ONS SCHOOLREGLEMENT
VOOR DE OUDERS

tel. 089 867436
oogappel@kbaoneeroeteren.be

1. ALGEMEEN
o Schooluren: van 08.45 uur tot 12.00 uur
van 13.15 uur tot 15.35 uur
o Alle spullen van uw kind zijn voorzien van
zijn/haar naam.
o Geef uw kind geen snoep mee naar
school. Drank zonder toegevoegde
suikers, prik in herbruikbare fles en
versnaperingen zonder chocolade.
o Motiveer uw kind om ruzies en problemen
uit te praten en zeker geen geweld te
gebruiken.
o Een dag per week is het fruit- en waterdag.
Uw kind krijgt een stuk fruit (in de
voormiddag) als het meedoet aan ‘Tutti
frutti’. Geef wel nog water mee. Indien uw
kind niet meedoet aan dit project, geeft u
enkel fruit en water mee op deze dag.
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2. KLEDING EN VOORKOMEN
o Zorg er voor dat uw kind een verzorg
voorkomen heeft: geen te korte T-shirt of
bloesjes met spaghettibandjes, geen
basketshirts – schouders zijn bedekt!
o Stimuleer uw kind niet mee te doen aan
rages in kleding, tatoes en piercings.
o Tijdens de turnles draagt uw kind het Tshirt van school, blauwe korte turnbroek en
turnpantoffels met lichtgekleurde zool.
Voor de kleuters pantoffels zonder veters.
o Vraag uw kind om regelmatig het
turngerief mee naar huis te brengen om te
wassen.
o Tijdens de zwemlessen draagt uw kind
een badpak (geen bikini) of een
zwembroek (geen short). Geef twee
handdoeken mee in een zwemtas.
o Zorg er voor dat uw kind altijd het nodige
materiaal op tijd mee naar school heeft.
o Geef uw kind elke dag een zuivere
zakdoek mee naar school of een pakje
papieren zakdoeken in de boekentas.
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3. AANKOMST OP SCHOOL
o De schoolpoort gaat open om 08.25 uur.
o Stuur uw kind nooit te vroeg naar school
want er is pas toezicht vanaf 08.25 uur.
o De school begint om 08.45 uur. Laat uw
kind nooit te laat komen op school. Dit is
niet fijn voor uw kind en voor de klas.
o Zet uw kind af aan de schoolpoort. Uw
kind kan goed alleen verder. Enkel de
kinderen van de eerste kleuterklas mag je
naar de leerkracht met toezicht brengen.
o Parkeer uw auto nooit voor de schoolpoort
want dan hindert u de fietsers en de
voetgangers. Stop enkel om uw kind te
laten uitstappen en rij zo vlug mogelijk
verder.
o Om te verhinderen dat uw kind terug naar
u loopt, kan u best onmiddellijk doorgaan.
o Als u toch even aan de schoolpoort wil
blijven staan, blijft u achter de schoolpoort
en laat de doorgang vrij voor de fietsers en
voetgangers.

