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Beste ouders 

Iedereen mag zich welkom voelen op onze school! 

In onze school, onze thuis, is niet alles toegelaten. Goede afspraken zijn noodzakelijk en 

we verwachten dat ze door iedereen nageleefd worden. 

Op onze school zetten we in op ‘samen leren leven en samen leren’ zodat elk kind kansen 

krijgt om zich te vormen. 

 

 
 

 

In de schoolbrochure vinden jullie heel wat info over onze school. In ons pedagogisch 

project lezen jullie vanuit welke visie we werken. Onze leefregels en de wettelijke 

bepalingen kan je ook nalezen in deze brochure. 

De engagementsverklaring beschrijft hoe we samen werken aan een Katholieke 

dialoogschool en hoe ieder van ons een actieve bijdrage levert aan het project van de 

school. 

 

We luisteren graag naar jullie ervaringen en schoolse belevingen. 

Blijf niet rondlopen met vragen, zorgen of andere gedachten. Spreek de leerkrachten aan  

of kom tot bij juf Greet (directie). 

We staan open voor gesprek en zijn graag op de hoogte over wat er leeft bij kinderen en 

ouders. 

 

 

        Juf Greet 
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Interessante info die ik jullie graag meedeel. 

 

Kinderen die terugkomen uit een vakantiegebied met code rood of code oranje  

 14 dagen in quarantaine + coronatest 
 

Voor we naar school komen, wassen we thuis onze handen. 

 

 
Brengen en afhalen van de kinderen 

                            
            Afstand bewaren!   Rij vormen!   Mondmasker dragen!       

 

 Gelieve de doorgang aan het kerkpaadje vrij te laten.       

 Je kan bij het grasveld wachten of verder op de parking tot de klasgroep van je 

kind de school verlaat. Volgorde van school verlaten: 1ste -2de -3de 4de 5de en 6de .      

 

Ingang en uitgang 
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We proberen alle ingangen van de school zoveel mogelijk te benutten om een toestroom 

van mensen te beperken. 

 Dit is een testfase. Deze kan bijgestuurd worden indien nodig. 

KLEUTERS  

 Begin schooldag: kleuters met een fiets of step zetten deze eerst vooraan in de 

fietsenstalling (via de inkom) en gaan daarna via het kerkpaadje en het houten 

poortje naar de speelplaats. 

 Einde schooldag:  

o De ouders komen via het houten poortje hun kleuter op de speelplaats 

ophalen en verlaten de school via de fietsenstalling. 

o De kleuters mogen 5 minuten voor het einde van de klasdag afgehaald 

worden.  

 Kleuters die thuis gaan eten worden opgehaald aan het houten poortje en komen 

vanaf 12.55 langs daar terug binnen.  

 

LAGERE SCHOOL: 

 Begin van de schooldag:  

o Alle fietsers komen binnen langs de groene poort in de Molenstraat. 

▪ Fietsers = fiets, step, skateboard, … 

▪ Alle fietsers van de lagere school plaatsen hun fiets in de 

fietsenstalling aan het basketbalveld. 

o Voetgangers komen binnen langs de grijze garagepoort. 

 Einde van de schooldag: 

o De fietsers van het 4de , 5de  en 6de leerjaar verlaten de school langs de 

groene poort in de Molenstraat. 

o De fietsers van het 1ste , 2de  en 3de leerjaar verlaten de school langs de 

grijze garagepoort. 

o De voetgangers verlaten de school langs het houten poortje. 

o De leerlingen voor de opvang verzamelen onder het afdak aan het 

secretariaat. 

 Leerlingen die thuis gaan eten verlaten de school via het houten poortje. 

 

We ontvangen alle leerlingen tussen 8.30 en 8.45. 

 Wie te laat is, meld zich aan bij de hoofdingang. 

 

Neem afscheid aan de schoolpoort 

 Doe het liefdevol maar kort. Ouders die bij de ingang blijven staan, zullen hierop 

aangesproken worden. 
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We zorgen voor een warm onthaal. 

 De eerste schooldag zijn alle leerkrachten van de kleuterschool en lagere school 

op de speelplaats aanwezig om alle kinderen met de nodige zorg te ontvangen. 

 De kleuterleidsters zijn elke ochtend allemaal op de speelplaats aanwezig om de 

kleuters te onthalen. 

 In de lagere school zetten we gedurende de eerste week extra personeel in op de 

speelplaats om de leerlingen snel een warme thuis te kunnen bieden. 

 

Hoofdingang 

 Bel aan en we helpen je graag verder. 

 Toegangsweg voor leerkrachten, kinderen van de opvang, bezoekers en 

leveranciers. 

 

Neushygiëne 

 We promoten het gebruik van papieren zakdoekjes. De leerlingen van de  lagere 

school brengen steeds een plastieken zakje mee om de vuile zakdoekjes in te 

bewaren. 

