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1. WELKOM  
 
Welkom leerlingen en ouders in Vrije Basisschool Balen Centrum! 
Wij wensen iedereen een leerrijk schooljaar. 
 
 
Centraal 
staat elk kind.  
Het vrolijk, bewegend mannetje  
symboliseert dat ieder kind hier blij en gelukkig mag zijn.  
Big smile. ☺  
 
 
Christelijk 
engagement geeft ons de kracht  
om te werken aan een open leer- en leefomgeving  
waar kinderen zichzelf mogen zijn.  
We respecteren de eigenheid van ieder individu.  
Iedereen is welkom en wordt met open armen ontvangen. 
We maken graag tijd voor een goed onthaal. 
 
 
Cocon 
Vanuit een veilige en geborgen omgeving  
krijgen de kinderen veel kansen om open te bloeien.  
Kinderen vinden steun bij een duidelijke structuur  
waar we met het schoolteam samen aan werken.  
Om een gezonde samenleving op  te bouwen in onze school  
werken we aan discipline tegenover elkaar.  
We hanteren leefregels en maken goede afspraken met elkaar.  
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We leren onze kinderen 

met een open blik kijken naar de wereld. 
We willen het beste halen uit elk kind. 
We werken samen aan het realiseren 

van vooraf vastgestelde, uitdagende en concrete doelen. 
Vanuit een positieve benadering  
moedigen we alle kinderen aan  

om zich verder te begeven in de zone van de naaste ontwikkeling.  
We willen dat ze zich goed voelen  

en met enthousiasme open staan om te leren. 
 

We analyseren kennis, vaardigheden en attitudes bij onze kinderen.  
Via observaties, kindvolgsysteem, leerlingvolgsysteem,  

huiswerk, toetsen en zelfevaluatie  
ontdekken we samen met het kind zijn/haar capaciteiten. 

 
Elk kind is belangrijk.  

We zorgen voor actieve betrokkenheid van elk kind.  
We laten hen zelf reflecteren op hun eigen resultaten.  

Leerlingen leren zelf kritisch kijken  
naar hun eigen leerresultaten  

en hun manier van leven en leren op school.  
We stimuleren elk kind om zijn/haar talenten verder te ontplooien.  

We stellen hoge verwachtingen voor elk kind. 
 

We doen gerichte aanpassingen in functie van elk kind.  
De inbreng van ouders is hier van grote waarde.  

Ouders kennen hun kind zeer goed  
en we denken samen met ouders  

graag na over de begeleidingsvormen voor hun kind.  
We kunnen onze aanpak afstemmen op elkaar. 

Onze leerkrachten passen hun handelen aan  
op basis van de analyse van de studievooruitgang  

van individuele kinderen en de klasgroep. 
 

We zijn als school steeds in beweging.  
Vanuit een gedragen visie  

willen we de kwaliteitszorg op onze school  
verder uitbouwen met het ganse team. 
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Het schoolteam.  
 

Wij willen als katholieke school de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs en onze 

opvoedingsopdracht zeer nauw er harte nemen. U vindt deze als bijlage bij het schoolreglement. 

 
 

2. Onze visie – ons opvoedingsproject. 
 

 
I       Vrije basisschool Balen Centrum 

‘Een groeiende en bloeiende school’. 
 

In een ver verleden – in 1878 om precies te zijn – startten de zusters van het Heilig Graf van 
Turnhout met een katholieke meisjesschool in Balen Centrum. Later kwam er ook een 
kleuterschool en zelfs een huishoudschool voor meisjes bij. De jongens liepen school in de 
gemeenteschool. In 1940 namen de zusters Annonciaden van Huldenberg de school over. Ze 
woonden in het klooster en bestuurden de school tot 1993. Toen werd de vzw Katholiek 
Basisonderwijs Balen opgericht. Vanaf dan waren zij de inrichtende macht van onze school. Tot 
we op 1 september 2004 toetraden tot de vzw Katholiek Onderwijs Mol (KOM). Sindsdien 
maken we ook deel uit van de scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Mol – Balen – Olmen 
(KOMBO). In de volksmond worden we nog wel eens de ‘nonnekesschool’ genoemd. We zijn 
reeds sinds 1977 een gemengde katholieke basisschool.  
 

Door onze ligging in het centrum van Balen was de keuze van onze naam – ook voor onze 
kinderen, die mee mochten kiezen – voor de hand liggend. Daarom gaan we door het leven als 
de ‘Vrije Basisschool Balen Centrum’.  
In ons schoollogo zie je de verwijzing naar de letterlijk centrale ligging, die ons tal van 
voordelen biedt: in het midden van het dorp, vlot bereikbaar voor iedereen, ruime 
parkeergelegenheid en een veilige verkeersomgeving, op wandelafstand van de kerk, winkels, 
bib, dichtbij het station en op fietsafstand van de sportvelden ‘Bleukens’, de ‘Most’, de 
‘Keiheuvel’,… .  
Een grote troef is dan ook dat we voor leerwandelingen in de natuur, voor leeruitstappen,  voor 
sport en spel geen verre verplaatsingen hoeven te maken. 
 

Ons logo verwijst vooral naar de centrale plaats die elk 
kind bij ons op school inneemt en de openheid – als 
katholieke school – voor de diversiteit van onze 
schoolbevolking. Door deze openheid zijn we een groeiende en bloeiende school. Iedereen is 
welkom. Elk kind krijgt bij ons een gerichte aanpak en begeleiding. Er is een lage drempel voor 
ouders, de deur staat altijd open. Dit zorgt voor een positieve sfeer en geeft ouders, kinderen 
en leerkrachten een goed gevoel. We staan open voor… en leven ons in … in anderen. We delen 
lief en leed met elkaar. Oud-leerlingen vergeten ‘hun’ school ook niet gauw. Ze komen graag 
langs om hun leerprestaties te tonen. We kunnen steeds beroep op hen doen als we hulp nodig 
hebben.  
En eens ze volwassen zijn en zelf schoolgaande kinderen hebben, brengen ze hen met veel 
plezier bij ons naar school. Zegt dit niet genoeg? 
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De fijne klas- en schoolomgeving die we bieden en het belang dat we hechten aan respect, 
duidelijkheid en structuur zorgen ervoor dat ouders de weg naar onze school (blijven) vinden.  
De voor- en naschoolse opvang die we bieden en die verzorgd wordt door onze eigen, 
vertrouwde mensen, is een pluspunt.  
We zijn blij dat we een hechte groep ouders hebben waaruit een geëngageerd oudercomité 
gegroeid is, met goed werkende werkgroepen. Ouders ondersteunen onze werking bij vele 
activiteiten o.a. bij het lezen, fruit schillen, vervoer,… . Vele vrijwilligers steken bij ons de 
handen uit de mouwen.  
De goed uitgebouwde samenwerkingsverbanden met de gemeentediensten, zorgverleners, 
parochie, jeugdbewegingen, socio-culturele verenigingen, rusthuis, de Schakel, middelbare 
scholen en de scholen van de scholengemeenschap KOMBO, … zorgen voor een sterke 
betrokkenheid. Dit alles komt de kinderen ten goede. 
 
