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Prikbord Lagere school 
 

Pennenzak start schooljaar 

 

Vorig schooljaar kregen alle kinderen onderstaand materiaal van de school. Wij 

vragen iedereen om de gevulde pennenzak terug mee te geven met je kind bij het 

begin van het schooljaar (uitgezonderd de kinderen die starten in het eerste 

leerjaar). Graag elk stukje materiaal voorzien van de initialen van je kind. 

Indien het materiaal op is (bijv. balpen of potlood), zal de school dit vervangen. 

Indien het materiaal verloren gaat of stuk gaat, vragen wij om dit zelf te 

vervangen.  

Hieronder vind je een lijstje per leerjaar. Hartelijk dank voor je medewerking.  

 

Eerste leerjaar 

- lege pennenzak  

 

Tweede leerjaar 

- vulpen (stabylo)  

- kleurpotloden : rood, groen, blauw, geel 

- slijper met potje 

- gom 

- lijmstift 

- groene balpen 

- lat 15 cm 

 

Derde leerjaar 

  Idem vorig leerjaar, aangevuld met 

 -potlood HB nr. 2 

 -lat 30 cm 

 

Vierde leerjaar 

 Idem vorig leerjaar, aangevuld met 

- inktwisser 

- blauwe balpen 

- fluostift – oranje 

- fluostift – groen  

 

vijfde leerjaar 

 Idem vorig leerjaar 

 

Zesde leerjaar 

 Idem vorig leerjaar, aangevuld met 

- vulpen pelikan 
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Praktische organisatie aandachtspunten 
 

Een goede samenwerking vraagt afspraken. Hier volgen een aantal 

aandachtspunten: 

Schoolrekeningen: We geven 4 schoolrekeningen mee tijdens het schooljaar.   

Schoolrekening 1 week van maandag 7 november ‘22 

Schoolrekening 2 week van maandag 16 januari ’23 

Schoolrekening 3 week van maandag 27 maart ‘23 

Schoolrekening 4 einde schooljaar juni ‘23 

Indien je problemen ondervindt met het betalen van je rekening, neem je contact 

op met de directeur. We zoeken samen naar een oplossing.  

 

Toezicht en rijen: Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor een goed toezicht op 

hun leerlingen. Zij rekenen echter op de medewerking van de ouders. 

Bij het brengen en ophalen van kinderen vragen we je uitdrukkelijk niet aan de 

schoolpoorten te parkeren, maar gebruik te maken van de ruimte op het Kerkplein 

(overkant Prins Boudewijnlaan). Bedankt alvast om je kinderen op tijd naar 

school te brengen! 

Ouders van de kinderen van de lagere school wachten hun kinderen op daar waar 

de schoolrij eindigt. Je krijgt een brief/mail om aan te duiden waar je je kind 

ophaalt. 

Wie ’s middags thuis eet, wordt opgehaald aan de potlodenpoort.  

Kinderen die na de schooluren worden opgehaald, zitten in de avondstudie of in 

de nabewaking op de speelplaats.  

 

Ochtendtoezicht: De leerlingen kunnen vanaf 8 u. terecht in de voorbewaking. Er 

wordt € 0,50 aangerekend per beurt. Je neemt de ingang van de kleuterschool!! 

Elk kind gaat de school binnen en wacht niet op straat of op de oprit.  

 

Middagtoezicht: De kinderen kunnen op school lunchen. De leerlingen betalen  

€ 1 per beurt.  Ze brengen een brooddoos (geen aluminiumfolie) mee waarop 

duidelijk hun naam staat. Alle leerlingen brengen dagelijks een eigen drinkbus 

met water mee. LET OP: bij uitlopen van een drinkbus en beschadiging van 

boeken van de school worden de kosten via de schoolrekening doorgerekend.  

 

Avondtoezicht: Leerlingen kunnen tot 16.45 u. in de nabewaking op school 

blijven. Het avondtoezicht start om 15.45 u. Je betaalt een vergoeding van   

€ 0,75 per beurt.  

Vanaf het derde leerjaar kunnen leerlingen hun huiswerk maken in de 

avondstudie. Deze loopt van 16 u. tot 16.30 u. Op dagen dat het 

personeelsvergadering is, is er geen avondstudie en blijven alle kinderen buiten 

in de nabewaking.  
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Alle kinderen gaan om 16.45 u. mee naar het “IBO”. Dit is het Initiatief 

Buitenschoolse Opvang De Speelclub. Enkel de kinderen met een schriftelijke 

toestemming van de ouders mogen alleen naar huis. 

Het “IBO” is gelegen in het Fort V. Ouders nemen zelf contact op met het IBO 

om zich te registreren.  

Koraal vzw | jeugd en welzijn 

otto veniusstraat 20 | 2000 antwerpen 

tel. 03/259.29.88 | 

info@koraal.be | www.koraal.be 

 

 

Fruitdag: Op woensdag houden we fruitdag. De leerlingen brengen die dag geen 

koek mee maar enkel fruit of groente. In de klas besteden we aan deze gezonde 

eetgewoonte ook extra aandacht. 

Op school wordt niet gesnoept. De leerlingen mogen een droge koek in een 

koekjesdoos of fruit meebrengen. We vragen ook uitdrukkelijk om geen snoep 

in de brooddoos te steken. 

 

Huistaken en lessen: Wij verwachten dat onze ouders meewerken aan een goede 

studiebegeleiding van hun kind. Zo is de dagelijkse controle van de agenda, 

waarin huistaken en lessen zijn vermeld, zeer wenselijk. Deze opdrachten zijn als 

oefening en verdieping van de leerstof bedoeld en laten ouders toe het leerproces 

van hun kind te volgen. Meer uitleg krijg je op de eerste infoavond in september.  

