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Beste Ouders, 

  

Het personeel en ikzelf danken U voor het vertrouwen dat u in onze school 

stelt. 

  

Om de opvoeding van uw kinderen en het onderwijs behoorlijk te kunnen 

behartigen is een goede, positieve samenwerking tussen de school en het 

gezin belangrijk. 

  

Een goede samenwerking steunt op duidelijke afspraken. 

  

Daarom vragen wij graag uw aandacht voor de volgende praktische 

mededelingen. 

  

Dank U om deze eens rustig te lezen. 

  

Steeds tot uw dienst, 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

Imme Van Boxlaer 

Directie 
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1. Lesuren – Openingsuren school 

 

Lesuren: wij geven les: 

  

➔ Van 08u45 tot 12u20 en van 13u30 tot 15u20. 
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 De leerlingen dienen 5 minuten voor de aanvang van de lessen op school te zijn. 

  

Openingsuren:  

De kinderen worden pas vanaf 08u30 op school toegelaten. 

(mits vooraf schriftelijk te melden uitzonderlijk om 08u10) 

De kinderen die ’s middags naar huis gaan worden vanaf 13u15 verwacht.  

 

2. Klassamenstelling 

 

Onze school kiest voor gelijkwaardige, heterogene klassen, dit omwille van: 

• Het pedagogisch project van het GO-onderwijs. 

• Weerspiegeling van de maatschappelijke diversiteit 

• Positieve differentiatie  

• Positieve invloed op het welbevinden van alle leerlingen 

• Zowel aandacht voor prestaties / kwaliteit als voor sociaal-emotionele 

behoeften. 

 

➔ Jaarlijks zullen hieromtrent aanpassingen gebeuren indien  nodig. 

 

  

3. Opvang 

 

De voor- en naschoolse opvang voor de leerlingen van onze school wordt verzorgd 

door de school zelf alsook door  VZW Gezinswelzijn. “Kinderclub Patjoepelke” in 

samenwerking met de stad Lokeren, alsook met de dienst Wijkwerking VDAB. 

  

De Opvang wordt voorzien :  

- elke schooldag vanaf 07u00 tot 08u10 (opvang op school door   Patjoepelke – 

betalend) 

 - elke schooldag vanaf 15u30 tot 18u30 (opvang op school door samenwerking 

Leerkracht,  Wijkwerker en Patjoepelke ) 

 - elke woensdagnamiddag tot 18u30 (kinderen worden opgehaald door 

Patjoepelke met bus) 

- elke schoolvrije werkdag van 07u00 tot 18u30 (opvang door Patjoepelke op 

Spoele) 

 

De opvang tijdens de schoolvakanties, feestdagen, facultatieve vakantiedagen en 

Pedagogische studiedagen wordt verzorgd door Patjoepelke (Spoele). 
  

De bijdrage wordt bepaald door Patjoepelke . Op het einde van de maand zal 
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zowel Patjoepelke als de school factureren. Leerlingen die aan de opvang wensen 

deel te nemen dienen op voorhand geregistreerd te zijn op het 

schoolsecretariaat alsook bij Patjoepelke (zie infobrochure voor- en naschoolse 

opvang). 

 

 

4. Contacten met de school 

 

Het is belangrijk dat u weet dat u met de leerkrachten altijd persoonlijk contact 

kunt hebben als u dat wenst.  

  

Daartoe volstaat het de leerkracht van uw komst te verwittigen en/of een 

afspraak te maken. Dit kan schriftelijk via de schoolagenda of telefonisch op het 

nummer 09/348.28.07. Via het digitale communicatieplatform “ Smartschool” 

kan u ook de klasleerkracht of de directie contacteren. 

Hierbij vragen wij de lestijden te respecteren zodat een leerkracht niet 

gestoord wordt tijdens de lessen. 

  

  

5. Het volgen van de lessen in de lagere afdeling 

 

Deze leerlingen zijn leerplichtig en mogen derhalve niet afwezig zijn zonder 

wettige reden. Een afwezigheid dient zo vlug mogelijk gemeld te worden.  

  

Een schriftelijk attest van de ouders wordt aan de leerkracht bezorgd en is ook 

vereist. Een doktersattest is verplicht vanaf 3 opeenvolgende schooldagen  

afwezigheid (verificatie). Mondelinge verklaringen van de leerlingen worden in 

geen geval aanvaard ( zie schoolreglement) 

 

 

6. Het volgen van de lessen in de kleuterschool 

 

Wij vragen de ouders uitdrukkelijk om hun kleuter tijdig naar school te brengen.  

De kleuters zijn niet leerplichtig.  