Aan onze schoolgebouwen en de klasuitrusting wordt de nodige zorg besteed. We hebben 
aantrekkelijke, uitdagende speelplaatsen – apart voor de kleuters en de kinderen van de lagere 
school - met veel ruimte en speelmogelijkheden. De eetruimtes zijn aangepast aan de 
leeftijden. Er is een grote turnzaal met veel materiaal. De ruime, moderne klaslokalen zijn 
aangepast aan de huidige noden: hoekjes, digitale borden, laptops,… en een toilet in de klas 
voor de kleuters.  
Met de leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar gaan we tweejaarlijks op sportklassen en de 
leerlingen van het 4de leerjaar mogen dan weer jaarlijks op plattelandsklassen in het Nationaal 
Park in Dilsen-Stokkem. 
We besteden veel aandacht aan de actualiteit en projecten buiten de school. Zo zijn we o.a. een 
MOS-school, dragen we met trots het 10/10 verkeerslogo en antipestlogo.  
 
We zijn een team van harde werkers. Enthousiast, optimistisch en gedreven draagt ieder zijn 
steentje bij. We zijn een gezonde mix van jong en oud(er). We staan open voor vernieuwing en 
blijven jong van geest. We zijn een school in beweging. We werken goed samen en delen 
ervaringen. Dit alles zorgt voor verbondenheid, ook buiten de school(m)uren.  
(Be) geleid en aangestuurd door een directeur die er staat met haar ‘ploeg’, die problemen 
aanpakt en pluimen geeft, vormen we één team dat er elke dag opnieuw samen voor gaat! 
 

 
In wat volgt schetsen we enkele grote lijnen van ons eigen opvoedingsproject. Wie we zijn en 
waar we voor staan, willen we graag met u delen. Het is de weg die we willen gaan en waar we 
de komende jaren aan willen blijven werken. 
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II Aandacht voor élk kind en voor héél het kind. 

‘Omdat het kind centraal staat’. 

In onze school is er ruimte voor élk kind en voor héél het kind. We hebben aandacht voor elk 
aspect van de totale ontwikkeling van het kind, met respect voor ieders eigenheid. 
 

De één is muzikaal, de ander taalvaardig, creatief of heel beweeglijk. 
De één heeft technisch inzicht, de ander is handvaardig of sportief. 

De één is spontaan, de ander meer verlegen of teruggetrokken in zijn eigen wereld. 
De één is een meeloper of heel behulpzaam, de ander een leiderstype. 

De één werkt graag, de ander is speels. 
De één is een doorzetter, de ander geeft snel op. 

De één is bang voor alles, de ander is een haantje-de voorste. 
De één is leergierig en betrokken, de ander is eerder losbollig of chaotisch. 

De één heeft minder leercapaciteit, de ander is misschien hoogbegaafd. 
De één heeft een lichamelijke beperking, de ander mist geborgenheid. 

De één is dromerig, de ander is gevoelig of net heel druk. 
De één is een plantrekker, de ander een sfeermaker. 

Omdat een kind over individuele talenten beschikt om een steentje bij te dragen aan een mooiere wereld. 
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1 Tess 5, 19 Doof de Geest niet uit. 
Ik geloof dat in elk kind iets goed schuilt en dat elk kind open bloeit en groeit als hij/zij er klaar voor is. Soms 
na weinig, soms na veel motiverende woorden. Het is de kunst om elk kind te ‘laten’ openbloeien op zijn 
tempo en al die tijd het vertrouwen in kinderen te behouden. 
 
Mt  5, 14-16  Jullie zijn het licht in de wereld. 
Ik zie elk kind als een lichtje. Het is heel fijn als alle lichtjes kunnen branden door zich goed te voelen. Lichtjes 
die langzaam doven proberen we terug aan te wakkeren door een positieve sfeer te scheppen, hen een goed 
gevoel te geven,… .  
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III  Kwaliteitsvol, hedendaags onderwijs. 

‘Omdat echt leren vertrekt vanuit het hier en nu.’ 
 

Als team hebben we de opdracht om samen kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.  
Wat verstaan wij onder ‘kwaliteitsvol, hedendaags onderwijs’? Op de eerste plaats zorgen we 
ervoor dat het zinvol is wat de kinderen leren. Goed onderwijs is onderwijs op maat. Goed 
onderwijs houdt rekening met de individuele noden van het kind. Goed onderwijs is de 
ontwikkeling van het totale kind met aandacht voor zowel kennis, vaardigheden, sociale 
contacten, talenten,… . Echt leren is meer dan kennisoverdracht. Echt leren is genieten. 
 
 
Romeinen 15, 7  Aanvaard elkaar ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. 
Een kind is wie het is. Probeer het kind niet te veranderen maar probeer manieren te zoeken om het kind zich 
goed te laten voelen, manieren om met elkaar om te gaan. 
 

 
De leerplannen, de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen zijn voor ons een leidraad en een 
houvast. Zij helpen ons om te weten waar we aandacht op kunnen en moeten leggen. Het is 
een garantie voor het verwerven van een basis, een leidraad voor inhoud en aanbod. We zijn er 
alert op dat alle domeinen aan bod komen en verrijkt worden. Met visie op het einddoel kan er 
doelgerichter worden gewerkt. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. We stellen voor 
ieder kind doelen voorop, passen ze aan waar nodig en zo kunnen we bijsturen. Dit wil ook 
zeggen dat we durven afwijken van het standaarddoel.  Doelgericht werken betekent dat we 
weten waar de kinderen staan en van daaruit gaan werken. Zo geven we elk kind op zijn niveau 
een zo breed mogelijke basis. Het zorgt voor een hogere betrokkenheid en een beter 
welbevinden van ieder kind. 
 
