Onthaalbrochure

Oudervereniging
Onze school heeft een bloeiende ouderwerking. De oudervereniging richt aller‐
lei activiteiten in om tijdens het schooljaar financieel te kunnen bijspringen bij
allerlei uitstappen, feestjes, bezoeken, … van de leerlingen.
Elke ouder is welkom bij de oudervereniging als vaste medewerker of als
helpende hand tijdens één van de activiteiten.

Activiteiten van de school

Zorg op school

Beste ouders

Onze school schenkt aandacht aan de zorg voor elk kind. Aan het zorg‐
beleid wordt gewerkt door het voltallige schoolteam i.s.m. het CLB en het
Ondersteuningsnetwerk.

Van harte welkom in onze school! Het verheugt ons dat jullie
voor het onderwijs en de opvoeding van jullie zoon / dochter
een beroep doen op onze school.

We streven naar een veilig pedagogisch klasklimaat, waarbij een
positieve relatie tussen leerkracht en leerlingen maar ook leerlingen
onderling centraal staat.

In deze brochure trachten we zoveel mogelijk informatie te
bundelen over onze school. U kan hier heel wat nuttige infor‐
matie vinden over de organisatie van de school.

Omdat we het belangrijk vinden dat elk kind de kans krijgt om zijn eigen
talenten te ontwikkelen trachten we de totale persoonlijkheid van de
leerlingen in ons onderwijsaanbod te betrekken.
Vanuit de zorgwerking wordt het handelen van de leerkracht onder‐
steund. De zorgcoördinator gaat samen met de klasleerkracht op zoek naar
geschikte hulpmiddelen om kinderen te begeleiden die het moeilijker
hebben, maar ook hoe we snel lerende kinderen meer uitdaging kunnen
bieden, hoe we de werkhouding van kinderen kunnen verbeteren, hoe we
het leren lezen kunnen ondersteunen ….
De eerstelijnszorg gebeurt op klasniveau en de zorg voor kinderen krijgt
er vorm door differentiatie, werken in niveaugroepen, contractwerk,
hoekenwerk, …
Via criteria voor de ontwikkeling in de kleuterschool en genormeerde
testen voor taal en wiskunde in de lagere school volgt het schoolteam de
ontwikkeling van de kinderen op de voet..

We wensen alle kinderen een fijn en leerrijk schooljaar toe!
De directie en het schoolteam.

Onze school

Wat te doen bij ziekte?
Kleuters die niet schoolplichtig zijn (tot de zomer‐
vakantie van het jaar waarin ze 5 jaar worden)
moeten geen briefjes binnenbrengen bij ziekte.
Kleuters die 5 worden zijn schoolplichtig vanaf
1 september van dat jaar. Ook kinderen van de lagere school die niet aanwe‐
zig zijn moeten hiervoor een briefje binnenbrengen.:
Ofwel een verklaring ondertekend door een ouder voor maximaal 3 kalender‐
dagen (dit kan maximaal viermaal per schooljaar)

Afdeling De Stap

Ofwel een medisch attest uitgereikt door een arts indien meer dan 3 kalen‐
derdagen of indien de leerling al 4 maal afwezig is geweest

Pastorijstraat 60, 2590 Berlaar
03/482.17.11

CLB
Onze school werkt samen met CLB Kompas, Fr. Coeckelbergstraat 4 te
2220 Heist op den Berg, 015/24 81 10. Onze contactpersoon is Ingrid Goos..

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen
nu en in de toekomst. Het CLB begeleidt leerlingen bij:
‐ het leren en studeren;
‐ de onderwijsloopbaan;
‐ de preventieve gezondheidszorg;
‐ het psychisch en sociaal functioneren.
Afdeling Heikant
Aarschotsebaan 60, 2590 Berlaar
015/24.57.43
Directie: Ingrid Van den Broeck / Wim Van Dessel
directie@gemeenteschoolberlaar.be

Studietoelage
Sinds schooljaar 2019‐2020 wordt de schooltoeslag automatisch betaald via het
Groeipakket. Deze hoeft dus niet meer aangevraagd te worden.