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR OUDERS
4

4. IN DE KLAS
o U mag uw kind tijdens de lesuren, enkel
mits toestemming van de directie, uit de
klas halen.
o Maak hiervan geen misbruik, dus enkel in
uitzonderlijke omstandigheden.
o Tijdens de lesuren kan u niet in de klas
van uw kind. Wilt u de leerkracht spreken,
dan kan dit voor of na de schooluren of
telefonisch.
o Als uw kind de klas wil trakteren op
zijn/haar verjaardag, zorgt u voor een
gezond tussendoortje. Breng alles
’s morgens of tijdens de middagpauze
naar de klas. Cadeautjes geven mag niet.
Deze worden terug mee naar huis
gegeven.
o Agenda
- Dagelijks inkijken en controleren welk
huiswerk uw kind heeft.
- Mededelingen en afwezigheidsbriefjes
bij de juiste week steken.
- Wekelijks de agenda aftekenen.
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o Huiswerkmap
- Uw kind heeft een huiswerkmap.
- Hierin zitten het huiswerk, de
agenda en brieven voor thuis.
- Controleer de map dagelijks.
- Haal de brieven voor thuis eruit en
antwoord (indien nodig) zo vlug
mogelijk.
o Boekentas
- Laat niets onnodig (fruit, koekjes,
flesjes, papieren …) in de
boekentas zitten. Ze is zo al zwaar
genoeg.
o Huiswerk en toetsen
- Uw kind maakt best zijn/haar
huiswerk alleen, na een korte
instructie. Hulp bieden kan geen
kwaad. Voorzeggen, daar help je
niet mee.
- Toetsen worden nagekeken
(eventueel verbeterd), getekend en
onmiddellijk terug meegegeven.
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o Bibliotheek
- Driewekelijks gaan de kinderen
naar de schoolbieb.
- Zorg ervoor, samen met uw kind,
dat alle boeken tijdig worden
meegegeven.
- Draag zorg voor de boeken en de
biebkaart. Als een boek verloren
gaat, vragen we een vergoeding.
- Stimuleer uw kind om dagelijks te
lezen. Lees eens voor! Lees eens
samen!
5. MIDDAGPAUZE
Als uw kind thuis gaat eten tijdens de
middag, mag het pas om halfeen terug op
school zijn. Zeker niet vroeger want dan is
er geen toezicht op de speelplaats.
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6. IN DE EETZAAL
o Geef uw kind gezonde boterhammen
mee. Deze zitten in een
boterhammendoos, eventueel in
boterhampapier.
o Geef geen chocolade, geen snoep en
geen suikerhoudende drank mee.
o Uw kind kan in de eetzaal ook drank
kopen. Op maandagmorgen kan uw kind
aan de klasleerkracht jetonnen vragen.
Bestel voldoende jetonnen zodat uw kind
in de loop van de week geen nieuwe
moet vragen.
o De kosten hiervan komen op de
schoolrekening.
o Geef uw kind elke dag één jeton mee in
de boterhammendoos (in een kokertje),
zeker niet los bij de boterhammen.
o Indien mogelijk kan uw kind ’s middags
best thuis gaan eten.
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7. RIJEN NAAR HUIS
o ’s Middags en na de school verlaten alle
kinderen onder begeleiding van een
leerkracht de school.
o Alle fietsers vertrekken via de grote poort.
Ook kleinere zusjes of broertjes van
fietsers die bij volwassene achterop zitten.
o Wacht op uw kind
- aan de schoolpoort wanneer het richting
TIP gaat;
- aan het kruispunt wanneer het richting
Molenweg of Tismansweg gaat;
- aan de Voorshoventerweg wanneer het
richting Voorshoventerweg gaat.
o Alle voetgangers en kinderen die
afgehaald worden met de auto of fiets,
verzamelen op de speelplaats,
aan de poort van de Tismansweg.
o Als de fietsers vertrokken zijn, verlaten de
voetgangers onder begeleiding de school.
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o Haal uw kind af aan de poort en laat het
nooit alleen de weg of het kruispunt
oversteken.
o Parkeer uw auto aan het Ontmoetingshuis,
parking voetbalterrein of langs de
Tismansweg, maar zeker niet op het
o Moest het gebeuren dat u door
onvoorziende omstandigheden laattijdig
aan school bent, zal de leerkracht met
toezicht uw kind opvangen. Maak hier
geen misbruik van want uw kind zal dat
zeker niet fijn vinden.
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8. Besluit
Beste ouders,
We hebben heel wat afspraken gemaakt.
Die afspraken moeten ervoor zorgen dat het
leven op school aangenaam en vlot verloopt.
Met een beetje inspanning en wat goede wil
van iedereen gaat dat vanzelf.
Draag jullie steentje ook bij.
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