Tuyaertsstraat 53 – 2850 Boom
Telefoon: 03/888.02.17
e-mail: directeur@dehoeksteen-boom.be
website: www.dehoeksteen-boom.be

Basisschool van het
GO! Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap
van Scholengroep Rivierenland

Algemene informatie

Algemene info GO De Hoeksteen
Leerlingen naar school brengen
De leerlingen van de lagere school betreden het
schooldomein langs de poort aan de parking van de
Varkensmarkt. Ouders mogen hun kinderen begeleiden tot
aan de schoolpoort en nemen dan liefst zo snel mogelijk
afscheid.
Bij de kleuters mogen de ouders hun kleuters tot op de
speelplaats brengen of tot in de overdekte speelzaal. Wij
begrijpen dat jullie ouders, zeker van de allerkleinsten, moeilijk
afscheid kunnen nemen. Wij maken een uitzondering voor de allerkleinste peuters. Gedurende de
eerste week dat zij naar school komen, mogen de ouders hun peuter iets langer begeleiden.
Wij vragen echter om toch zo snel mogelijk afscheid te nemen van jullie lievelingen en de school
daarna te verlaten.
Lesuren:
Aanvang schooldag
Middag pauze
Aanvang namiddag
Einde schooldag

om 8u40
om 12u15
om 13u35
om 15u30

Kleuters en leerlingen worden niet vroeger dan 8u25 naar school gebracht, in de namiddag niet
voor 13u20 !
Ook de leerlingen van de lager school worden slechts 15 min. voor aanvang van de lessen op de
terreinen van de school toegelaten!!
Stuur uw kinderen niet te vroeg naar school!!
Bij eventuele ongevallen is de school niet verantwoordelijk!!!
Vanaf 8u25 is er een leerkracht aanwezig op de speelplaats, die voor het onthaal van de
kinderen zorgt en het contact met de ouders.
School geopend vanaf 8u25 -> vroeger = BKO ’t Kersenpitje
Ook kleutertjes komen op tijd naar school!! Ook zij zijn regelmatig aanwezig!!
Te-laat-komertjes missen steeds een deel van het prettig klasgebeuren en storen de andere
kindjes tijdens hun werk!!

Leerlingen afhalen van school
Na het belsignaal, leerlingen opwachten aan de schoolpoort aan de parking van de
Varkensmarkt.

Tijdens de klasuren…niet storen
Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder toestemming
van de directeur, zorgcoördinator of secretariaat.
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Inschrijvingen/instapdata kleuters
Om je kind te
laten
inschrijven
op onze school
vragen wij om volgende documenten zeker
mee te brengen:
 Kids ID
 Rapport (voor een leerling van de lagere
school)
Bij inschrijvingen van een kind voor de lager
school vragen wij het rapport van het vorige
leerjaar of school. Ook zullen er tijdens de instap
van een leerling bij het begin of in de loop van
het schooljaar toetsen worden afgenomen om zo snel het leerniveau van de leerling te kunnen
bepalen.
Op volgende instapdata kan je je peuter of kleuter laten inschrijven als hij/zij op die datum de
leeftijd heeft van 2 jaar en 6 maanden:

01/09/2016
09/11/2016
04/01/2017

01/02/2017
15/03/2017
11/04/2017

29/05/2017

Vermits we als school stimuleren dat peuters zo vlug mogelijk instappen op de leeftijd van 2 jaar
en 6 maanden en regelmatig naar school komen, wil dit zeggen dat niet alle kinderen zindelijk zijn
op dat instapmoment.
Samen met de ouders willen we hieraan werken om de peuters zo snel mogelijk zindelijk te
maken. Onze kleuterschool heeft hiervoor een stappenplan en een bijhorende verteltas ter
beschikking.