Er worden leerlijnen ontwikkeld waardoor de kinderen telkens kunnen verder bouwen op wat 
ze al kennen en kunnen, we gaan verdiepen. Dit zorgt voor opvolging van het groeiproces bij 
kinderen en geeft geen overlapping. Leerlijnen doorheen de basisschool zijn belangrijk om 
zinloze herhaling te voorkomen. De ‘basis’ om op verder te bouwen is gekend en wordt elk 
schooljaar verder verbreed en verdiept.  
In de kleuterschool wordt thematisch gewerkt. De kinderen krijgen de kans om te ontdekken en 
te experimenteren, al spelend te leren. Zo komen meerdere domeinen aan bod zonder dat ze 
het beseffen. Ook in de lagere school is het belangrijk dat kinderen het geleerde kunnen 
gebruiken in verschillende levensechte situaties. Zo ontstaat er een horizontale leerlijn 
doorheen de verschillende vakgebieden en ontdekken kinderen dat al wat je leert, ergens eens 
kan gebruikt worden. We bouwen eenvormigheid op. Er is overleg en samenwerking nodig om 
leerlijnen te ontwikkelen. 
 
 

 

 

 

 



  Schooljaar 2020-2021 

 
10 

 

 

De methodes en handleidingen die we gebruiken bieden een houvast en helpen om de rode 
draad in het leren en een verticale leerlijn te realiseren. Ze zijn een goede basis, bieden 
kapstokken aan, geven structuur in lessen en leren, maar worden niet blindelings gevolgd. 
Belangrijk is dat we als leerkracht onze eigenheid erin kunnen leggen en dat we ons aanpassen 
aan de interesses en noden van de kinderen.  
 
 
Gevarieerd didactisch materiaal is heel belangrijk én nodig in het leerproces van kinderen. Met 
goed materiaal kan je meer bereiken voor sterke én zwakke kinderen. Het ondersteunt en 
stimuleert het leren, het versterkt de lessen. Kleuters en leerlingen hebben hier behoefte aan. 
Het motiveert hen en maakt leren plezant. Ze kunnen ervaringen opdoen en inzichten 
verwerven. Allerlei hulpmiddelen en verrijkende materialen maken het leren een stuk 
concreter. Dit prikkelt hen en daagt hen uit.  
Soms wordt klasdoorbrekend gewerkt, over de leeftijdsgroepen heen. We zien hiervan de 
voordelen. Kinderen worden uitgedaagd en gemotiveerd om samen te werken, elkaar te helpen 
en van elkaar te leren. Ze worden zelfstandiger en durven nieuwe uitdagingen aangaan. Ze 
leggen contact op ‘een andere manier’, kunnen vaardigheden uitwisselen. Ze leren andere 
leerkrachten en de hele school kennen. Het bevordert de sfeer en zorgt voor een fijne 
leeromgeving. 
 
 
Kwaliteitsvol onderwijs vraagt een goeie aanpak van evaluatie en rapportering. We gaan na of 
de aangeboden activiteiten geslaagd zijn. Op het gepaste moment kunnen we zo het juiste 
aanbieden, met aangepaste opdrachten, rekening houdend met wat dit kind op dit moment 
nodig heeft en daar op inspelen, door andere dingen aan te bieden. Als leerkracht blijven we 
onszelf, onze werking evalueren, ook na jaren ervaring.  
Evalueren gebeurt op de eerste plaats door de kinderen te observeren tijdens de activiteit. We 
volgen de vorderingen op, bekijken de groei van het kind, evalueren op alle gebied. Het positief 
stimuleren van kinderen is hierbij het allerbelangrijkst. We hanteren in de lagere school hierbij 
een evaluatiesysteem waarbij er een goede verhouding is tussen zachte en harde evaluatie 
(punten). We gaan na wat de kinderen kennen en kunnen. Zo leren ze hun talenten en tekorten 
kennen. Appreciatie van de juf/meester naar het werken op eigen niveau zorgt voor motivatie. 
Het stimuleert een kind om door te zetten.  Een positieve aanmoediging is nodig om de 
resultaten en ook het welbevinden te verbeteren. Van de vorderingen van de kinderen wordt 
mondeling en schriftelijk verslag uitgebracht. Op die manier wordt ook gecommuniceerd met 
de ouders én de kinderen en worden zij mee betrokken. De rapportering is een leidraad om dit 
te bespreken (tijdens MDO’s, overleg met ouders, leerkrachten, formeel en informeel), om 
eventueel een probleem te signaleren of om een goed advies te geven met het oog op verder 
onderwijs. 
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Ons kind- en leerlingvolgsysteem biedt een handige leidraad om kinderen persoonlijk op te 
volgen. Het geeft een grondig beeld van de evolutie van elk kind. Zo kunnen we verder bouwen 
op wat vooraf ging, de juiste stappen zetten. Het geeft een groeilijn doorheen de hele 
schoolloopbaan van het kind. 
 

We kiezen voor vernieuwing in ons onderwijs. We willen niet vastzitten in de tijd, niet 
vastroesten,  maar vooruitgaan. Nieuwe ideeën zijn boeiend voor onszelf én voor de leerlingen. 
Ze geven een extra stimulans en bieden uitdagingen aan de kinderen. De motivatie stijgt. 
Vernieuwingen vragen ook ondersteuning met aangepaste leermiddelen en materialen, door 
bijscholing en vorming. Een goede leerkracht wil zich constant bijscholen en bijsturen. Een 
goede leerkracht kijkt naar de noden van de klasgroep en van het kind. Een goede leerkracht 
moet vernieuwend blijven.  
Professionalisering geeft niet alleen een rijkere kennis voor de leerkracht,  bovenal hebben de 
leerlingen er baat bij: wanneer ze leerstof op een andere manier aangeboden krijgen, wanneer 
nieuwe werkvormen toegepast worden in de klas, wanneer we als leerkracht beter inzicht 
hebben in en we kunnen inspelen op de noden van het kind. Als team delen we dan ook graag 
ervaringen zodat we van elkaar kunnen leren. Door observaties en reflecties kunnen we de 
juiste weg inslaan om ieder kind zover mogelijk te brengen in z’n ontwikkeling.  
 

 
 

 

Omdat een kind uniek is en alle kansen moet krijgen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
IV Een warme thuis voor iedereen. 

 ‘Omdat een goede leerkracht een hart voor kinderen heeft.’ 

 
Psalm 54, 6 Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt. 
Zoals wij  ons als christenen geborgen voelen bij God (bij vreugde en verdriet), zo zouden kinderen zich ook 
geborgen moeten voelen bij hun leerkracht. Zo zorg je voor een ‘warme’ thuis, want kinderen brengen toch 
een heel groot deel van hun leven bij jou door. 
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ons verbonden met elkaar. Samen dingen doen, samen dingen beleven.  
Samen maken we een warme thuis voor iedereen. 
 