➔ Voor de algemene ontwikkeling is het belangrijk dat kleuters op 

regelmatige basis naar school komen. Om een vlotte werking van de 

kleuterklassen toe te laten, wordt van de ouders verwacht dat begin 

en einde van de lesuren wordt gerespecteerd. Uw kind vindt het zeker 

niet aangenaam een deel van het onthaal of andere activiteiten te 

missen. 
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Een doktersattest bij afwezigheid is dan ook niet nodig. Wij appreciëren het wel 

dat U de school verwittigt. 

 

Voor kinderen vanaf 5jaar is er wel leerplicht. Voor hen geldt dezelfde regeling 

als in het lager onderwijs (zie ook schoolreglement). 

 

7.  Afspraken en praktische info  

 

Bij het begin en einde van de lessen en activiteiten 

 

• kleuters : 

 

• De kleuters moeten tijdig op school zijn. Het te laat komen zonder geldige 

reden wordt bestraft. De kleuters + ouders die te laat komen dienen 

zich eerst aan te melden op het secretariaat en kunnen enkel mits het 

ontvangen van een "te laat" briefje hun kind aan de deur van de 

kleuterblok gaan afgeven (mits eerst aan te bellen aan de achterdeur 

van de kleuterblok) . Het is op dan niet meer mogelijk mee te gaan 

tot aan de klasdeur ! 

• ‘s Morgens brengen de ouders hun kinderen via de Kippenpoort 

(middenpoort Dalialaan). De ouders van kleuters K1-K2 en K3 nemen 

afscheid aan de poort. Enkel de ouders van nieuwe Peuters mogen mee met 

hun kleuter tot aan de klas. Daar ter plaatse dient het afscheid kort 

gehouden te worden: Boekentas weghangen, zoen geven naar de 

kleuterspeelplaats en weg via het kleine hekje Dalialaan.   

• De leerlingen worden enkel op het schooldomein toegelaten op zijn vroegst 

15' voor de aanvang van de lessen, uitgezonderd de leerlingen die genieten 

van morgen- en middagtoezicht.  

• ‘s Middags vanaf 13u15 dienen de kleuters afgezet te worden aan het 

kleine poortje Dalialaan of aan de deur van de speelzaal (regenweer). 

• De speelzaal is voorbehouden voor de kleuters. 

• De kleuters kunnen enkel worden afgehaald aan de Kippenpoort, bij 

regenweer aan de klas. 

• Kleuters die over de middag naar huis gaan mogen op zijn vroegst 15 

minuten voor de aanvang van de activiteiten op school zijn. 

 

-->  Zindelijkheid: Veel onzindelijke kinderen in de klas verhoogt de werkdruk 

 bij de kleuterleidster. In die mate soms dat pedagogische taken vaak 

 moeten wijken voor broekjes verversen, plasjes opdweilen en kindjes op 

het potje zetten. De kleuterjuf moet haar opvoedkundige werk kunnen 
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doen.  Zindelijkheidstraining blijft in de eerste plaats de verantwoorde-

lijkheid van de ouders. De kleuterjuffen zullen zeker al eens kleutertjes 

moeten helpen die het per ongeluk in hun broekje doen. Ze hebben daar 

doorgaans ook geen probleem mee, maar het kan niet de bedoeling zijn dat 

ze voortdurend pampers moeten verversen. Indien uw kind niet zindelijk is, 

 zullen er afspraken gemaakt worden met de ouders (vb met halve dagen 

 naar school komen, ....) 

 

• Basisonderwijs : 

 

• De leerlingen worden enkel op het schooldomein toegelaten op zijn vroegst 

15' voor de aanvang van de lessen, uitgezonderd de leerlingen die genieten 

van morgen- en middagtoezicht.  

De leerlingen moeten tijdig op school zijn. Het te laat komen zonder 

geldige reden wordt bestraft. De leerlingen die te laat komen dienen 

zich eerst aan te melden op het secretariaat en kunnen mits het 

ontvangen van een "te laat" briefje de klas betreden. De leerkracht 

noteert dit in de agenda van de leerling. Bij herhaling neemt de directeur 

of zorgcoördinator contact op met de ouders. Te laat komende leerlingen 

missen een belangrijk deel van de leerstof en storen het klasgebeuren. 

Na een 4de keer te laat komen zal de leerling slechts na het 1ste lesuur 

toegelaten worden in de klas. De leerstof van die les zal op zelfstandige 

basis moeten ingehaald worden. Op dat moment krijgt de leerling een 

alternatieve taak. 

 

• Bij het einde van de lessen komen de klassen naar buiten via de 

Kippenpoort. Pas als de klasjuf oogcontact heeft met de ouders kunnen de 

leerlingen de school verlaten. 

• Leerlingen mogen de school niet verlaten tijdens de normale lesuren zonder 

schriftelijke aanvraag van de ouders en de goedkeuring door de directeur 

•  Ze worden ALTIJD afgehaald door de ouders of een gemachtigde 

persoon. 

