 u tot 8.00 u  
Middagopvang: GRATIS  
Avondopvang: € 1,20 van 16.00 u tot 17.00 u € 1,20 van 17.00 u tot 18.00 u  
Woensdag: € 1,20 per begonnen uur, van 12.30 u tot 18.00 u  
De opvang wordt geregeld via de maandelijkse schoolfactuur.  
Uurregeling: Campus Kompas: ochtendopvang vanaf 7.00 u, avondopvang tot 18.00 u Toegang 
opvang via deur aan de Hendrik Consciencestraat!  
Te laat afhalen van leerlingen: wanneer u uw kind te laat afhaalt, kan een bijkomende vergoeding 
worden aangerekend van € 2,50 per begonnen schijf van 10 minuten. 
 
 
 

Ouderraad   

Alle ouders zijn welkom om te ondersteunen bij activiteiten en projecten. U wordt hiervoor door het 
uitgenodigd. 

Schoolraad   

 
Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit: 

- drie leden verkozen door en uit het personeel; 
- twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus; 
- drie leden verkozen door en uit de ouders; 
- de directeur van de school.  

 
Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar. 
Op lokaal niveau is de schoolraad mede verantwoordelijk voor wat er in de school gebeurd, volgens het 
motto dat wat lokaal kan gebeuren ook lokaal moet gebeuren.  
De ouders spelen een voorname rol bij de samenstelling van deze raad aangezien zij mee mogen kiezen 
voor een belangrijk deel van de leden ervan. 
De schoolraad is ook voor u belangrijk. Niet alleen legt deze raad bepaalde accenten die het schoolbeleid 
en de schoolsfeer bepalen, maar in heel wat gevallen kunnen de ouders er ook bij terecht voor het 
oplossen van specifieke problemen.  
 
Onze schoolraad is momenteel als volgt samengesteld: 
De schoolraad in onze school is samengesteld uit:  
Voor de geleding ouders: Abed Mashaïka, Callebaut Muriel, Herssens Cindy  
Voor de geleding personeel: De Vetter Sally, MeulenijzerEline, Vernaeve Véronique  
Voor de sociale-, culturele- en economische milieus: Van Houdenhove Johny, Serpentier Johan  
De directeur heeft van rechtswege een adviserende stem. 
 
 
 
 

Begeleiding en evaluatie:    



 
Begeleiding en evaluatie 
Voor leerlingen met leermoeilijkheden of in andere situaties die begeleidingsmaatregelen vergen, biedt 
de school diverse vormen van individuele begeleiding aan. 
Van de ouders verwachten wij in ruil daarvoor een positief engagement. In het belang van het kind 
engageren de ouders zich er ook toe aanwezig te zijn op het oudercontact. 
 
Begeleiding en evaluatie in het kleuteronderwijs 
observeren 
De leerkracht wil uw kind leren kennen en begrijpen en zal daarom gericht kijken en luisteren tijdens zijn 
spontane bezigheden, bij de dagelijkse activiteiten en bij de uitvoering van de opdrachten. Op die manier 
kan hij de ontwikkeling van uw kind op de voet volgen. 
Begeleiden 
In het aanbod van activiteiten zal de leerkracht rekening houden met de gegevens die hij via observatie 
verzameld heeft. Met andere woorden, hij stemt de begeleiding af op de noden en de behoeften van uw 
kind. Daardoor krijgt uw kind alle kansen om zich naar eigen aanleg optimaal te ontwikkelen. 
Het kindvolgsysteem 
De leerkracht noteert belangrijke gegevens over de ontwikkeling van uw kind aan de hand van een 
kindvolgsysteem. Dit systeem maakt het mogelijk om uw kind efficiënt te begeleiden. 
De gegevens uit dit systeem zijn vertrouwelijk. Enkel de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de 
opvoeding, het onderwijs en de begeleiding van uw kind, kunnen ze inkijken. 
Speciale begeleiding 
Mocht er zich in de loop van het jaar bij uw kind een probleem voordoen, dan wordt u daarvan 
gewaarschuwd. Uw zoon of dochter krijgt dan extra aandacht; in de klas worden er ondersteunende 
maatregelen genomen. Als speciale zorg door professionelen of door gespecialiseerde diensten 
noodzakelijk blijkt, dan wordt dit vooraf samen met u en het centrum voor leerlingbegeleiding besproken. 
Informatie en communicatie 
Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen in de school 
door onder meer: 