Jesaja 43, 4a  Zo spreekt de Heer : Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel 

van je.  
Ik geloof dat kinderen het waardevolste bezit zijn van de ouders. We moeten hen in een liefdevolle 
omgeving laten ontplooien.  
 

 

 
V Verantwoordelijk samenleven stimuleren… 

                        … vanuit christelijke inspiratie. 
‘Omdat kinderen de toekomst zijn.’ 

 
Vanuit christelijke spiritualiteit 
Het opvoedingsproject van onze school wordt gedragen vanuit een christelijke spiritualiteit. Als 
team verbinden we ons – ieder op zijn manier, en met ruimte voor dialoog – tot een manier van 
denken en in het leven staan die gevoed wordt vanuit een christelijke, gelovige bron. Wat wij 
verstaan onder ‘verantwoordelijk samenleven stimuleren’,  wordt hier mee door beïnvloed. Zie 
hier enkele aspecten van christelijk geloven die wij zinvol wensen te integreren in ons 
onderwijs.  
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Naastenliefde is de steunpilaar van het werken met kinderen. Een kleine daad doen voor je 
naaste, gebeurt haast vanzelf. Alles wat je doet vanuit je hart, hoe groot of klein dat het ook is, 
het is altijd positief. Kleine gebaren/dingen kunnen voor kinderen van groot belang zijn.  
 
Liefdevol omgaan met elkaar is een positieve waarde voor het leven. We hopen dat het over 
generaties heen wordt doorgegeven en zo eeuwig blijft bestaan. Niet ikke, ikke, maar wij… . 
We proberen zonder vooroordelen te kijken naar elkaar, ons in te leven in de positie van de 
ander. Zo gaan we meer naar elkaar toe kunnen groeien, meer begrip krijgen voor elkaar. We 
nemen elkaar voor lief zoals we zijn. We willen geen etiketten kleven, maar juist naast de 
etiketten kijken. Niemand kan alles, iedereen kan iets.  

 

Joh 8, 7-8  Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen werpen. 
Laat ons als leerkracht niet te snel oordelen en zeker niet veroordelen. We moeten ons in de plaats kunnen 
stellen waarom een kind bepaalde dingen doet en vanuit dat standpunt het kind trachten te begrijpen. 

 

Iedereen is anders. We willen in iedereen het goede zien en aanvaarden zoals hij of zij is. Er is 
plaats en ruimte voor diversiteit op onze school. Dit zorgt ervoor dat er respect is en dat we 
positief omgaan met de verschillen in onze school. Elk kind is immers uniek en kan veel 
betekenen voor heel de klas. Kinderen zijn niet perfect. Is het aan ons om ze perfect te maken? 
Wordt er soms niet teveel van ze verwacht? Een kind moet ook nog kind kunnen zijn. Onze 
werkelijkheid is niet altijd de werkelijkheid van de kinderen. Daar moeten we rekening mee 
houden. Zo krijgen we - samen met de kinderen - elke dag opnieuw de kracht om er weer voor te 
gaan. 
 

Romeinen 14, 19        Laten we streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar. 
Ik geloof dat als we met elkaar omgaan met respect en liefde, er vrede heerst. 

 

Wat willen we dat onze leerlingen leren om te leren (samen)leven? Welke mensen willen wij 
vormen? En hoe zien we ze graag in het leven staan als ze deze school verlaten?  

Op welke houdingen, deugden, waarden,… zetten we bij voorrang in in ons dagdagelijkse 
schoolleven? 
 
We zien onze kinderen graag opgroeien tot mensen die kunnen genieten van het leven. Dat ze 
weten dat ze graag gezien zijn, om wie ze zijn. En dat er ook andere dingen zijn dan deze die 
niet lukken. Het presteren is niet het belangrijkste, maar het plezier beleven, het genieten. Ook 
al ‘moet’ je soms dingen doen die je minder graag doet of kan. Als je je eigen grenzen kan 
aanvaarden en je eigen fouten kan erkennen, sta je gelukkiger in het leven. Zo leer je de 
begrenzing van je eigen kunnen kennen en is het een uitdaging om te werken aan ‘beter’. 
Fouten maken mag en moet, om te kunnen groeien. Uit fouten kan je leren. Eerlijk   duurt het 
langst. We moeten mekaar steeds kunnen vergeven en altijd weer kansen geven om opnieuw 
te beginnen. Zo leer je omgaan met frustraties en leer je jezelf steeds beter kennen. Zo weet je 
ook hoe je je talenten beter kan benutten. Zo sta je positief in het leven en kan je tegenslagen 
verwerken. Dit zorgt ervoor dat je vertrouwen hebt in jezelf maar ook in anderen. Het geeft 
kracht om te leven.  
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De klas, de school is een groep die moet samenleven. Het is belangrijk dat we anderen 
aanvaarden zoals ze zijn en van elkaar houden. Leren dat iedereen anders is, anders denkt, 
anders voelt,… hiervoor openstaan en eerbied hebben voor eenieder. Geloven in 
evenwaardigheid van mensen. Als je anderen waardeert, word je zelf ook gewaardeerd. Dit is 
belangrijk voor de toekomst van onze kinderen. Samen staan we sterk. Samen kan je meer dan 
alleen. Vele handen maken licht werk. Zo leer je verantwoordelijk te zijn voor jezelf, voor  
anderen, voor de natuur en voor materialen. Die verantwoordelijkheid opnemen, is nodig om 
te kunnen functioneren in de maatschappij. Door zorgzaam te zijn voor kleine dingen, kan je 
pas zorgzaam zijn voor anderen. Openstaan voor elkaar en de omgeving. Blij zijn met wat je 
hebt en niet altijd ‘meer’ willen. In deze tijd van ‘voor wat hoort wat’, vinden wij het belangrijk 
dat kinderen het gevoel ervaren dat iets ‘zomaar’ gedaan wordt voor hen. De kleine alledaagse 
dingen die we rondom ons gebeuren zien, daar dankbaar voor zijn, er verwonderd over kunnen 
zijn en dit kunnen verwoorden. 
 
 
 

Jesaja 64, 8  Wij zijn de klei, U bent de boetseerder, wij allen het werk van uw hand. 
Wij hebben niet altijd in de hand wat er gebeurt maar… we komen toch altijd terug terecht in de warmte van 
het leven. 
 
 
 

Deze weg willen we onze leerlingen tonen, op dit spoor willen we hen graag zetten. Dit 
mensbeeld hebben we voor ogen. Daar geloven we in en willen we graag in investeren. 
 