Ziek??Dokter of tandartsbezoek??
Vanaf de leeftijd van 6 jaar zijn leerlingen in België
leerplichtig, bij ziekte dient er dus een wettig
afwezigheidbriefje te zijn. 4 maal per schooljaar
mogen de ouders zelf zo’n briefje schrijven. Let op
dit kan maar in geval van ziekte voor maximum 3
opeenvolgende schooldagen.
Anders wordt er steeds een doktersattest gevraagd.
Voor kleuters zijn deze briefjes nog niet nodig ( indien
ze jonger zijn dan 6 jaar).
De school heeft echter graag dat bij langere
afwezigheid een doktersbriefje wordt afgegeven.
Het is wel wenselijk dat de ouders de school verwittigen indien hun kind afwezig is wegens ziekte.
Wat met dokters en of tandartsbezoek tijdens de schooluren?
Beperk deze zo missen jullie kinderen geen belangrijke lesmomenten!
Niet vergeten telkens een bewijs te vragen en dit af te geven aan de juf of meester.
Bij het vroeger verlaten van de school wordt er telkens een briefje ondertekend, dit in het belang
en de veiligheid van jullie kinderen.
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Adreswijziging
Elke adreswijziging dient onmiddellijk te worden gemeld aan de kleuterleidster of
leerkracht!
Gelieve ook steeds het secretariaat op de hoogte te brengen.

Wat mogen de leerlingen eten en drinken op school?
■ Tijdens de pauze:
 De kleuters brengen elke voormiddag een boterham
mee voor de tijdens de pauze.
 Voor het lager en de kleuterschool is woensdag =
fruitdag, iedereen brengt dus fruit mee i.p.v. een
koek!
 Drank van op de school of van thuis mag maar let
op: GEEN BLIK alleen DRINKBUSSEN! Gelieve de naam
van je kind hierop te vermelden!!!
 In het kader van het gezondheidsbeleid vragen wij
om geen suikerhoudende frisdranken mee te geven,
maar de drinkbus enkel met water te vullen.
 Op de school is er ook de mogelijkheid om water van de kraan te drinken.
■ Tijdens de middag:
Onze school biedt als extra dienst het gebruik van de refter aan, onder toezicht van leerkrachten.
Deze is bestemd voor kinderen van werkende ouders of ouders die hun kinderen niet thuis kunnen
komen laten eten en/of kinderen die met de bus naar school komen of te ver van de school
wonen.
Ieder kind die gebruik maakt van de refterdienst betaalt €0,50 per beurt of €2 per week.
Je kind mag water van thuis meebrengen.
Er is nog steeds de mogelijkheid om drank van de school aan te kopen:
▼ Koffie of thee
€ 0.40
▼ Melk
€ 0.30
Opgelet : de prijzen zijn aangepast aan de huidige kostprijzen.
Wat brengen de leerlingen mee van thuis:
 Boterhammen (in een brooddoos met de naam van je kind op)
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Wat bij een verjaardag:
Vermits we met onze hedendaagse eetgewoonten al een overvloed aan suiker binnenkrijgen
willen we toch dit op onze school wat beperken. Mogen wij daarom vragen
om voor verjaardagen geen snoep te geven.
Maar feest is feest! Daarom stellen we voor om fruit of cake en fruitsap mee te
geven met de jarige, dat smaakt ook!
Let wel! DIT IS NIET VERPLICHT! Iedere ouder bepaalt zelf of hij al dan niet iets
meegeeft met de verjaardag van zijn/haar kind.

Geldophaling
Kleuters: donderdag + kleuteragenda getekend terug meegeven met uw kleuter. 1ste dag na
vrijaf periode of 1ste dag na ziekte.
Lager: donderdag + agenda dagelijks ondertekenen. 1ste dag na vrijaf periode of 1ste dag na
ziekte.
Wij vragen als school om deze afspraken na te komen en er voor te zorgen dat uw kind(eren) het
geld steeds tijdig en indien mogelijk gepast meebrengt.
Bij problemen hierover kunnen jullie steeds terecht op school bij de directeur, de zorgcoördinator,
de klasjuf/meester of het secretariaat.

Leerboeken en schoolbehoeften
Sinds een aantal jaren is het basisonderwijs zo goed als gratis voor de leerlingen van de
basisschool.
Gratis in die betekenis dat alle belastingbetalers hiervoor een bijdrage leveren.
Dit betekent:
► dat leerboeken voor de duur van één schooljaar GRATIS in bruikleen worden gegeven aan de
leerlingen.
► de meest noodzakelijke schoolbehoeften worden GRATIS ter beschikking van de leerlingen
gesteld.
De leerlingen dienen goed zorg te dragen voor de geleende boeken en andere materialen.
!!Verloren boeken of boeken die door onvoorzichtigheid beschadigd zijn, moeten vergoed
worden

