Welkom in

Onthaalbrochure kleuterschool

Zomerstraat 27
2590 Berlaar
Tel: 03/482.12.60
Gsm: 0476/600.363
e-mail: bs.delotusbloem@g-o.be
website: www.delotusbloem.be
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Voorwoord
Beste ouders,
Samen met het hele schoolteam heet ik u en uw kind van harte welkom in onze kleuterschool
en wil ik u danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Wij gaan er samen met u
voor zorgen dat uw kind een aangename en leerrijke tijd beleeft in onze school!
In deze brochure vindt u de nodige informatie over de werking van onze school. Een vlotte
(samen)werking kunnen we enkel bereiken mits duidelijke afspraken tussen de school, de
ouders en de kinderen. De bedoeling van deze brochure is dan ook om duidelijke en correcte
informatie te geven over de werking van onze basisschool: “De Lotusbloem”, meer bepaald
over de werking in de kleuterschool.
Indien er nog onduidelijkheden zijn, aarzel dan niet om mij te contacteren of even langs te
komen.
Met vriendelijke groeten,
Natalie Deppe, directeur

Schoolreglement kleuterschool
Ons intern schoolreglement maakt integraal deel uit van het Schoolreglement Basisonderwijs
van het GO!
In het schoolreglement vindt u de algemene richtlijnen en afspraken voor het Basisonderwijs
van het GO!, meerbepaald van onze scholengroep Fluxus.
In dit intern schoolreglement vindt u de schoolspecifieke richtlijnen en afspraken.

Contactgegevens
GO! Basisschool De Lotusbloem
Zomerstraat 27
2590 Berlaar
Toegang kleuterschool:
Kapellebaan of Zomerstraat
Tel: 03/482.12.60
Gsm: 0476/600.363
e-mail: bs.delotusbloem@g-o.be
website: www.delotusbloem.be
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Even voorstellen: ons schoolteam
Directeur:

Natalie Deppe

Adm. medewerkers: Ey Gijsels
Sandy Wils
Lies Vandeveegaete
Kleuterafdeling:

Sarah Van Heugten
Ilse Kuhn
Sophie Op De Beeck
Ellen Verelst
Nele Claes
Karine Peeters
Birgit Gilen

instapklas
eerste kleuterklas
tweede kleuterklas
derde kleuterklas
extra ondersteuning
kinderverzorgster
zorgcoördinator

Lagere afdeling:

Hilde Henderickx
Ellen Geysemans
Kim Discart
Griet Buyens
Cindy Janssens
Christin Schaeken
Stef Heylen
Birgit Gilen
Sara Van Lysebetten
Mariëlla Verstappen
Neslihan Bilgili
Nayri Dirlik

eerste leerjaar
tweede leerjaar
derde leerjaar
vierde leerjaar
vijfde leerjaar
zesde leerjaar
lich.opvoeding
zorgcoördinator
niet conf. zedenleer
katholieke godsdienst
islamitische godsdienst
protestantse godsdienst

Buschauffeur:

Chris Boecksteyns

Onderhoudspersoneel:
Ingrid Heylen
Brigitte Verhulsel

Aanwezigheden
In principe is uw kind als kleuter niet leerplichtig. Vanaf september van het kalenderjaar
waarin uw kind 6 jaar wordt, is uw kind wel leerplichtig.
Is uw kleuter leerplichtig omdat het een extra jaartje in de kleuterschool blijft, dan gelden
voor uw kind de regels van het lager onderwijs. Deze regels vindt u terug in het
Schoolreglement voor Lager Onderwijs.
Sinds enkele jaren worden de afwezigheden van kleuters uit de derde kleuterklas strenger
gecontroleerd. Om over te gaan naar het eerste leerjaar, moet uw kind minstens 250 halve
dagen aanwezig geweest zijn in de derde kleuterklas.
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In de kleuterschool is er dus geen leerplicht voor de andere kleuters. Het is echter wenselijk
dat u de school informeert omtrent de afwezigheid van uw kleuter. Een telefoontje naar het
secretariaat volstaat.
Heeft u uw kind ingeschreven voor de instapklas (2,5 jarigen), en brengt u uw kind niet naar
school op de voor hem/haar geldende instapdatum (omdat het nog niet schoolrijp is
bijvoorbeeld) maar op een latere datum, geef dan een seintje aan de school. Op die manier
kunnen wij u verzekeren dat u de plaats voor uw kind behoudt.