- oudercontacten, informatie- en gespreksavonden, openklasdagen, vieringen, feestjes... 
- informele contacten met de kleuterleerkracht vóór en na de activiteiten of op afspraak 
- het heen-en-weerschriftje  
- schriftelijke mededelingen van de directeur of de kleuterleerkracht 
- contacten met het centrum voor leerlingenbegeleiding 
- werkjes van kleuters (knutsel- en schilderwerkjes, tekeningen, speelwerkbladen...) die 

meegegeven worden 
- een mededelingenbord en/of infohoek 
- e- mails en website 

Participatie 
U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken aan 
activiteiten. 
 
 
Informeren 
Waar vindt u nog aanvullende inlichtingen over de vorderingen van uw kind? 
• in de werkjes van je kleuter 
• in toonmomenten op de school 
• in het klasboek, hét communicatiemiddel tussen onze school en u, de ouders. Wij vragen u dit klasboek 
minstens eenmaal per week te ondertekenen 
• in de contacten met het centrum voor leerlingenbegeleiding 
• in het gesprek met de leerkracht(en) tijdens de oudercontacten of na een aangevraagde afspraak. 
 
Begeleiden en remediëren 



Uw kind wordt permanent begeleid. De klassenraad zal op geregelde tijdstippen de schoolvorderingen en 
het gedrag van uw kind bespreken. Ook het centrum voor leerlingenbegeleiding kan hierbij betrokken 
worden. 
Op het oudercontact krijgt u natuurlijk de nodige toelichting bij de (evaluatie)gegevens over uw kind. U 
kunt ook een afspraak maken om toelichting te krijgen bij (de verbetering van) huistaken of andere 
specifieke gegevens van uw kind. U hebt het recht om deze stukken in te kijken. Meer toelichting 
daarover vindt u bij het item leerlingengegevens. 
Het gewoon basisonderwijs is in principe verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen. Het 
moet door voortdurende aandacht en verbreding van de zorg zoveel mogelijk leerlingen blijvend 
begeleiden. Het werkt hiervoor samen met het CLB én de ouders en doet, in het bijzonder voor leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften, gepaste en redelijke aanpassingen, waaronder het inzetten van 
remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen naargelang de noden van 
de leerling. 
Mochten er zich problemen voordoen, dan zal in eerste instantie de leerkracht trachten te helpen. U kind 
kan ook voor hulp doorgestuurd worden naar een zorgcoördinator of naar het centrum voor 
leerlingenbegeleiding. Uiteraard wordt u als ouder over dit alles ingelicht via onder meer het 
oudercontact, een mededeling, .... 

Lokale leefregels 

Respect en begrip: Onze leerlingen krijgen de kans hun mening te uiten of overtuiging te verdedigen 

ten opzichte van hun leeftijdsgenoten en de leden van het schoolteam. Het spreekt voor zich dat we 

verwachten dat ze dit beleefd en met respect doen. Ook vragen we hen begrip op te brengen voor de 

mening of het standpunt van de anderen. Racistische of discriminerende uitspraken worden niet 

getolereerd. Ook van de ouders verwachten we dat ze geen kwetsende of racistische uitspraken 

doen. Ook verwachten we respect en eerbied voor de natuur. Ook het didactisch materiaal dienen de 

leerlingen respectvol te behandelen. Wanneer leerlingen het materiaal dat ze in het kader van het 

kosteloos basisonderwijs ontvangen hebben beschadigen of verliezen, dienen ze dit zelf te 

vervangen. Materiaal van de school dat de leerlingen beschadigen, dienen de ouders te vergoeden. 