 

8. Drankjes en tussendoortjes → zelf mee te geven. 

 

• Als 10 uurtje kan er een koek of een boterham en een gezond drankje 

genuttigd worden → De koek dient voorzien te worden zonder de 

verpakking in een koekendoos. 

• Onze school stimuleert de leerlingen om fruit mee te brengen. Dit doen we 

elke namiddag (zowel bij de kleuters als in het lagere)   
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• Er geldt een verbod op het meebrengen naar school van producten zoals 

frisdrank, gezoete fruitsappen, light frisdranken, sportdranken, enz. en 

snoep, chocoladekoeken, wafels, chips, repen, enz.);   

• Uitzonderingen: frisdranken of snoep zijn op school enkel in beperkte mate 

toegestaan bij schoolfeesten, verjaardag traktatie, e.d.  

• Het is de leerlingen toegestaan om in de klas een (hervulbaar) flesje 

drinkbaar water te gebruiken waarvan ze tijdens de lesdag mogen drinken 

en dat ze tijdens de pauzes kunnen (bij)vullen.   

• Er geldt een verbod op alcoholische dranken, energiedranken (met cafeïne 

en/of taurine) en hypertone sportdranken.     

• Wij vragen ook om in de brooddoos gezonde voeding te steken: 

boterhammen met beleg, rauwe groentjes, fruit, …… Snoepgoed, chocolade, 

pizza’s, burgers, of kebab …… zijn niet toegestaan. 

 

 

9.  Vakantie en vrije dagen  

 
Zie apart blaadje. 

  

10. Schoolrestaurant, facturatie 

 

Facturatie: De school heeft er voor gekozen uitsluitend met facturatie te 

werken. Alle uitstappen, eetmalen, remgelden, zwemgelden, turn t-shirt, 

nieuwjaarsbrieven, fluohesje …..zullen hierop verrekend worden. 

Facturen worden de eerste week van de daarop volgende maand meegegeven met 

uw kind of doorgemaild. De facturen dienen binnen de 14 dagen te worden 

betaald. 

 

Indien de leerling en/of ouders problemen ondervinden met het betalen van de 

schoolrekening(en), kunnen zij contact opnemen met de directeur/ secretariaat. 

We zoeken dan samen, in overleg, naar een oplossing. Het is de bedoeling dat er 

afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. Wij 

verzekeren de leerling en/of ouders uiteraard een discrete behandeling van 

jullie vraag.  

 

Bij het niet betalen van de facturen wordt de volgende procedure in werking 

gesteld. 

 

1)     De school geeft een herinnering mee met uw kind of mailt deze door. 

2)     Na 2 herinneringen te hebben meegegeven, wordt een 3de herinnering                             

aangetekend opgestuurd. 
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3)     Na deze herinneringen zijn we genoodzaakt om een incassobureau te 

contacteren. Er zal dan automatisch administratiekosten worden 

aangerekend. 

 

➔ Het niet betalen van de facturen kan ook als gevolg hebben dat deelname 

aan bepaalde activiteiten (warm middagmaal, schoolreizen, voor- en 

naschoolse opvang, …) niet meer mogelijk is. 

 

Prijs tickets 

 Maaltijd kleuters (remgeld inbegrepen)    € 3,25 

 Maaltijd lagere (remgeld inbegrepen)                 € 3,75 

 Soep  (remgeld inbegrepen)                € 0,75 

 Remgeld                        € 0,25 

 

Let op !!! Leerlingen die niet op school blijven eten worden verondersteld naar 

huis te gaan eten. Indien dit anders blijkt te zijn, moet u ons dit schriftelijk 

melden. Is noodzakelijk om in orde te zijn met de verzekering. 

 

 

11. Oudercontacten en infomomenten 

 

Infoavond Kleuters: dinsdag 01 september 2020 

Infoavond Lagere:  donderdag 03 september 2020 

1ste oudercontact:  dinsdag 10 en donderdag 12 november 2020 

2de oudercontact:  dinsdag 28 januari 2021 (lagere) 

                                        en donderdag 11 februari 2021 (K3) 

3de oudercontact:  maandag 29 en dinsdag 30 maart 2021 

Laatste oudercontact:  donderdag 24 en maandag 28 juni 2021 

 

 

Indien nodig zullen er ook occasionele gesprekken plaatsvinden met de 

zorgcoördinator, leerkracht of directie. 
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12. Schoolgegevens 

 

BS De Springplank 

Azalealaan 2 

9160 Lokeren 

 

Tel: 09/348 28 07 

Email: directie@de-springplank.be  

Website: www.de-springplank.be 

Smartschoolplatform: springplanklokeren.smartschool.be  

Wij hebben ook een facebookpagina→ zoek ons en “vind ons leuk” !! 

mailto:directie@de-springplank.be
http://www.de-springplank.be/