Een katholieke school 
Op basis van ons opvoedingsproject mag onze school ‘een katholieke school’ genoemd worden. 
In het bovenstaande werd al verduidelijkt in welke zin wij dit verstaan.  
Hier volgen enkele verdere toelichtingen. 
 
Dat onze school een katholieke school is, betekent niet dat alle kinderen van katholieke 
afkomst of achtergrond zijn, integendeel. Iedereen is welkom. We vinden het een meerwaarde 
dat kinderen leren omgaan met de diversiteit en vragen dat ze openstaan voor het katholieke 
geloof én elkaars religie. Bij de inschrijving wordt wél verteld dat we werken vanuit een 
christelijke inspiratie. Alle kinderen volgen de katholieke godsdienstlessen. We willen dat zij 
Jezus en de verhalen uit de bijbel leren kennen. De verhalen vormen immers de kern van 
waaruit we willen werken en gaan leven in het dagelijkse leven. Wie kiest voor een katholieke 
school, kiest voor de lesinhouden van de katholieke godsdienst.  
 
We verwachten dat al wie kiest voor onze school, ons christelijk geïnspireerd opvoedingsproject 
mee ondersteunt.  Ook onze leerkrachten zijn heel verschillend en niet allen op dezelfde 
manier gelovig. Maar wel dragen zij, elk op eigen wijze, het project van onze school en ze geven 
er mee vorm aan. 
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Een goed management… 
geeft structuur, houvast, duidelijkheid en rust. Een leider heb je nodig, 
iemand die knopen doorhakt en sturing geeft. Het geeft een boost om er zelf 
in te vliegen. Je krijgt meer energie. Dat maakt dat je graag komt werken en 
moedigt aan om hard te blijven werken. Je wordt gesteund en hebt het 
gevoel echt een ‘team’ te vormen. Samen bereik je meer. Hier draait onze 
school op. Het zorgt voor samenhorigheid, eenzelfde kijk, een goed 
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verloop, een goede werksfeer en gedreven leerkrachten. Openheid en  duidelijke afspraken zijn 
nodig in de groep. Het brengt rust en zekerheid. Open communicatie geeft leerkrachten het 
vertrouwen om zichzelf te zijn.  
Het is belangrijk dat je voor je eigen mening kan uitkomen en dat er naar je 
geluisterd wordt. Open kunnen en durven zijn wil ook zeggen dat je je hart kan 
luchten en je daardoor beter kan voelen. Wanneer alles goed geregeld 
is, draagt iedereen hier de pluimen van. Wanneer we zelf een voorbeeld 
geven van samenwerken, kunnen onze kinderen dit ook ervaren en ervan leren. 
… Dit zorgt ervoor dat samen werken doet samenwerken. 
 

Gal 6, 7  Wat een mens zaait,  zal hij ook oogsten. 
Inzet geeft voldoening. Ik geloof in goed doen voor anderen, hiervoor krijg je veel liefde en warmte terug. 

 

Een hecht, sterk en gedreven team… 

 
… Dit zorgt ervoor dat samen werken doet samenwerken. 
 

Ps 139,9-10  Al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden. 
Gesteund weten, vertrouwen krijgen en geven, je bent niet alleen. 
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Op éénzelfde lijn staan, met de neuzen in dezelfde richting… 
is een drijfveer om samen verder te gaan. Je hebt dezelfde visie, hetzelfde 
einddoel voor ogen. Je voelt je zekerder, gesteund. Bij problemen 
kan je bij anderen terecht. Het geeft een veilig gevoel. Je weet wat er 
van je verwacht wordt, in welke richting je moet werken. Je wil met het 
hele team hetzelfde bereiken met de kinderen. Het geeft duidelijkheid 
in het team, maar ook voor de leerlingen. Een door het hele team 
gedragen visie straalt vertrouwen uit en zorgt ervoor dat je een sterke uitstraling hebt naar de 
buitenwereld.  
… Dit zorgt ervoor dat samen werken doet samenwerken. 
 
 
  

3. WIE IS WIE IN ONZE SCHOOL? 
 
Structuur 
Onze school is een vrije gemengde basisschool. 
 
Vrije Basisschool Balen Centrum 
Gustaaf Woutersstraat 31 
2490 Balen 
tel. 014/81.19.25   gsm: 0472/061320 
E-mail : directie@vbscentrum.be 
website: www.balencentrum.be 

 
Schoolbestuur 
Het schoolbestuur is de feitelijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is 
verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming. 
Het bestuur schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goede samenwerking tussen de 
verschillende schoolparticipanten. Het is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren. 
Onze school behoort tot de scholengemeenschap KOMBO.   
Samenstelling = dezelfde scholen als deze die behoren tot KOM. 
 

Benaming :  Katholiek Onderwijs Mol VZW   (K.O.M. vzw) 
Jozef Calasanzstraat 2,    2400 MOL 
contact@komvzw.be Tel: 014 32 18 56 

 
Voorzitter :            Agnes Leysen 

P.A.  Jozef Calasanzstraat 2,   2400 MOL 
 

 
Verantwoordelijke voor onze school : 

Ann Geerts 
Biesakker 69,   2490 Balen  
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   Scholengemeenschap KOMBO: katholiek onderwijs Mol- Balen – Olmen 

         Coördinerend directeur:  
                                Els Coopmans 
             Jozef Calasanzstraat 2, 2400 MOL 

             codi@komvzw.be Tel: 014 32 18 56 (bureel) 

        GSM 0478 721394 

 
Directeur Vrije Basisschool Balen Centrum 
Greet Ouderits   
Boskantstraat 204 
3970 Leopoldsburg 
0472/061320  
directie@vbscentrum.be 
 
Schoolteam 
Het team werkt in een open, communicatief en positief klimaat aan de realisatie van het 
schooleigen opvoedingsproject. 
 