 

Communicatie 

 Brieven worden via mail verstuurd aan beide ouders.  

o Gelieve de mailadressen bij het begin van het schooljaar goed na te kijken 

op de leerlingenfiche en geef veranderingen steeds aan ons door. 

 De leerkrachten communiceren via hun werkgerelateerd mailadres.  

o We vragen om alleen noodzakelijke info aan hen te versturen. 

o Dit kan geen dagelijkse praatbox zijn.  

o Leerkrachten zijn niet verplicht om elke avond deze mailing op te volgen.  

 Het is niet de bedoeling om problemen via mail te bespreken maar wel om een 

afspraak te maken om samen in gesprek te kunnen gaan.  

o Bij duobanen vragen we om beide leerkrachten steeds in CC aan te 

schrijven zodat iedereen dadelijk op de hoogte is.  

o Een tip is ook om ‘allen beantwoorden’ te gebruiken zodat beide 

leerkrachten op de hoogte zijn. 

o Je mag de directeur steeds in CC plaatsen zodat ze ook op de hoogte is en 

kan zorgen voor opvolging en ondersteuning. 

 Maak problemen bespreekbaar met het schoolteam en plaats ze niet op sociale 

media. Samen kunnen we werken aan verbeterstrategieën.   

o Spreek in de eerste plaats met de betrokken leerkracht(en) en de 

directeur. 

 

Hoe kan je iemand  (leerkracht, directeur of secretariaatsmedewerker) spreken? 

 Kleine, dringende meldingen kan je doen bij de leerkracht aan de schoolpoort.  

 Je kan een afspraak maken via mail, telefoon of door je aan te melden bij de 

hoofdingang. We maken graag tijd vrij om met elkaar in gesprek te gaan. 
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Aanwezigheden / leerplicht  

 We verwachten dat kleuters die ingestapt zijn,  

 regelmatig aanwezig zijn. 

 Peuters die nog extra rust nodig hebben, kunnen ’s namiddags thuis blijven. 

 De leerplicht is gewijzigd van 6 naar 5 jaar: het geboortejaar 2015. 

o Afwezigheden moeten gewettigd worden vanaf de 3de kleuterklas en in de 

lagere school. 

o Voldoende aanwezigheid voor een kind van 2015 is 290 halve dagen. 

 

Afwezigheden 

 Leerplichtige kleuters en leerlingen moeten elke dag van het schooljaar aanwezig 

zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden. 

 Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een 

medisch attest vereist. 

 Een dixit-attest is geen medisch attest. De arts heeft zelf geen medische oorzaak 

kunnen vaststellen. Dit is geen gewettigde afwezigheid maar een problematische 

afwezigheid. 

 Als het enkel gaat om een consultatie, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de 

tandarts, moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. 

 Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van 

de ouders. Gebruik hiervoor de briefjes die je kind meekrijgt op de eerste 

schooldag. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de 

ouders zelf ingevuld worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest 

vereist. 

Verwittig bij afwezigheid de school (bijv. telefonisch, via mail ...) en bezorg het 

attest zo vlug mogelijk. 

 

Verloren voorwerpen 

 Mogen we iedereen nog eens extra aanmoedigen om alles te naamtekenen! 

 Verloren voorwerpen worden bij de hoofdingang gelegd. Na elke vakantie 

schenken we de goede dingen die blijven liggen aan een goed doel. 

 

Voor- en naschoolse opvang op school 

 08.00 – 08.30 

 na schooltijd tot 16.45 

 woensdag tot 13.00 

 1 euro per begonnen half uur 

 Brengen en afhalen via de hoofdingang. 

 Je moet niet vooraf inschrijven. 

 Kinderen van de opvang worden gebracht en opgehaald via de hoofdingang.  

o Bel aan en wacht buiten het schoolgebouw op je kind. 

 

Opvang Kikoen 

 6.30-18.30 

 Vooraf inschrijven bij Kikoen.  

 014/81 74 51 

 kinderopvang@kikoen.be 
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Drank op school 

 Bij het begin van het schooljaar geven de ouders aan of hun kind drank van de 

school neemt of drank van thuis meebrengt. 

 Een drinkbus of plastieken flesje mag meegebracht worden om ’s middags in de 

eetzaal te verbruiken. Dit flesje wordt terug mee naar huis genomen bij het einde 

van de schooldag. 

 We vragen om de meegebrachte dranken te beperken tot de dranken die de 

school aanbiedt: melk, chocomelk, fristi en fruitsap. 

 Een drankje kost € 0,50. De refterprijs bedraagt per refterbeurt € 0,15, dit dient 

als vergoeding voor het toezicht. De onkosten betaal je via de schoolrekening van 

je kind.  