Schooluren
Van 08u15 tot 08u40 heeft u de tijd om uw kind naar de speelplaats van de kleuterschool te
brengen. Daar staat een juf u op te wachten. Wij vragen u om deze uren te respecteren. Bent u
voor 08u15 op school dan vragen wij u om uw kind af te zetten in onze voorschoolse opvang.
Laat het nooit alleen achter op de speelplaats!
Het onthaal in de kring ’s morgens is het belangrijkste moment van de dag. De activiteiten die
de meeste concentratie van uw kind vragen, worden op dat moment aangeboden. Dit mag uw
kleuter niet missen. Bovendien stoort u de activiteit en de rust in de klas wanneer u te laat
binnenkomt. Daarom vragen wij u vriendelijk om zeker uw kind tijdig naar de klas te
brengen.
Gaat uw kind tijdens de middagpauze thuis eten, dan haalt u uw kind af om 12u15 in de
speelzaal van de kleuterschool en brengt u uw kind terug om 13u30.
Om 15u30 kan u uw kind weer afhalen aan de speelplaats van de kleuterschool. Op woensdag
om 12u15. Bent u een beetje vroeger, dan wacht u aan het groene poortje tot het tijd is.
Ouders zijn niet toegelaten in de gangen/speelzalen/klassen tot 15u30. Op die manier kan de
juf de dag op een rustige manier afsluiten.

Voor- en naschoolse opvang
De school voorziet voor- en naschoolse opvang :
Voorschoolse opvang vanaf 07u00 tot 08u15
Naschoolse opvang vanaf 15u45 tot 18u00 behalve op woensdag
Naschoolse opvang op woensdag vanaf 12u30 tot 13u30
De school voorziet geen opvang tijdens schoolvakanties, pedagogische studiedagen en
facultatieve vakantiedagen. Ook op de laatste schooldag voorziet de school geen naschoolse
opvang.
De voor- en naschoolse opvang in onze school is betalend: 0,40€ per begonnen kwartier.
De kosten voor gebruik van onze voor- en naschoolse opvang worden aangerekend via de
maandelijkse factuur.
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U hoeft uw kind niet op voorhand aan te melden of in te schrijven voor onze voor- en
naschoolse opvang. Kinderen die na het einde van de schooldag ( dagelijks vanaf 15u45, op
woensdag vanaf 12u30) niet werden afgehaald, komen automatisch terecht in onze naschoolse
opvang.
Wanneer u uw kind brengt naar onze voorschoolse opvang of afhaalt in onze naschoolse
opvang, moet u zich steeds aanmelden bij de persoon die het toezicht houdt.
Ouders worden voor 08u15 enkel toegelaten in de ruimte waar de opvang georganiseerd
wordt om hun kind af te zetten. Om het overzicht te kunnen behouden en de veiligheid van de
kinderen te garanderen, vragen wij u om meteen weer te vertrekken na het afzetten van uw
kind.
Indien gewenst kan uw kind ook opgevangen worden in de gemeentelijke kinderopvang BKO
Roefels:

Bko Roefels is een gemeentelijk opvanginitiatief en is gesitueerd op twee locaties:
Berlaar-Centrum
Pastorijstraat 60
2590 Berlaar
03/482 08 08

Berlaar-Heikant
Aarschotsebaan 52 “Pastorij”
2590 Berlaar
015/25 09 23

De kinderen worden dan opgevangen in Kinderland, Pastorijstraat 60 te 2590 Berlaar. Dit is
mogelijk van 6u45 tot 18u15.
De kinderen worden ’s avonds aan de school opgehaald en ’s morgens naar onze school
gebracht met een vervoerdienst ingericht door de opvang.
Prijs: 1,20€ per half begonnen uur (2,40€ per uur)
Bko Roefels is niet open op alle schoolvrije dagen, maar enkel voor-en naschools en tijdens
de schoolvakanties.
Voor deze opvang dient u uw kind wel op voorhand in te schrijven. Meer informatie kan u
bekomen via e-mail naar bko.roefels@berlaar.be.

Wijziging persoonlijke gegevens
Het is uiterst belangrijk dat u het secretariaat meteen verwittigt wanneer persoonlijke
gegevens wijzigen (adres, telefoonnummers, samenstelling gezin,…). U kan dit telefonisch
doen, u kan een briefje afgeven aan de juf, u mag dit met een mailtje doen op het e-mailadres
van de school…Het is in het belang van uw kind dat u dit niet vergeet. Wij moeten ten alle
tijden iemand kunnen bereiken in geval van ziekte/ongeval van uw kind of in geval van nood.
Geef daarom ook steeds voldoende telefoonnummers mee (ouders, schoonouders, tantes,
nonkels..). Ook wanneer één van beide ouders uit het ouderlijk gezag wordt ontzet, deelt u dit
onmiddellijk mee en geeft u hiervan een bewijs van de rechterlijke beslissing af.