Kleuterschool 
2,5-3 jarigen:                     Sandra Van Hoof 
                                             Ann Nelissen 
                                             Myriam Bruyninckx 
4 jarigen:         Lore Mondelaers (tijdelijk Kathleen Valkenaars en Evi Bruggeman) 
                                             An Van Hest 
5 jarigen:                            Hilde Volders  
                                             Suzy Van Genechten en Kathleen Valkenaars (tijdelijk Evi Bruggeman) 
Zorgleerkrachten:             Kathleen Valkenaars (tijdelijk Evi Bruggeman), Katrien Willems,  
                                             Gerd Van Gestel en Kim Vangeel                                        
Bewegingsopvoeding:      Vince Boons  
                                             Gerd Van Gestel 
Kinderverzorgster:          Brenda De Haes 
 
Lagere school 
1ste leerjaar:           Annemie Maes 

                    Inge Stappers en Laura Rösche 
2de leerjaar:           Ans Vansant 

                    Lies Tijskens  
3de leerjaar:            Elke Jacobs 

                    Sarah Haepers en Laura Rösche 
          Emmely Bouckaert 

4de leerjaar:            Maddy Kenis en Leen Leysen 
                                               Johan Smets en Lindsey Leten (tijdelijk Karen Schoeters) 
5de leerjaar:            Ingrid Gys  

                    Ingrid Cools 
6de leerjaar:           Gita Verachten  

mailto:codi@komvzw.be
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                    Annelies Verachtert en Eveline Allaerts 
Zorgleerkrachten:              Els Nicasi, Eveline Allaerts, Lindsey Leten (tijdelijk Karen Schoeters),  
                                              Inge Stappers en Elien De Wit 
Bewegingsopvoeding:       Vince Boons 
 
Secretariaat  Lokale preventieadviseur 
Mia Geerts  Chris Van der Veken 
Klaartje Breukers  
 
Onderhoudspersoneel 
Lucia Geenen, Rabia Sengonul, Azime Sengonul, Luc Janssens 
 
Klasgroepen 
We starten in de kleuterschool met 3 klassen 2,5-3 jarigen, 2 klassen 4-jarigen en 2 klassen 5 
jarigen. In de lagere school organiseren we 2 klassen van elk leerjaar en 3 klassen in het 3de 
leerjaar. 
We houden rekening met verschillende criteria om de nieuwe klasgroepen samen te stellen.  

• sociogram: vrienden in de klas 

• mogelijkheden en zorgnoden van kinderen, schoolse vertraging of voortgang 

• persoonlijkheden van het kind 

• jongens/meisjes 

• broers en zussen (mits de ouders hier iets over vermelden) 

• adviezen vanuit besprekingen                                                                                            

Elk jaar worden de groepen opnieuw samengesteld. De klasverdeling wordt steeds met de 
grootste zorg bekeken. 
Bij de start van het schooljaar zetten we in alle klassen extra in op groepsdynamiek zodat 

iedereen zich snel thuis mag voelen bij de nieuwe klasgroep en de nieuwe leerkracht.  
    
Klassenraad 
De klassenraad is samengesteld uit de directeur, de leerkrachten van de betrokken 
leerlingengroep en de zorgleerkracht. 
Deze raad kan worden aangevuld met de CLB-begeleider van onze school. 

 
 
Oudercomité 
Het oudercomité wil op een opbouwende manier meewerken aan de doelstellingen van de school: 

- het vertegenwoordigt de ouders in de schoolraad, 
- het verleent advies in aangelegenheden die betrekking hebben op ouders en kinderen, 
- het organiseert allerlei activiteiten en werkt mee aan de materiële uitbouw van onze school, 
- het helpt het schoolteam bij extra activiteiten voor de kinderen. 

 Kernbestuur 
 Lizzy Reykers 
 Leen Claes  
 Eline Pira 
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 Algemene vergadering 
 De namen van onze leden kan U vinden op onze schoolwebsite. 
 
Alle ouders worden uitgenodigd om aan de bijeenkomsten van het oudercomité deel te nemen. 
Iedereen kan actief lid worden of zich opgeven als helper. 
 
Schoolraad 
Als school kunnen wij het opvoedingsproject verwezenlijken als alle leden van de 
opvoedingsgemeenschap deelnemen aan de uitwerking ervan. 
Daarom werd er sinds april 2005 een schoolraad in het leven geroepen. 
Personeelsleden, ouders en de lokale gemeenschap hebben de mogelijkheid hierin paritair 
vertegenwoordigd te zijn. De bevoegdheden van de schoolraad (advies of overleg over 
welomschreven aangelegenheden) worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. 
Om de vier jaar worden er verkiezingen gehouden voor de personeels- en ouderbegeleiding. 
Iedere ouder en ieder personeelslid kan zich dan kandidaat stellen om in de schoolraad te 
zetelen. 
 
De schoolraad bestaat uit 3 geledingen: 
- personeelsgeleding, vertegenwoordigd door 

- Hilde Volders en Lies Tijskens 
- oudergeleding, vertegenwoordigd door 

- Els Van Langendonck en Kim Willekens 
- lokale gemeenschap, vertegenwoordigd door 

- Bart Boets, Irène Lommelen en Maria Theunis 

 
CLB  (centrum voor leerlingbegeleiding)  
Het centrum voor leerlingbegeleiding kan je best omschrijven als een informatie- advies-  en 
begeleidingscentrum dat nauw samenwerkt met de school. 
Naast de algemene begeleiding is het medisch team verplicht regelmatig medische onderzoeken 

uit te voeren. De leeftijden waarop dit gebeurt, kan je terugvinden in het algemene gedeelte van 

dit schoolreglement. 
 

 

Alle verdere info i.v.m. de werking van het CLB lees je ook in dit algemeen deel van het 

schoolreglement  dat geldt voor alle scholen van onze scholengemeenschap.  

 
Vestiging CLB-MOL 
 Edmond Vanhoofstraat 8, 240 Mol 
 Directeur: Katrien Spaepen 
 Afgevaardigden voor onze school: Evi Bolckmans 

Tel:  014  33 76 20 

Fax: 014  33 76 29 

e-mail: mol@clb-kempen.be 
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Onthaalmedewerker van onze school 

 Anne Thijssen: annethijssen@vclb-kempen.be  

Medisch team 

Edmond Vanhoofstraat 8, 240 Mol 
 Schoolarts: Hilde Bunkens 
 Verpleegkundige: Griet Vos 
Tel:  014  33 76 20 

e-mail: mol@clb-kempen.be 

 
Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk je de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. 

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische 

afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op 

het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 

 

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een 

CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website. 

 
Ondersteuningnetwerk 
Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Kempen. 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je 

kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders : 

 

Mieke Quirijnen, algemeen coördinator 

aanspreekpersoon Ondersteuningsnetwerk Kempen 

  

telefoonnummer: 0472 12 36 64 

e-mailadres: info@ondersteuningsnetwerkkempen.be 

website: www.ondersteuningsnetwerkkempen.be. 