 

Schoolrekening 

 De onkosten van activiteiten worden vooraf vermeld en verrekend met de 

maximumfactuur. 

 De gemaakte kosten kunnen, indien er geen doktersattest kan voorgelegd 

worden, aangerekend worden bij afwezigheid en afzeggingen van zwemmen en 

andere schoolactiviteiten. Dit is omdat wij als school vooraf reeds bussen en 

inkom voor bepaalde activiteiten moeten vastleggen. 

 5 keer per jaar krijgt ieder kind een rekeningoverzicht met overschrijving mee 

naar huis. Gelieve deze betaling zo vlug mogelijk uit te voeren via de bank. 

 Wanneer de betaling na een herinnering niet uitgevoerd wordt, contacteren we 

jullie. Bij moeilijkheden verwachten we dat je contact opneemt met de directie. 

 

Zwembad Vita Den Uyt: Volgende afspraken moeten we opvolgen! 

 Jongens dragen een aansluitende zwembroek. 

 De leerlingen dragen verplicht een gekleurde badmuts. 

Groen: watergewenning 

Blauw: leerlingen die kunnen zwemmen 

 

Zwemmen: 10 beurten  

 Zwemmen: busvervoer € 1,80 - Vlabus € 1,00  - Inkom € 2,80  totaal: 5,60 euro 

 6de leerjaar gratis 

 Niet-zwemmende kinderen zonder doktersbriefje betalen €2,80. 

 Breng je zwemgerief en je badmuts mee! 

 Indien kinderen in het zwembad merken dat ze hun badmuts vergeten zijn, wordt 

de zwembeurt wel aangerekend. 

 Zwemgerief vergeten? We bellen geen ouders op om zwemgerief na te brengen. 

 

Turnkleding lagere school 

 Aankopen via de school: T-shirt met logo van de school. 

 Zelf aankopen: pantoffels of sportschoen met witte zool,  

                       zwarte turnbroek: legging of short. 
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Veiligheid is van groot belang! 

 Auto’s parkeren reglementair en laten daar hun kinderen uit de wagen stappen. 

 We gebruiken het zebrapad als oversteekplaats. 

 Alle kinderen dragen steeds een fluohesje.  

o Tijdens hun schoolloopbaan kunnen ze 3 fluohesjes bekomen. Vanaf het 

4de wordt er een vergoeding gevraagd van 4 euro. 

 Zorg dat de fiets van je kind in orde is: remmen, fietsbel, trappers, banden, ... 

 Oefen samen de fietsvaardigheid. 

 Leerlingen van de lagere school hebben allemaal een fietshelm die ze dragen bij 

het fietsen. 

 We dragen vast schoeisel, geen teenslippers zonder riempje. 

 Bij uitstappen vervoeren we de kinderen (tot 1,35m) op een verhoogkussen 

(extra verhoogkussens vind je in de fietsenstalling van de kleuterschool). 

 

Gemachtigd opzichters 

 Elke ochtend staat Ingrid of Lea aan de oversteekplaats bij het politiekantoor. 

 We promoten om op deze plaats de Steegstraat over te steken. 

 

Rijbegeleiding voor de fietsers van de lagere school 

 3 oversteekplaatsen: Steegstraat, Molenstraat en kruispunt Molenstraat-Gustaaf 

Woutersstraat 

 

Schooltoeslag 2020-2021. 

 Deze schooltoeslag moet je niet meer aanvragen. Er wordt optimaal voorzien in 

een automatische rechtentoekenning. 

 De pedagogische voorwaarden blijven behouden: bij onvoldoende aanwezigheid 

(KS) of meer dan 29 halve dagen ongewettigde afwezigheid verlies je deze 

toelage. 

 Indien je recht hebt, ontvang je de schooltoeslag tussen september en december 

bij het groeipakket. 

 Voor het schooljaar 2020-2021 gaat het om gegevens van 2018. Indien men 

onvoldoende gegevens heeft, krijg je een brief.  

 Meer info www.groeipakket.be/participatietoeslagen#Schooltoeslag. 

 

Verjaardag vieren 

 In elke klas is er een feestritueel voor de jarigen. 

 De kinderen mogen een kleine traktatie meebrengen. Door de huidige 

maatregelen kan dit schooljaar enkel een aangekochte, individueel verpakte 

traktatie. 

 

Gezonde voeding 

 Voormiddag eten we fruit, ‘s namiddag kan een koek. 

 Koeken of fruit worden meegebracht in een doosje.  

 Geen snoep op school. 

 We promoten het drinken van water tijdens de speeltijd. 

 We brengen onze boterhammen mee in een brooddoos. 

 Schrijf op alle doosjes de naam van je kind. 
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Fruit op school: Tutti Frutti 

 Uit veiligheid hebben we besloten om dit schooljaar niet deel te nemen aan dit 

project.  