Lesuren

Keuze van de levensbeschouwelijke vakken
Ouders hebben de keuze om hun kind in de lagere
school lessen in één van de erkende godsdiensten of
niet‐confessionele zedenleer te laten volgen.

maandag

8.40 u—11.50u

dinsdag

12.50u—15.30u

donderdag

Turnen
Tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding dragen de leerlingen
van de lagere school een t‐shirt, korte broek en
sportschoenen.

woensdag

8.40u—11.50u

vrijdag

8.40u—11.50u
13.20u—15u

Alle kinderen krijgen van de school een t ‐ shirt met
het logo van de school.
De kleuters turnen in hun gewone kledij.

Er is toezicht op de speelplaats
‘s morgens vanaf 8.10u
‘s namiddags tot 15.45u.

Zwemmen
Onze leerlingen van de lagere school gaan om de 14 dagen donderdag‐
namiddag zwemmen naar het zwembad “De waterperels” te Lier.
De leerlingen (uitgezonderd het 6e leerjaar) betalen per zwembeurt €2.
De lijsten met de zwembeurten worden in het begin van het schooljaar
met de leerlingen meegegeven.
Zwemzak met badpak of zwembroek en handdoeken dienen door de
leerlingen zelf voorzien te worden.

Wie vroeger arriveert of later blijft, moet naar de Buitenschoolse Kinder‐
opvang Roefels. Opgelet, hiervoor dient men geregistreerd te zijn.
Inschrijvingsformulieren kan men op school of bij Roefels verkrijgen.

De buitenschoolse kinderopvang wordt ingericht door het gemeente‐
bestuur en bevindt zich :
Berlaar Centrum:
Pastorijstraat 60
2590 Berlaar
03/482.08.08

Berlaar Heikant:
Aarschotsebaan 52
2590 Berlaar
015/25.09.23

https://www.berlaar.be/kinderopvang‐roefels

Afhalen en brengen van de kinderen
‘s Morgens worden de kinderen gebracht via de poort van de speel‐
plaats. Ouders komen op de speelplaats niet voorbij de groene lijn.
Fietsers kunnen de fietsenstalling ook binnengaan langs het kleine
poortje aan de kant van de trage weg.

Bij het einde van de schooldag kunnen
ouders hun kleuter ophalen uit de rij op
de kleuterspeelplaats van zodra een leer‐
kracht de poort opent. Kinderen van de
lagere school worden opgewacht voorbij
de poort.
Voor onze school is er een ‘Zoen en Zoefʼ
zone voorzien ter hoogte van de voor‐
deur. Deze zone is bedoeld om te stoppen met de auto enkel om kin‐
deren te laten in‐of uitstappen. Opgelet, tijdens de schooluren is dit geen
parkeerstrook.
Gelieve er op te letten dat er op de parking rond de sporthal éénrich‐
tingsverkeer van toepassing is: oprijden voor de sporthal en er terug af‐
rijden achter de sporthal.
Bij het begin van de lessen om 8.40u gaan alle toegangen vast en kan je
je kind aanmelden via het secretariaat.

Middagmaal, tussendoortjes en drank
Het gebruik van de eetzaal tijdens de middagpauze is gratis.
Tijdens het middagmaal wordt de drank gratis ter beschikking gesteld
door de school en de oudervereniging. De leerlingen hebben de keuze uit
melk, koud of warm water. Drank van thuis meebrengen mag ook.

Woensdag is fruitdag. Dan eten de leerlingen enkel fruit of groente als
tussendoortje tijdens de speeltijd, bij voorkeur in een doosje.
Op andere dagen en in de namiddag kunnen koeken wel. Liefst in een
koekendoosje, zonder papiertje.
Er is geen drank te verkrijgen tijdens de speeltijden. Wie wil drinken,
brengt zelf drank mee. We zouden liefst geen brikjes of plastieken fles‐
jes zien. Een drinkbus (liefst met water) is de beste en ook gezondste
optie! Frisdranken zijn uit den boze.

Wij doen mee aan het project “afvalarme school 2020”, ondersteund door
Ivarem .