Hygiëne:
► Gelieve aan uw kind een doos papieren zakdoekjes mee te geven
► Graag voor de kleuters 1 pakje vochtige doekjes
► Wij houden onze tanden rein! Gelieve tandpasta en tandenborstel mee te geven aan je
kleuter.
► Snoep is dus niet welkom!
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Busdienst
Ouders die hun kinderen met de schoolbus laten meerijden moeten dit schriftelijk bevestigen op
het secretariaat. Wie gebruik wil maken van de schoolbus moet in principe op 4km afstand van
de school wonen. Wij hanteren de volgende regeling: wie het verste woont van de school heeft
voorrang op busvervoer. Inschrijvingen gelden een heel schooljaar. Dit kan ieder nieuw schooljaar
wijzigen.
Wij volgen de richtlijnen en de tarieven van het GO!:
Voor een abonnement voor een gans schooljaar betaalt u :
► 1ste kind: € 183,00
2de kind: € 146,40
► voor een maandabonnement betaalt u : € 23,60
► voor een 2de kind betaalt u 20% minder : € 20
► bijdrage 1ste trimester : € 73,20 voor 2de kind: € 58,56
► bijdrage 2de trimester : € 54,90 voor 2de kind: € 43,92
► bijdrage 3de trimester : € 54,90 voor 2de kind: € 43,92
► Kleuters tot 6 jaar rijden gratis

Hier geldt de afspraak tijdig betalen: begin van de maand of begin van het trimester.
Bij problemen hierover kunnen jullie steeds terecht op school bij de directeur, de zorgcoördinator,
de klasjuf/meester of het secretariaat.
Bij het niet betalen van de busfacturen zou het wel eens kunnen dat leerlingen die op een
wachtlijst staan voorrang krijgen.
Opvang voor en na de schooluren
Voor- en nabewaking gebeurt door de Gemeente Boom. Gelieve zelf contact op te nemen met
deze organisatie indien je van deze dienst gebruik wil maken.
De leerlingen worden ‘s morgens gebracht en ’s avonds opgehaald door het personeel van ’t
Kersenpitje
Ze gaan te voet onder begeleiding van deze personen.
BKO Kersenpitje Boom
De contactgegevens zijn:
Algemeen nummer: 03/459 22 12
Hoofdbegeleider: Eddy Haiverlain 03/459 22 11
e-mail: eddy.haiverlain@ocmwboom.be

Schoolreglement
Het schoolreglement wordt ter ondertekening aan de ouders voorgelegd bij de inschrijving van
hun kind. Van zodra het schoolbestuur wijzigingen aanbrengt aan het schoolreglement, krijgen
de ouders hier bericht van.
Het recentste schoolreglement kan je vinden op de schoolwebsite:
www.dehoeksteen-boom.be
Je kan op aanvraag een papieren versie bekomen.
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Klasagenda