Intern schoolreglement GO! Basisschool De Lotusbloem

Pagina 5

Schoolverandering
Tijdens het schooljaar kan u desgewenst van school veranderen. Elke schoolverandering
tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni, moet schriftelijk
meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directie van de
oorspronkelijke school.
Vakantiedagen, facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen
In juni krijgt u reeds de dagen mee waarop de school het komende schooljaar gesloten zal
zijn. Op die manier kan u tijdig zorgen voor opvang van uw kind. Indien u deze lijst kwijt
bent, kan u die steeds opvragen op het secretariaat.

Betalingen
Maandelijks zal u een factuur ontvangen naargelang verbruik (zwemmen, uitstappen, gebruik
voor- en naschoolse opvang).
Wij houden ons aan de opgelegde maximumfacturen:
Scholen uit het basisonderwijs organiseren heel wat activiteiten die niet noodzakelijk zijn
voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar die het leren boeiender en
aangenamer maken voor de kinderen. Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen,
werken scholen met een dubbele maximumfactuur. Dat is het maximumbedrag dat een
school aan de ouders mag doorrekenen.
•

De scherpe maximumfactuur bevat:
o schooluitstappen van één dag, zoals toneelbezoek, sportdag…
o studiematerialen die de kinderen verplicht via de school moeten aankopen (bv.
een schoolabonnement op een bepaald tijdschrift).

•

De minder scherpe maximumfactuur bevat de meerdaagse uitstappen buitenshuis
die tijdens de schooluren vallen, zoals een zeeklas of plattelandsklas.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn dit de geïndexeerde maximumbedragen:

Scherpe maximumfactuur :
•
•

45€ voor kleuters
85€ voor leerlingen van de lagere school

Minder scherpe maximumfactuur :
•

435 euro, gespreid over de zes leerjaren (voor weekverblijven)

Buiten een schooltas en een brooddoos hoeft u niets aan te kopen voor de school. Materiaal
dat de kinderen nodig hebben in de klas, wordt steeds gratis aangeboden.
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Wat als mijn kind nog niet zindelijk is?
Om een vlotte werking in de klas te kunnen garanderen, vragen wij u om er zo goed als
mogelijk voor te zorgen dat uw kind zindelijk is voor het naar de kleuterschool komt. Enkel
op die manier kan de juf zich volledig toeleggen op de activiteiten en algemene zorg van alle
kleuters in haar klas. Lukt dit nog niet? Dat is ook niet abnormaal…kinderen evolueren elk op
hun eigen tempo. Bij het ene kind duurt het wel eens wat langer dan bij het andere kind. We
helpen uw kind dan wel op weg.
Uiteraard kan een ongelukje bij elke kleuter wel eens gebeuren. Daarom vragen wij u om
steeds reservekledij in een plastieken zakje te voorzien, met vermelding van naam en klas.
Indien uw kind reservekledij van de school aankrijgt, vragen wij u om dit te wassen en snel
terug te bezorgen.

Mijn kind blijft eten. Wat neem ik mee?
Wij stimuleren ouders en kleuters om gezond te eten. Geef daarom lekkere boterhammen mee
en geen koffiekoeken. Wij warmen geen maaltijden op voor de kleuters. Schrijf de naam op
de brooddoos. De kinderen nemen zelf voldoende drankjes mee. Wij staan geen frisdranken
toe, geen blikjes en geen glas. Wat kan wel: drankkartonnetjes, petflesjes, maar liefst zien we
een drinkbus. Hiermee beperken we onze afval op school. Ook koekjes kunnen best in een
koekendoos. Geef uw kind ook dagelijks een lekker stukje fruit mee.

Wat als mijn kind ziek is?
Is uw kind ziek, dan vragen wij u om het thuis te houden zodat het geen andere kinderen kan
besmetten. Tenslotte is het ook voor uw kind niet prettig om ziek op school te zijn. In de
kleuterschool hoeft u geen doktersbriefje voor te leggen (enkel de leerplichtige kleuters).
De school heeft geen toelating om medicijnen toe te dienen, dus ook geen koortswerende
middelen.
Wanneer een kind ziek wordt op school, nemen wij contact op met u zodat u uw kind kan
afhalen. Kunnen we niemand bereiken, dan kan het gebeuren dat wij de dokter opbellen. Hij
kan toestemming geven om medicijnen toe te dienen. De doktersrekening wordt aan u
doorgerekend.
Indien uw kind op school medicijnen moet krijgen, dan is dit enkel mits attest van de dokter
met duidelijke vermelding van welk medicijn, dosering en hoe vaak. De ouders dragen hierbij
de volledige verantwoordelijkheid.
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Besmettelijke ziekten
Indien uw kind aan een besmettelijke ziekte (kinderziekten, griep, buikgriep,…) lijdt, dient u
onmiddellijk de school te verwittigen. Uw kind kan pas naar school terugkomen wanneer de
dokter verklaart dat er geen besmettingsgevaar meer is.

