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Samenwerken 
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Beste ouders 

 

Wij willen een school zijn waar uw kind kan groeien en waar u zich als ouder          

betrokken voelt. Onze leerkrachten staan klaar voor uw kind. Zij halen steeds weer 

het beste in uw kind naar boven. 

 

Maar wat is een school zonder ouders? U bent ook heel belangrijk op onze school. U 

motiveert uw kind en u weet waar het kind mee bezig is. 

 

Het kind staat in het midden. Elk kind is uniek! 

 

We werken samen! 

● Wat doet de school?  

● Wat moeten ouders doen?  

U leest het in dit boekje! 

 

Het schoolteam 
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Wat doet de school? 

Wat verwachten ouders van de school? 
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● Goed onderwijs 

Wij zorgen voor degelijk, breed, algemeen vormend onderwijs. 

 

Uw kind speelt én leert op onze school. 

- knutselen  

- spelen 

- vertellen 

- lezen en schrijven 

- rekenen 

- turnen 

-… 

 

We spreken hoofd, hart en handen aan. Het totale kind. 
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● Zorg 

Elk kind is uniek. Elk kind is anders. Sommige kinderen leren of     

ontwikkelen moeilijker.  

 

Onze school kijkt naar wat elk kind nodig heeft. De leerkracht, de 

zorgjuf en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) volgen 

uw kind goed op. 

 

Ze ondersteunen uw kind waar nodig met: 

- extra oefeningen 

- werken in een klein groepje 

- ondersteuning in de klas 

- het zoeken van buitenschoolse hulp zoals logopedie, kine,… 

- en nog veel meer! 
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● Contact 

U bent altijd welkom!  

Wij staan klaar voor u en uw kind.  

 

Spreek iemand aan als dat nodig is: 

- juf of meester van de klas 

- juf of meester aan de poort 

- juf Kaat 

- Meneer directeur 

- het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 

 

U kan ook bellen: 

School: tel. 03/541.06.13 

CLB: tel. 03/542.21.55 



 9 

Wat doen de ouders? 

Wat verwacht de school van de ouders? 
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● Kinderen opvolgen 

U bent een goede ouder voor uw kind! U weet waar het kind mee bezig is. 

 

Laat uw kind vertellen over school.  

U maakt tijd om te luisteren. 

 

U helpt het kind met zijn lessen. 

U helpt het kind met zijn huiswerk. 

 

 

 

U kijkt elke dag in de agenda. 

 

 

U weet wat het kind doet op school. 

U zorgt er mee voor dat uw kind niets vergeet.  

Uw kind vindt dit leuk! 
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● Oudercontact  

Een goede samenwerking is heel belangrijk. 

 

Er zijn verschillende oudercontacten tijdens het schooljaar. U krijgt hiervoor 

uitnodigingen. Kom altijd naar het oudercontact. Er worden belangrijke din-

gen gezegd. 

 

Als u voor een extra gesprek wordt uitgenodigd, kom hier dan ook zeker 

naartoe. Dit is echt belangrijk voor uw opgroeiend kind. 

 

U kan ook zelf een oudercontact aanvragen bij de klasleerkracht. Hebt 

u een idee, een vraag, een bedenking,… Kom naar de school en vertel 

het ons. 

 

U bent altijd welkom!  
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● Infomomenten en openklasmomenten 

Onze school nodigt u regelmatig uit. Kom naar school. 

Op de infomomenten krijgt u informatie over de werking van de school en de klas 

van uw kind.  

Bijvoorbeeld: 

 afspraken in de klas 

 informatie over wiskunde, taal, WO, Frans,… 

 informatie over toetsen en rapporten 

 en nog veel meer! 

Tijdens de openklasmomenten mag u samen met uw kind in de klas komen    spe-

len en leren. 
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● Ouderraad  

Wanneer? 

3 keer per jaar 

 

 

 

Wie? 

Alle ouders! 

 

 

 

Wat? 

- uitleg over projecten en activiteiten op school 

- uitleg over vernieuwingen op school 

- tips over opvoeden, huiswerk maken,… 

- vragen van ouders 
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● Nederlands leren  

Op school praten wij Nederlands. Wij begeleiden uw kind bij het leren van het 

Nederlands. 

U werkt mee door: 

 - uw kind met zijn vrienden Nederlands te laten spreken 

 - uw kind naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken 

 - zelf Nederlandse lessen te volgen 

  

MAAR: 

Praat ook heel veel in uw eigen taal tegen en met uw kind! 

 

KAAP 

Les Nederlands voor ouders op school. 
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Belangrijke afspraken 
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● Schooluren kleuterschool 
Schoolpoort open: U brengt uw kleuter tot aan de klasdeur. 

 

 

 

Voormiddag: De lessen beginnen en eindigen. 

 

 

 

Namiddag: De lessen beginnen en eindigen. 

 

 

 

Einde schooldag: U haalt uw kleuter af aan de klasdeur. 
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● Schooluren lagere school 
Schoolpoort open: De kinderen mogen op de speelplaats. 

 

 

 

Voormiddag: De lessen beginnen en eindigen. 

 

 

 

Namiddag: De lessen beginnen en eindigen. 

 

 

 

Einde schooldag: U haalt uw kind van de lagere school af aan de schoolpoort. 
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● Rijen 

Er worden ‘s morgens rijen gemaakt. De kinderen gaan in een rij voor de juf 

of meester staan. Stoor de rijen niet. 

- Loop niet door de rijen. Laat de rij voorgaan. 

- Speel niet met uw kind als het in de rij staat. 

- Laat uw kind rustig in de rij staan. 
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● Kind afhalen  

Kom uw kind niet vroeger afhalen. Zo stoort u de les of de activiteit niet. 

 ● Kleuterschool: Uw kind moet tot 15.15 uur op school blijven! 

 ● Lagere school: Uw kind moet tot 15.25 uur op school blijven! 

 

Maak goede afspraken met uw kind en met de klasleerkracht:  

Wie komt het kind van school afhalen? 

Zeg het tegen de leerkracht of bel naar de school. Wij geven geen kinderen mee 

met mensen die wij niet kennen. 
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● Feest 

Uw kind is jarig. Het is feest! 

Een traktatie moet niet. 

Als u toch iets wil meegeven, houdt de traktatie dan eenvoudig. Iets klein is 

nog het beste! 

 

Dit mag: een stukje fruit, een cake of een taart 

 

 

 

 

Dit mag niet: snoep, speelgoed of pakjes voor alle kinderen 
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