De agenda is het belangrijkste contactmiddel tussen school en gezin. In de agenda worden
huistaken, lessen, mededelingen en eventuele nota’s van de leerkracht genoteerd. Het is van
groot belang dat de ouders de agenda dagelijks nakijken en tekenen.
Ouders kunnen korte berichten, aan de leerkracht, in de agenda noteren.
Voor de kleuters er een kleuteragenda. Versjes en liedjes die aangeleerd worden, worden in de
agenda gekleefd. De juf kan er ook iets in noteren en er is ruimte voorzien voor jouw reacties of
mededelingen. Maak er gebruik van! Zorg ervoor dat je kind deze agenda elke keer meeneemt
naar school.
Mogen wij vragen om zeer zorgzaam om te springen met deze agenda’s zodat ze netjes blijven!
Rapporten en oudercontacten
De ouders worden via rapporten ingelicht over de studieresultaten van hun kind. Deze rapporten
geven niet alleen cijfers maar ook uitleg over de prestaties, de houding en de inzet van uw kind.
De rapporten worden uitgedeeld op het eind van de maanden: oktober, december, maart en
juni.
Naast de rapporten, vinden we het belangrijk om persoonlijk contact te hebben met de ouders.
Daarom voorzien wij georganiseerde oudercontacten. Hier worden de resultaten, prestaties,
houding,… van uw kind besproken. Wanneer uw kind bepaalde moeilijkheden ondervindt, willen
we samen naar een oplossing zoeken.
Via de intentieverklaring engageren zowel de ouders als de school zich om alle nodige zorg te
bieden aan alle leerlingen. We verwachten dan ook dat jullie alle oudercontacten bijwonen.
De data van deze oudercontacten voor het schooljaar 2016 – 2017 vinden jullie op bijlage D van
het schoolreglement
Is er een probleem, wil je praten?
Aan de schoolpoort ( terwijl andere ouders meeluisteren) vlug even vragen hoe het gaat met je
kind is niet de ideale plaats om dat gesprek te voeren. Maak gerust een afspraak met de
leerkracht of zorgcoördinator. Samen zoeken we naar een geschikt moment.
Tijdens de lessen neem je eerst contact op met de directeur of zorgcoördinator. Stap nooit
rechtstreeks naar de klas.
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Ouderbijdrage via de maximumfactuur
Vanaf het schooljaar 2008-2009 moeten alle scholen werken met een maximumfactuur (zie
bijlage F van het schoolreglement)
Hieronder ziet u een gedetailleerd overzicht/kleuter waaraan de school deze bijdrage van de
ouders uitgeeft:
BIJDRAGELIJST
LAGERE SCHOOL
Zwemmen+ vervoer
Badmuts
Brandweer/ politie
Herculespas
Busvervoer uitstappen
Kookactiviteit
Schoolreis: bus, inkom, drankje, ijsje
Didactische uitstappen*:
- Huis van de Sint, Kinderboerderij
- Steenbakkerijmuseum
- Museum Brussel
- Technopolis Mechelen
- Museum Antwerpen
- Andere …
Middagtoezicht
Thee/ koffie
Klasfoto
Individuele foto
Zwembrevet
KLEUTERS
Zwemmen+ vervoer
Doedeldiedoe-kaart
Busvervoer uitstappen
Schoolreis: bus, inkom, drankje, ijsje
Kookactiviteit
Didactische uitstappen*:
- Bezoek bloemenwinkel
- Kerstgeschenk
- …
Middagtoezicht
Koffie/thee
Klasfoto
Individuele foto

gratis
€1
gratis
€ 20
€ 15
€2
€ 15
€ 24

Maximum € 85

€ 0,50/ beurt
€ 0,40/ drank
€2
€ 12
€1

Vrijblijvend

gratis
€9
€ 10
€ 15
€2
€ 10

Maximum € 45

€ 0,50/ beurt
€ 0,40/ drank
€2
€ 12

Vrijblijvend

* Belangrijk: veel prijzen zijn ramingen op basis van vorig schooljaar. Het kan zijn dat we die moeten
aanpassen. In geen geval wordt het bedrag van de maximumfactuur overschreden.
*Dit is verschillend per leerjaar. Het zijn mogelijke plaatsen waar de leerlingen naartoe kunnen.
*De kostprijs voor de bus is een algemeen gemiddelde, de exacte prijs is afhankelijk van de afstand en het soort bus.
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Geïntegreerde werkperiodes (GWP)
De raad van de schoolbesturen inzake extra – muros – activiteiten heeft beslist dat verschillen
tussen de leergroepen, het maximum aantal dagen en het minimumpercentage deelnemers
vervallen. Er wordt nog wel een schriftelijke toelating gevraagd aan de ouders bij deelname aan
GWP. Deze kunnen bestaan uit meerdaagse sportklassen, plattelandsklassen, bos- en zeeklassen.
Wie instemt dient ook mee te gaan, tenzij een zeer gegronde reden wordt opgegeven (ziekte,
overlijden in naaste familie, enz.…)
In onze Scholengroep Rivierenland is er een speciale financiële regeling getroffen zie ook bijlage F
van het schoolreglement

Bewegingsopvoeding en sport in de lagere school
Leerlingen kunnen van de lessen lichamelijke opvoeding, sport en zwemmen vrijgesteld worden
mits een schriftelijk bewijs van de dokter of van de ouders. De zwemlessen in het basisonderwijs
zijn opgenomen in het kader van de lessen lichamelijke opvoeding en zijn verplicht.
Lichamelijke opvoeding:
► de meisjes dragen een turnmaillot of T-shirt + short + turnpantoffels
► de jongens dragen een short + T-shirt + turnpantoffels
Buiten de gewone lessen lichamelijke opvoeding nemen de leerlingen geregeld deel aan
activiteiten die worden ingericht door SVS, stichting Vlaamse Schoolsport en via een
netoverschrijdende overeenkomst “Doedel-die-doe-pas en Herculespas”. Bovendien wordt de
sportbeoefening bevorderd door eigen initiatieven en een jaarlijkse schoolsportdag.