 

Kledij: Wij verwachten dat alle leerlingen netjes gekleed naar school komen.  

Ontspanningskledij of sportuitrusting beschouwen we als niet passend.  

Hoofddeksels horen niet thuis in onze schoolcultuur.   

Slippers en schoenen met wieltjes zijn om veiligheidsredenen niet toegelaten op 

school. Het dragen van juwelen gebeurt op eigen risico. Bij schade of verlies kan 

de school niet verantwoordelijk worden gesteld. 

 

Taalgebruik: De leerlingen spreken een verzorgde 

taal. In de school spreken we Nederlands. Wij 

vragen ook de ouders op school deze afspraak te 

respecteren.    

 

Persoonlijke bezittingen:  De leerlingen brengen 

geen speelgoed mee tenzij met toestemming van de 

leerkracht. Wapens en voorwerpen die als wapen 

gebruikt kunnen worden, zijn uiteraard niet toegelaten.  Leerlingen mogen in het 

bezit zijn van een digitaal communicatiemiddel, maar dit dienst uit te staan tijdens 

de schooluren en in de boekentas bewaard te worden.  Multimedia-apparatuur 

hoort niet thuis op school. 
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De fietsen van de kinderen moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften. Wij 

vragen alle ouders zelf de fiets te controleren voordat hun kind ermee naar 

school komt. De fiets moet op school ook op slot . Bij een gebeurlijk 

ongeval kan de schoolverzekering pas tussenkomen indien de fiets aan 

de reglementering voldoet.  

De leerlingen plaatsten hun fiets in de fietsenstalling.  

    

 

Wat met zieke kinderen ?  

Wanneer je kind ziek is, telefoneer je naar 

school. De secretaresse geeft de afwezigheid 

door aan de klasleerkracht. Zieke kinderen 

horen zeker niet op school, ze besmetten andere 

kinderen en zelf hebben ze rust nodig. De 

leerkracht kan medicatie geven mits 

schriftelijke toestemming van de dokter met de 

naam van de medicatie, de dosis, periode van 

toediening en tijdstip van toediening (cfr. 

bijgevoegd document of op de website).  

Gelieve de medicatie ook in de originele verpakking mee te geven.  

Wanneer je kind tijdens de klasdag ziek wordt (koorts, braken, diarree) of 

wanneer je kind iets ernstigs oploopt, brengen wij je zo vlug mogelijk op de 

hoogte om je kind af te halen.  

Een aantal besmettelijke ziekten moeten door de huisarts of de kinderarts aan de 

schoolarts worden gemeld. Het betreft: 
 

buiktyfus, covid 19, difterie, escherichia coli, haemophilus influenza type B, 

hepatitis A, hepatitis B, pertussis (kinkhoest), mazelen, meningitis 

(hersenvliesontsteking),poliomyelitis (kinderverlamming) tuberculose, bof 

(dikoor) hoofdluizen, impetigo, scabies (schurft), scarlatina (roodvonk), 

schimmelinfecties, varicella (windpokken), voedselinfecties met als oorzakelijke 

kiemen: calciviriusinfecties, campylobacteriose, entamoeba histolytica infecties, 

giardiasis, rotavirusinfecties, salmonellose, shigellose, voedselintoxicaties, 

yeriniose, pneumokokkeninfecties, virale meningitis (hersenvliesontsteking). 

 

Afwezigheden wegens ziekte  
 

Tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid: in dat geval volstaat 

een verklaring ondertekend door de ouders of door de persoon die de leerling 

wettelijk of feitelijk onder zijn hoede heeft. Gedurende een schooljaar kunnen 

max. 4 dergelijke verklaringen aan de klasleerkracht worden bezorgd. Nadien is 

er telkens een medisch attest vereist. 
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Voor afwezigheid langer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een medisch 

attest noodzakelijk. 

Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het 

CLB.  

Consultaties moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden (bijv. een 

bezoek aan de tandarts). 

Afwezigheid van rechtswege 

a) Bijwonen van begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder 

hetzelfde dak woont, of van een bloed- of aanverwant van het kind. 

b) Bijwonen van een familieraad. 

c) Oproeping of dagvaarding voor de rechtbank. 

d) Onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere 

jeugdzorg. 

e) Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht. (vb. 

staking openbaar vervoer) 

f) Het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende 

levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, 

joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische  godsdienst). 

Voor elk van deze afwezigheden bezorg je aan de school een officieel document. 

 

 

 Afwezigheid mits toestemming van de directeur 

a) Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont 

of een bloed- of aanverwant tot en met de  2de graad. 

b) Begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland. 

c) Actieve deelname aan culturele of sportmanifestaties. 

d) In uitzonderlijke omstandigheden voor persoonlijke aangelegenheid. 

e) Afwezigheid wegens deelname aan een time-out project. 

Een schriftelijke verantwoording is noodzakelijk. De directie kan onder geen 

beding toestemming verlenen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.   

Een leerplichtige leerling die regelmatig onwettig afwezig is, verliest het statuut 

van regelmatige leerling en dit heeft twee gevolgen   

1. de leerling telt niet mee voor de betoelaging van de school; 

2. bij een leerling uit het 6de leerjaar wordt bovendien geen getuigschrift 

lager onderwijs verstrekt. 

 

Schoolrijen 
 

Kinderen mogen nooit alleen de school verlaten. Ze worden 

opgehaald of gaan mee met een rij.  ‘s Middag zijn er geen rijen. 

Kinderen worden opgehaald aan de potlodenpoort.  Je kreeg 

hierover een brief! 
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