Luizen en neten
Wij kunnen het luizen- en netenprobleem in onze school enkel goed onder controle houden
door regelmatige controle van de haartjes en nauwgezette opvolging door de ouders. Indien
we bij uw kind luizen en/of neten vinden, dan zal u een brief meekrijgen met de vraag tot
onmiddellijke behandeling. Vergeet niet om dan ook steeds de kledij, jassen, mutsen, sjaals en
het beddengoed te wassen. Delicate kledingstukken kan u ook enkele uren in de diepvries
leggen. Wanneer u een brief hebt meegekregen, zal uw kind daags nadien opnieuw
gecontroleerd worden om er zeker van te zijn de behandeling goed is verlopen.

Wat als mijn kind een ongeval heeft?
Heeft uw kind op weg naar school of op de terugweg naar huis een ongeval, dan komt u bij de
juf of de directie papieren halen die door de dokter worden ingevuld. De schoolverzekering
(Ethias) betaalt, na tussenkomst van de mutualiteiten, het overige bedrag terug.
Ook wanneer uw kind op school een ongeval heeft, krijgt u diezelfde papieren mee.
Indien wij vermoeden dat controle of opname in het ziekenhuis noodzakelijk is en wij kunnen
niemand bereiken, dan zal een ziekenwagen gebeld worden en zal de leerkracht uw kind
vergezellen naar het ziekenhuis tot u aankomt.
Toch vragen wij nogmaals om steeds bereikbaar te zijn.
Verzekering
Zoals we eerder hebben vermeld, zal de schoolverzekering de onkosten vergoeden die het
gevolg zijn van een schoolongeval, of een ongeval op weg naar school of op de terugweg naar
huis. U zal eerst alle onkosten betalen en na tussenkomst van de mutualiteiten, zal de
schoolverzekering het overige bedrag terugstorten. Hou daarom steeds alle betalingsbewijzen
goed bij en geeft ze tijdig af aan het secretariaat.
De school is niet verzekerd voor materiële schade en zal dit ook niet vergoeden. De school is
niet verantwoordelijk voor voorwerpen die niets te maken hebben met het lesgebeuren
wanneer deze gestolen, beschadigd of verloren geraken. Waardevolle zaken laat je dus beter
thuis want ze vallen niet onder de schoolverzekering!
Kinderen blijven kinderen. Soms veroorzaken zij door deugenieten-streken schade aan
derden. Dit wordt door de verzekeringsmaatschappijen geklasseerd als ‘vandalisme’ en wordt
niet terug betaald. Daarom adviseren wij u ook om hiervoor zelf een familiale verzekering af
te sluiten.
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Schoenen en kledij
Onze kleuters komen naar school met gemakkelijke vaste schoenen (slippers, crocks of hakjes
zijn niet toegestaan). Doe uw kind gemakkelijke kledij aan. Korte topjes (met blote buik) zijn
niet toegestaan.
Zichtbaar zijn op straat in de ‘donkere’ maanden is zeer belangrijk, zeker voor jonge kinderen
die zich nog niet helemaal bewust zijn van het gevaar dat verkeer met zich kan meebrengen.
Wij adviseren u om zeker tijdens deze maanden uw kind een fluohesje of flover (fluo
boekentassencover) te laten dragen wanneer het naar school komt en weer naar huis gaat.
Wij verplichten het dragen van een fluo-hesje van de eerste dag na de herfstvakantie tot aan
de laatste dag voor de krokusvakantie.
Zorgbegeleiding
In onze school kan uw kind rekenen op een intensieve begeleiding. Eerst en vooral door de
kleuterleidsters. Zij volgen de kinderen nauwgezet op en noteren dit ook in een digitaal
kindvolgsysteem. Dit ‘digitale dossier’ gaat met het kind mee tot het onze school verlaat. Op
die manier kunnen we de vorderingen goed opvolgen, maar ook de problemen waar uw kind
eventueel mee kampt. Hier staan geen geheimen in: u mag het dossiertje inkijken na afspraak
met de klasjuf. Meestal wordt dit besproken op de individuele ouderavond . Hier zullen nooit
verrassingen in staan. De juf bespreekt tijdig met u wanneer er problemen zijn. Dit kunnen
aanpassingsproblemen zijn, maar ook leer- of ontwikkelingsstoornissen.
Wanneer we merken dat uw kind op een bepaald vlak uitvalt, ondernemen we verdere
stappen. Uiteraard wordt u steeds eerst op de hoogte gebracht. Daarna wordt in het zorgteam
besproken op welke manier we uw kind verder kunnen helpen. Dit team bestaat uit de
directeur, de zorgcoördinator, de juf en een anker van het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding. Sommige kinderen kunnen, indien zij voldoen aan bepaalde
voorwaarden, ondersteuning krijgen van een Ondersteuningsnetwerk.
Onze contactpersoon bij het CLB (tel: 03/480.68.10) is:
Elly De Jonghe: elly.dejonghe@goclblier.be
Onze zorgcoördinator kan u bereiken op:
Birgit Gilen: zorgbirgit@kla4.be
Op dinsdag en donderdag is zij aanwezig in de school en kan u haar persoonlijk aanspreken.