Orde en wellevendheid:  

Onze leerlingen zijn niet alleen op school zelf, maar ook bij uitstappen e.d. het uithangbord van onze 

school en dienen zich steeds beleefd en gepast te gedragen. Ook vragen we dat ze respect tonen 

voor de school en de schoolomgeving buiten de schooltijden.  

Schoolrestaurant:  

Voor een vlot verloop volgen de leerlingen in het schoolrestaurant de richtlijnen op van het 

toezichthoudende personeel. Wanneer men een extra portie eten haalt, wordt die ook opgegeten. 

We verwachten dat de leerlingen blijk geven van goede tafelmanieren.  

Speelruimte:  

De leerlingen spelen enkel binnen de door de leerkrachten afgebakende ruimte.  

Toezicht:  

De leerlingen dienen de richtlijnen van de leerkracht die toezicht houdt strikt na te leven.  

Begin en einde lesactiviteiten:  

Wanneer de leerlingen zich naar hun klas begeven, of zich in groep door het schoolgebouw 

verplaatsen, doen ze dit volgens de afspraken die in de betrokken vestigingsplaats gelden. Ze maken 

geen lawaai, zodat ze het lesverloop van de andere klassen niet storen. Klasreglement : Iedere 

leerkracht kan samen met zijn leerlingen een klasreglement opstellen. Deze regels, die het 

schoolreglement enkel kunnen aanvullen en niet wijzigen- worden door de betrokken leerkracht met 

de directie besproken en uitgehangen in de klas.  

Aanwezigheid in lokalen:  

De leerlingen zijn verplicht om tijdens de speeltijden en na school de leslokalen te verlaten, tenzij ze 



onder toezicht staan van een leerkracht. Op eigen houtje en zonder toelating de klassen betreden, is 

ten strengste verboden.  

Voor- en naschoolse opvang :  

Voor de ouders die door werk- of andere omstandigheden in de onmogelijkheid verkeren hun kind 

na schooltijd zelf op te vangen, is er voor- en naschoolse opvang voorzien op de normale lesdagen. 

Deze opvang is een bijkomende service van de school. Wanneer de ouders de opvangrekeningen niet 

tijdig betalen of wanneer het gedrag van een leerling het goede verloop van de opvang stoort, kan de 

directeur beslissen dit kind niet langer in de voor- of naschoolse opvang toe te laten. De 

opvoeders/begeleiders die instaan voor de opvang hebben dezelfde pedagogische bevoegdheden als 

de leden van het onderwijzend personeel. De leerlingen dienen hun richtlijnen op te volgen en zich 

gepast te gedragen. Leerlingen die de goede werking van de voor- en naschoolse opvang verstoren, 

kunnen door de directie tot de opvang geweigerd worden. Deze weigering kan een tijdelijk of 

definitief karakter hebben.  

Te laat afhalen van de kinderen:  

Ouders die hun kinderen niet tijdig komen afhalen, dienen hiervoor een extra bijdrage te betalen.  

Fiscale attesten:  

Voor alle opvangkosten zal de school u desgewenst een fiscaal attest overhandigen.  

Te laat komen:  

Het kan iedereen wel eens overkomen, maar we dringen erop aan hier geen vaste gewoonte van te 

maken. De kleuters missen hierdoor het belangrijke kringgesprek. Leerlingen uit de lagere afdeling 

kunnen uitleg bij belangrijke leerstofonderdelen mislopen. De ouders dienen te verantwoorden 

waarom hun kinderen te laat komen. Ook kleuters moeten op tijd komen! Hoewel er geen leerplicht 

is in de kleuterschool, is het belangrijk dat uw kleuter zo weinig mogelijk lesactiviteiten mist. Precies 

daarom vragen we dat de ouders hun kleuter op tijd naar school brengen. ’s Morgens starten de 

kleuters met een onthaalmoment. De kalenders worden bijgewerkt en de activiteiten uit de hoeken 

worden uitgelegd. Het is belangrijk dat uw kind dit moment meemaakt. Wie te laat komt, mist niet 

alleen een deel van deze activiteit, maar stoort ook de juf en de andere kleuters. Wie geregeld te laat 

komt, wordt door de kleuterleidster doorverwezen naar de directeur of (bij diens afwezigheid) de 

zorgcoördinator.  