Zwemmen
De leerlingen van het 3de leerjaar gaan wekelijks zwemmen.
Na de krokusvakantie gaat de 3de kleuterklas zwemmen (om de 2 weken).
Dit is in alle basisscholen van scholengroep Rivierenland gratis.

Godsdienst - zedenleer
Bij de eerste inschrijving van uw leerplichtig kind in het GO! bepalen de ouders, bij ondertekende
verklaring, of hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten of een cursus nietconfessionele zedenleer volgt. Deze keuze kan enkel bij het begin van elk schooljaar gewijzigd
worden binnen de 8 kalenderdagen vanaf de eerste schooldag.
Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen
van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer bekomen op
aanvraag een vrijstelling.








Niet-confessionele zedenleer
Katholieke godsdienst
Protestante godsdienst
Israëlitische godsdienst
Islamitische godsdienst
Orthodoxe godsdienst
Anglicaanse godsdienst
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Verzekering
De verzekeraar voor de school is de Onderlinge maatschappij der Openbare Besturen (Ethias),
gevestigd in Hasselt. Indien een leerling gewond wordt op school, op weg van huis naar school,
dient de directie of iemand van het personeel onmiddellijk verwittigd te worden. De verzekering
dekt alle dokters- en apothekerskosten, evenals de verantwoordelijkheid tegenover derden voor
ongevallen in school tot een wettelijk bepaald bedrag. Op weg naar school worden enkel de
dokters- en apothekerskosten vergoed. Opgelet! De verzekering eist dat de leerlingen de kortste
weg van en naar de school gebruiken, anders geld de verzekering niet.
De ouders kunnen inzage krijgen in de verzekeringspolis, teneinde de volledige gegevens te
kennen.
Materiële schade wordt NIET vergoed (o.a. kleerscheuren, schade zonder ongeval, diefstal,…)
Bij elk ongeval wordt een dubbele verklaring ingevuld, één deel door de school, één deel door
de dokter.
Deze verklaring wordt binnen de 24 uur op school terug afgeleverd, om
doorgezonden te kunnen worden naar Ethias.
De ouders betalen de dokters- en apothekers en verzoeken hun ziekenfonds om
 Terugbetaling van diens aandeel in de kosten
 Een attest waarop, naast de betaalde bedragen, het door het ziekenfonds bekostigde
aandeel vermeld staat.
Eens de afrekening, na volledige behandeling, in uw bezit is, deze zo vlug mogelijk op school
afgeven. Na verzending door de school, zal Ethias na zekere tijd de betaling van het verschil
rechtstreeks aan u betalen door middel van een cheque of door een overschrijving op uw
bankrekening.
Tijdens de lesuren of speeltijd mogen de leerlingen de school NIET verlaten. Hiervan kan enkel
afgeweken worden mits een schriftelijke aanvraag van de ouders en goedkeuring door de
directie.
Mogen wij echter vragen om ook dokters en/of tandarts bezoeken of andere medische
onderzoeken niet tijdens de lesuren te doen, jullie kinderen missen zo telkens een deel van hun
lessen. Gelieve dit aan de behandelende artsen mee te delen, zij zullen wel een ander geschikt
moment voorstellen

Gevaarlijke spelen zijn verboden op school
Beschadigingen:
Bij vrijwillige beschadiging van installatie, materiaal of meubilair dient de herstelling of vervanging
betaald te worden door de verantwoordelijke leerling.
Verloren voorwerpen zijn nooit ten laste van de school of de verzekering.
Daarom raden wij de ouders aan erover te waken dat hun kinderen zo min mogelijk waardevolle
voorwerpen zoals horloges, sierraden,… mee te brengen naar school.
Op school IS ENKEL SCHOOLMATERIAAL NODIG.
LET OP!!! GSM en MP3 spelers zijn niet toegelaten op de school
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Voor eventuele vragen of inlichtingen kan je, tijdens de schooluren, steeds terecht op
onderstaand adres en telefoonnummer.
Nuttige info vind je op de website: www.dehoeksteen-boom.be
GO! De Hoeksteen
Tuyaertsstraat 53
2850 Boom
T:03/888 02 17 F:03/880 64 74
directeur@dehoeksteen-boom.be
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