 
 
 

4. Leefregels 
 

4.1 Contact met ouders 
 

Informatieavond        
In de maand september worden in alle klassen informatieavonden georganiseerd.   
De leerkracht licht de klasorganisatie toe, bespreekt zijn/haar manier van werken en 
beantwoordt eventuele vragen van de ouders. 
Door Corona versturen we dit schooljaar de info via mail aan de ouders en we organiseren een 
moment waarbij ouders extra verduidelijking kunnen vragen.  
In de loop van het schooljaar worden er nog informatieavonden gegeven voor specifieke 
doelgroepen:  

- voor de ouders van de 3de kleuterklas in functie van de overstap naar het 1ste lj, 

http://www.clbchat.be/
mailto:info@ondersteuningsnetwerkkempen.be
http://www.ondersteuningsnetwerkkempen.be/
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- voor de ouders van het 6de leerjaar in functie van de overstap naar het secundair 
onderwijs. 

De scholengemeenschap organiseert jaarlijks een info over opvoeding van kinderen. 
 
Nieuwe kleuters – open klasuurtje 
Voor elke instap organiseren we een meespeelmoment voor nieuwe kleuters. De data vind je 
op onze website. Je kan dan geheel vrijblijvend kennismaken met de werking van onze school. 
 
Individueel oudercontact 
De ouders kunnen met de leerkracht de leerprestaties en de leer- en leefhouding van hun kind 
bespreken.  
We organiseren  voor alle kleuters en  leerlingen twee oudercontacten.  Voor de leerlingen van 
het 1ste leerjaar organiseren we drie oudercontacten.  
 
Er kan een extra oudercontact georganiseerd worden in functie van de noden van het kind, de 
ouders en de school. Indien we in de loop van het schooljaar merken dat de ontwikkeling 
anders verloopt dan we verwachten (op sociaal, emotioneel of verstandelijk vlak), nemen wij 
ten gepaste tijde contact met jullie op om dit samen te bespreken. Hiervoor kunnen we ook 
beroep doen op de CLB-medewerker voor onze school. 
 
In de loop van het derde trimester bespreekt de leerkracht met de ouders van de zesdeklassers 
de schoolprestaties van hun kind en hun verdere studiekeuze. 
 
Communicatie 
 
Brieven worden vanuit het schoolsecretariaat via mail verstuurd aan beide ouders. Gelieve de 
mailadressen bij het begin van het schooljaar goed na te kijken op de leerlingenfiche en 
wijzigingen van dit mailadres door te geven. 
 
De leerkrachten communiceren via hun werkgerelateerd mailadres. We willen de planlast voor 
de leerkrachten graag bewaken en vragen om alleen noodzakelijke info aan hen te versturen. 
Dit kan geen dagelijkse praatbox zijn. 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. Bij duobanen vragen we om beide leerkrachten 
steeds in CC aan te schrijven zodat iedereen dadelijk op de hoogte is. Een tip is ook om ‘allen 
beantwoorden’ te gebruiken zodat beide leerkrachten op de hoogte zijn. 
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.  Spreek in de eerste plaats met de betrokken 
leerkracht(en) en de directeur. 
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4.2 Lesuren  
 

8.45  -   12.00 (Het toezicht op de speelplaatsen start om 8.30) 
             13.10  -  15.30  
 
Te laat komen kan niet! De school begint om 8.45 en eindigt om 15.30.   
We ontvangen alle leerlingen tussen 8.30 en 8.45.  
Neem liefdevol maar kort afscheid aan de schoolpoort. Ouders die bij de ingang blijven staan, 
zullen hierop aangesproken worden. 
Wie te laat is, meldt zich aan bij de hoofdingang. 
Wij verwachten dat je voor 9.30 de school verwittigt bij afwezigheid van je kind. 
Studiereizen, leerwandelingen e.d. zijn normale schoolactiviteiten. 
 
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 en plaatsen 

hun fiets in de fietsenstalling aan het basketbalveld.  
▪ 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 de groene poort en komen vanaf 
12.55 langs daar terug binnen. 
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Voor de kleuters eindigen de lessen 5 minuten vroeger. Zo proberen we de drukte aan de 
schoolpoort een beetje te spreiden. 
 
Tijdens de schooluren mogen de kinderen de school nooit verlaten. Enkel met toelating van de 
directie of van de persoon die met het toezicht belast is, mag een leerling de school verlaten.   
 
Bij de hoofdingang dient er steeds aangebeld te worden.  

 
4.3 Voor- en naschoolse opvang 

 
Kinderen kunnen vanaf 8.00uur bij ons terecht in de voorschoolse opvang. Kinderen die tussen 8.00  – 

8.30 op school aankomen, moeten zich aanmelden bij de hoofdingang.  Bel aan en wacht als ouder 
tijdens Corona buiten het schoolgebouw. 
 
Juf Ann zorgt voor het onthaal en het toezicht. Voor deze opvang wordt een bijdrage gevraagd. 
Kinderen die niet in de voorschoolse opvang wensen te blijven, kunnen pas vanaf 8.30 op 
school terecht. Na schooltijd is er opvang op school tot 16.45uur en op woensdag tot 13.00 
door Lucia en juf An. 
Voor de opvang op school moet je NIET vooraf inschrijven. 
De onkosten, 1 euro per begonnen half uur, worden aangerekend via de schoolrekening van uw 
kind. 
 
Kinderen die nog vroeger of later opgevangen moeten worden, kunnen naar de gemeentelijke 
kinderclub Kikoen, opvang vanaf 6.30 en tot 18.30. Voor meer info, raadpleeg de gemeente. 
Tijdens vakantiedagen is hier opvang voorzien. Gelieve je kind tijdig in te schrijven. 
 

4.4 Versnapering tijdens de speeltijd 
 

De school stimuleert om gezonde tussendoortjes mee te geven. 
- Tijdens de voormiddag eten we allemaal fruit. Tijdens de namiddag kunnen de kinderen 

een koek eten. 
- We vragen om (geschild) fruit en koeken steeds in een genaamtekend doosje te 

stoppen. 
- Geen snoep op school. 
- In het kader van het gezondheidsbeleid op school promoten we het drinken van water. 

 
4.5 Middag 

 

Kinderen kunnen ’s middags overblijven in de school. Zij kunnen hun lunchpakket gebruiken in 
de refter.  Bij het begin van het schooljaar kan je hiervoor inschrijven.   
De jongste kleuters eten in de polyvalente zaal, de oudste kleuters eten in de benedenrefter. 
De kinderen van onze lagere school eten in twee beurten in de bovenrefter. Dit gebeurt onder 
toezicht van enkele leerkrachten. 
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Boterhammen worden verpakt in een genaamtekende brooddoos (geen aluminiumfolie).  Fruit 
dient vooraf thuis geschild te worden! 
 
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. 
Eén drankje kost € 0,50. De refterprijs bedraagt € 0,15 per refterbeurt, dit dient als vergoeding 
voor het toezicht. 
De onkosten betaal je via de schoolrekening van je kind. 