Info-en ouderavonden
In de kleuterschool organiseren wij een infoavond bij de start van het nieuwe schooljaar en
nog drie oudercontacten in de loop van het schooljaar.
Het oudercontact is een moment dat er open en eerlijk gesproken kan worden en waar
inbreng van zowel ouders als juffen mogelijk is. Enkel door goede communicatie kunnen we
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het welbevinden en de leerkansen van uw kind verhogen. Daarom vinden wij het belangrijk
dat u deelneemt aan deze vorm van overleg. Uiteraard hebt u al elke dag contact met de juf
wanneer u uw kind brengt en weer komt halen. Maar op een oudercontact is er toch de
mogelijkheid om in alle rust dieper in te gaan op de ontwikkeling van uw kind.
Om die reden verzoeken wij u ook om uw kind niet mee te nemen naar zo’n oudercontact. We
hebben ondervonden dat het eerder storend werkt en vaak de gesprekken bemoeilijkt.

Informatie
Informatie ontvangt u via het heen- en weermapje van uw kind en via de infobrief van de
directeur.
U kan een groot deel van de informatie indien gewenst digitaal op uw e-mailadres krijgen.

Overgaan naar het volgende jaartje
In de kleuterschool beslist u als ouders of uw kind (na eventueel advies van de juf en clb) het
jaartje dubbelt of niet. Een kind mag slechts één jaar dubbelen in de kleuterschool. Het
gebeurt zelden dat wij dit advies geven in de eerste of tweede kleuterklas. Af en toe wordt dit
advies wel gegeven in de derde kleuterklas. Dan bekijken de juffen samen met het zorgteam
of uw kind klaar is voor de grote stap naar de lagere school. We bekijken dan de algemene
ontwikkeling, rijpheid en enkele testen die werden afgenomen. Wanneer we vermoeden dat
uw kind nog niet rijp is om naar het eerste leerjaar te gaan, zal dit advies met u besproken
worden. Ook hier hebt u het eindwoord.

Oudervereniging
Onze school heeft een actief oudercomité. Zij zijn de spreekbuis voor alle ouders.
Tweemaandelijks komt het oudercomité samen en bespreken zij samen met de directeur en
enkele leerkrachten onderwerpen die leven onder de ouders.
Zij organiseren samen met het schoolteam onze schoolfeesten, en steken ook vaak de handen
uit de mouwen om ons te helpen met klusjes in de school. Wij kunnen ook op hun steun
rekenen bij de voorbereidingen van andere initiatieven in onze school.
Iedereen is welkom op deze vergaderingen. Helpt u graag mee, maar geen zin in
vergaderingen? Geen probleem. U kan bij alle activiteiten van het oudercomité vrijblijvend
een handje toesteken.
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Rookverbod
In onze school en buiten aan de schoolpoort geldt een algemeen rookverbod.

Inschrijvingen
Inschrijven kan op elke dag van de week tijdens de schooluren. Hiervoor maakt u een
afspraak op gsm-nummer 0476/600.363 of via e-mailadres bs.delotusbloem@g-o.be
Wanneer u uw kind komt inschrijven, neemt u een identiteitsbewijs met rijksregisternummer
van uw kind mee.
Onze website: www.delotusbloem.be
Wij hebben een website waar u veel informatie op terugvindt. U vindt hier o.a. de
schoolkalender terug met alle gebeurtenissen per maand genoteerd.
Wij hebben ook een facebookpagina (basisschooldelotusbloem) waar onze juffen u up to date
houden van het gebeuren in de klas en het verloop van de uitstappen.
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