In de bus:  

Leerlingen dienen bij uitstappen of tijdens de ophaaldienst steeds de richtlijnen van de buschauffeur 

en de busbegeleiding te volgen. Als de schoolbus defect is zal de school haar uiterste best doen om 

de eerste dag een vervangbus te voorzien en de bus zo snel mogelijk te laten herstellen. Indien de 

bus langer dan één dag uit dienst is, worden de ouders via een brief verwittigd en dienen zij zelf in te 

staan voor het vervoer van hun kind.  

Gezondheidsbeleid en afvalpreventie:  

De school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op een gezonde 

levensstijl. Om dit concreet vorm te geven, heeft het schoolteam een aantal regels opgesteld. We 

willen een afvalarme school zijn: boterhammen horen in een brooddoos en koekjes of fruit kunnen 

zonder verpakking in een koekjesdoos. Verpakkingen kunnen naar huis worden meegegeven.  

In de voormiddag kunnen de kleuters een stuk fruit eten (ze brengen dit mee van thuis).  

In de namiddag kunnen de kleuters een koek eten.  Deze koek bevat geen chocolade.  

Uitsluitend zuivere melk (dus geen vruchtendrankje) en water zijn toegelaten als drankje.  

Op woensdag is het fruitdag en krijgen de leerlingen die intekenden voor Tutti Frutti een stuk fruit 

van de school. 

We vragen dat de leerlingen die geen warme maaltijd nemen op school een evenwichtig lunchpakket 

meekrijgen van thuis.  

Er zijn drinkwaterfonteintjes beschikbaar.  



Op woensdag is het fruitdag en krijgen de leerlingen die intekenden voor Tutti Frutti een stuk fruit 

van de school. Wie geen gebruik maakt van dit aanbod, brengt zelf en stuk fruit/groente mee.  

We vragen dat de leerlingen die geen warme maaltijd nemen op school een evenwichtig lunchpakket 

meekrijgen van thuis.  

Traktaties voor verjaardagen:  

Voor de kleuterafdeling:  

- De kleuter wordt ‘gevierd’ op zijn verjaardag (kroon, liedje zingen,…).  

- De ouders geven geen cadeautjes, snoep of gebak mee.  

- Eén keer per maand is er een feestje voor de jarigen van de voorbije maand.  

- De kleuterjuffen voorzien dan een kookactiviteit.  

Ongepelde noten, zaden en pitten zijn verboden. Dit zorgt voor te veel vuil op de grond en in de 

gangen.  

Snoep en kauwgom : Snoep en kauwgom zijn verboden.  

Een gesprek met een leerkracht?  

Ouders die een leerkracht willen spreken, dienen dit buiten de normale lesuren te doen. Dat kan 

door een afspraak te maken via de agenda van hun kind of een telefoontje naar het 

schoolsecretariaat.  

Het is niet de bedoeling dat oudergesprekken plaats vinden op ogenblikken dat de leerkrachten les 

dienen te geven.  

We maken echter graag tijd voor u vrij onmiddellijk voor of na school, tijdens de middagpauze of 

tijdens een vrij moment van de leerkracht.  

Zindelijkheidsbeleid :  

Wanneer kleuters naar school komen, verwachten we dat ze zindelijk zijn of de zindelijkheidstraining 

is ingezet.  

Indien dit niet het geval is, wordt het zindelijkheidsbeleid toegelicht tijdens een intakegesprek. We 

verwachten dat de ouders actief aan dit zindelijkheidsbeleid participeren en zich ook tijdens het 

weekend inzetten om hun kind zindelijk te maken.  

Veiligheid op weg naar huis:  

Leerlingen die te voet of met de fiets naar huis gaan, dienen onmiddellijk na schooltijd te vertrekken 

en blijven niet in de buurt van de school op straat rondhangen.  

Adresgegevens en contact ouders:  

Wanneer de ouders verhuizen of van telefoonnummer veranderen, dienen zij de school hiervan zo 

snel mogelijk op de hoogte te brengen  

Schoolfacturatie:  

De school heeft er voor gekozen hoofdzakelijk met facturatie (eventueel via domiciliëring) te werken. 