  

Adressen uitwisselen 

 Gezien de wetgeving op de privacy (GPDR) kan de school geen info uitwisselen 

over kinderen. 

 

Batterijen, inktpatronen en plastieken dopjes van drankflessen. 

 De verzamelplaats voor deze materialen vind je in de fietsenstalling aan de 

kleuterschool. 

 De ingezamelde dopjes worden ten voordele van Belgisch Centrum voor 

Geleidehonden vzw verkocht om te worden gerecycleerd in duurzame paletten. 

Door het inzamelen van de dopjes dragen jullie op milieuvriendelijke wijze bij tot 

de ondersteuning van het BCG. 

 De school ontvangt punten voor de batterijen en kan daar educatief materiaal 

mee bestellen. 

 

We zijn een hoopvolle school. 

 We willen met jullie allemaal blijven werken aan een betere wereld voor jullie 

kinderen, de leerkrachten en jullie als ouders.  

 Onze school is een plaats waar gevallen mag worden, maar waar we ook weer 

zullen opstaan, waar verdriet en pijn mogen bestaan, maar waar hoop en 

toekomst nooit weg is.  

 Wanneer er onrustwekkende conflicten zijn, worden we als school graag op de 

hoogte gebracht. Spreek hierover met de klasleraar, de zorgcoördinator of de 

directie zodat we kunnen zorgen voor een gepaste begeleiding. 

 

Centrum voor leerlingenbegeleiding 

 Informatie- advies- en begeleidingscentrum dat nauw samenwerkt met de school. 

 Vestiging CLB-MOL 

Edmond Vanhoofstraat 8, Mol 

Tel. 014/33.76.20 

Directeur: Mevr. Katrien Spaepen 

Ankerpersoon:  Anne Thijssen  

Tel: 014/ 33 76 20 

Fax: 014/ 33 76 29 

e-mail: mol@clb-kempen.be 

 

Leerlingenfiche 

 Gelieve de persoonlijke gegevens goed na te kijken en aan te vullen. 

 Kijk zeker de e-mailadressen goed na, want er wordt dit schooljaar veel via mail 

verzonden! Indien we over de juiste e-mailadressen beschikken, ontvangen beide 

ouders de nodige info. 

 Door het geboortejaar van een jongere broer/zus aan te vullen, kunnen wij zorgen 

voor een betere opvolging van de inschrijvingsperiode van de voorrangsgroep.   
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Het schoolreglement bestaat uit 3 delen:  

 1. KOM   2. Schooleigen schoolbrochure   3. Engagementsverklaring 

 Dit schoolreglement vind je op onze website  www.balencentrum.be

 Wie een papieren versie wenst, kan dit vragen via het secretariaat, de leerkracht 

of de directeur. 

 

We vragen engagement inzake… 

  Oudercontacten. 

o Bij vragen of zorgen kan je ons altijd contacteren. 

o We verwachten een nauwe samenwerking rond de opvoeding van je kind 

en verwachten dat je steeds ingaat op onze uitnodiging tot oudercontact. 

 Aanwezigheid en op tijd komen. 

o Breng je kind, zowel in de kleuterschool als de lagere school, regelmatig en 

op tijd naar school. 

o Onvoldoende aanwezigheid kan invloed hebben op de kleuter-en/of 

schooltoeslag. 

 Individuele begeleiding 

o We zijn verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien voor kinderen die 

er nood aan hebben. Het is niet mogelijk om hier als ouder verzet tegen 

aan te tekenen. 

o In overleg leggen we vast hoe we de begeleiding organiseren en wat we 

verwachten van de school en de ouders. 

 De onderwijstaal 

o Kinderen stimuleren bij het leren van het Nederlands. 

 

Website 

 www.balencentrum.be

 

Onze school droomt van een plek waar het goed is om te zijn… 

Onze klas droomt van een groep waar men er echt is voor elkander, 

Waar de een de ander draagt door de grote  

en kleine dingen van een schooljaar… 

Ons schoolteam droomt van collega’s die elkaar steunen door dik en dun… 

Die dromen stuwen ons vooruit  

en maken dat we er elke dag wee willen voor gaan, 

Voor die droom van een school, voor die droom van een klas, 

voor die droom van een echt, hecht schoolteam… 

Dat geeft een diepe vreugde! 

We werken aan een school vol hoop  

waar echtvaardigheid de norm is,  

waar uniciteit en verbondenheid vanzelfsprekend is,  

waar kwetsbaarheid en belofte gezien en gehoord worden,  

waar gastvrijheid een feit is,  

waar verbeelding het schoolleven kleurt,  

waar generositeit de zorg voor elkaar waar maakt,  

waar duurzaamheid een uitdaging voor het leven is. 

Bedankt voor jullie medewerking! 
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