Facturen worden de eerste week van de daarop volgende maand meegegeven met uw zoon/dochter. 

De facturen dienen onmiddellijk te worden betaald.  

Leerlingen van wie de facturen niet werden betaald, kunnen geen gebruik meer maken van het 

schoolrestaurant, busvervoer indien de leerling niet rechthebbend is of de naschoolse opvang.  

 

Leerlingenvervoer 

Afhankelijk van de woonplaats, kan je kind gebruikmaken van de schoolbus om het traject tussen de 
woonplaats en de school af te leggen. Voor de rechthebbende leerlingen is dit gratis, andere leerlingen 
betalen het vervoer tegen kostprijs. U kan zich naar het secretariaat wenden om hieromtrent meer info te 
winnen. 

 



Samenstelling CLB-team voor onze school 

De volgende teamleden bedienen jouw school:   

Arts:  Maggie Temmerman 

Psycholoog:  Griet Vansteelant 

Maatschappelijk werker:  Karolien Van der Linden 

Verpleegkundige:  Saskia Bracke 

 
 

Eerste Hulp Bij Ongevallen 

 
Bij een ongeval op school kun je terecht bij de EHBO-verantwoordelijke: 

• Kleuterschool Klimop: Juf Isabelle 
 
Het eerstehulplokaal op school bevindt zich voor 

• Kleuterschool Klimop in de keuken 
 

Als je op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij je ouders, eveneens conform de procedure. Bij 
dringende gevallen contacteren wij de hulpdiensten rechtstreeks. 
Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het CLB of de directeur. 

Een verkeersveilige schoolomgeving 

Leerlingen worden gestimuleerd om op een duurzame manier naar school te komen: te voet, met de fiets 
of met het openbaar vervoer. De volgende afspraken gelden op school: 
• Een gemachtigd opzichter helpt leerlingen de straat oversteken op het einde van de dag. 
* Bij elke verplaatsing in klas- en schoolverband gebruiken we een fluohesje en/of een fietshelm. 
* Tijdens de donkere periode (tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie) worden de leerlingen sterk 
gestimuleerd om een fluohesje te dragen. 
* Gelieve uw auto niet te parkeren op het voetpad, zodat de voetgangers veilig onze school kunnen 
bereiken. 
 

 

Voeding, drank en tussendoortjes 

 
Het reguliere aanbod in onze school 
Bij ons op school wordt er permanent water ter beschikking gesteld. Als leerlingen meer drinken, moeten 
ze ook meer naar het toilet. Daar houden we rekening mee. Dit actiepunt gaat dus hand in hand met een 
drink- en plasbeleid op school. 
Het aanbod dranken en tussendoortjes bij ons op school stimuleert leerlingen tot een gezonde keuze. De 
aanbevelingen uit het GO!standpunt zijn hierbij richtinggevend (zie visietekst op GO! pro: http://pro.go. 
be/gezondheid-en-preventie/gezondheid/themas/voeding- en-dranken ) 
Er geldt een verbod op alcoholische dranken, energiedranken (met cafeïne en/of taurine) en hypertone 
sportdranken. 
 
 



Ouderbijdragen 

Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te 
vragen. 
 
- Bovenstaande bedragen worden niet in eenmaal gevraagd. 
- Er dient slechts per activiteit betaald te worden, gespreid over het schooljaar 
- Het zijn benaderende en maximumbedragen. 
- Betalingsproblemen kunnen besproken worden: in overleg met de directie kan een betalingsplan 
uitgewerkt worden. 
Onze school heeft in overleg met de schoolraad een regeling uitgewerkt die het mogelijk maakt om 
kinderen van minder gegoede ouders financiële steun te bieden. De directeur neemt op basis van een 
hulpvraag van de ouders een beslissing: 
- in overleg met de directeur kan een spaar- en betalingsplan uitgewerkt worden. 
- de directeur kan een prijsvermindering toestaan na overleg. 

 