 
4.6 Ongevallen en schoolverzekering 

 

De eerste zorgen bij ongevallen worden toegediend door de leerkracht.   
Bij ernstige ongevallen wordt de dokterspraktijk ‘Centrum’ geraadpleegd die, zo nodig, overleg 
pleegt met het ziekenhuis.  Indien mogelijk brengen we eerst een familielid op de hoogte.  
De schoolverzekering dekt alle onkosten van lichamelijke letsels opgelopen tijdens:  

- een ongeval: op de veiligste weg van en naar school en dit natuurlijk binnen de     
  normale tijd die voor deze verplaatsing nodig is, 
- tijdens een buitenschoolse activiteit georganiseerd door de school, 
- bij een ongeval op de school. 

De formulieren voor de aangifte van een ongeval kunnen bij de klastitularis of directie bekomen 
worden. Daar bijgevoegd vindt U een leidraad voor de verdere afhandeling.  
Met bijkomende vragen kan u steeds op het schoolsecretariaat of bij de directie terecht. 
Schade aan brillen en beugels zijn niet gewaarborgd, tenzij gepaard gaande met  
lichamelijke letsels.  
 
 
De school is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen voorwerpen.  
Meer info over de schoolpolis en de waarborgen kan je verkrijgen op het schoolsecretariaat. 
Stoffelijke schade veroorzaakt aan derde regelt jullie familiale polis. 

 
 

4.7 Rekeningen 
 

Vijfmaal per jaar krijgt ieder kind een rekeningoverzicht met overschrijving mee naar huis. 
Daarop staan de kosten voor refter, drank in refter, tijdschriften (en zwemmen voor 1ste t.e.m. 
5de leerjaar). 
Bij afwezigheden of afzeggingen bij zwemmen of andere schoolactiviteiten worden de 
gemaakte kosten aangerekend indien er geen doktersattest kan voorgelegd worden. Dit  
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gebeurt omdat wij als school vooraf reeds bussen en inkom voor bepaalde activiteiten moeten 
vastleggen. 
Gelieve de betaling zo vlug mogelijk uit te voeren via de bank. Eventuele vergissingen meld je 
liefst onmiddellijk op het secretariaat zodat er een rechtzetting kan gebeuren. Alle betalingen 
gebeuren via de rekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening 
te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Zolang die 
rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo 
verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.  

 Bij wie kan u terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?               

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact 
opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat we samen op zoek gaan of er afspraken 
kunnen gemaakt worden over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete 
behandeling van je vraag. 
 
Wat gebeurt er bij niet betalen van de rekeningen? 
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er 
financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school 
verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een 
oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een 
ingebrekestelling (incassobureau). Vanaf dat moment zal er 20% administratiekosten 
aangerekend worden bovenop het verschuldigde bedrag. 

                        

4.8 Kledij 
 

We verlangen dat elk kind verzorgd naar school komt. Vrijetijdskleding zoals haltertopjes, 
spaghettibandjes, teenslippers zijn voor thuis.  
Voor de veiligheid vragen we om vast schoeisel te dragen. 
 
Wij verwachten dat de kleuters in gemakkelijke kledij naar school komen om het toiletbezoek 
te vergemakkelijken.  
 

Gelieve alle kledingstukken, brooddozen, gym- en zwemgerief te naamtekenen. Heel wat 
achtergebleven spullen kunnen zo gemakkelijker hun eigenaar terugvinden. Gevonden 
voorwerpen worden een tijdje in de school bewaard en daarna aan een goed doel geschonken.  
De school dekt geen verlies van juwelen en kledij. 
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4.9 Lichamelijke opvoeding en zwemmen 
 

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen zijn verplichte activiteiten voor de leerlingen 
van de lagere school. Enkel om gezondheidsredenen kunnen leerlingen (mits een schriftelijk 
bewijs) vrijgesteld worden van zwemmen en turnen. 
 
De turnkledij bestaat uit: turnpantoffels, een T-shirt met het embleem van de school en een 
turnbroek. Alles zit samen in een sportzak. Leerlingen die nog geen T-shirt hebben kunnen dit 
bestellen op school (cfr. bestellijst 2 begin september). De kledij wordt geregeld mee naar huis 
gegeven om te wassen. 
 
Onze school beschikt over een ruime turnzaal, voorzien van modern sport - en turnmateriaal. 
Kleuterschool: Elke klas krijgt wekelijks 2 lesuren van de leerkracht bewegingsopvoeding of van 
een kleuterleidster. 
Lagere school: Elke klas krijgt wekelijks 1 lesuur van de leerkracht bewegingsopvoeding. 
                           Om de 2 weken weken krijgt elke klas 30 minuten sport en spel van de       
                           klasleraar. 
 
Kunnen zwemmen behoort tot het pakket basisvaardigheden dat haalbaar en wenselijk wordt 
geacht voor alle kinderen die de basisschool verlaten. 
In onze school gaan de leerlingen 10 beurten zwemmen in het zwembad Vita Den Uyt in Mol.  
De leerlingen worden, naargelang hun kunnen, ingedeeld in niveaugroepen.  Een monitor geeft 
hen aangepaste oefeningen.  Men heeft aandacht voor de verfijning van de zwemtechniek, 
maar ook voor het speelse waterplezier.  De zwemlessen worden gegeven door een 
medewerker van Vlabus. 
De zwembeurten voor de leerlingen van het 6de leerjaar zijn gratis. 
 
Wij laten geen publiek toe, zo kunnen onze leerlingen alle aandacht bij de zwemles houden. 
 
Afspraken van het zwembad Vita Den Uyt die we moeten opvolgen! 

• Jongens dragen een aansluitende zwembroek. 

• De leerlingen dragen verplicht een gekleurde badmuts: 
o groen: watergewenning 
o blauw: leerlingen die kunnen zwemmen 

Deze badmuts moet éénmalig aangekocht worden voor 1 euro. Dit wordt aangerekend via 
de schoolrekening. Zonder deze badmuts mag je kind niet deelnemen aan de zwemlessen! 
Indien een leerling in het zwembad merkt dat hij/zij geen badmuts bij heeft, wordt de 
zwembeurt wel aangerekend. 

 
4.10  Schriften en schoolboeken 

 

Boeken en schriften krijgen de leerlingen gratis van de school.  
Bij verlies of beschadiging wordt de kostprijs in rekening gebracht. 
Gelieve er mee op te letten dat je  kind zorg draagt voor het schoolmateriaal. 
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4.11 Boekentas 

 

Een stevige boekentas is wenselijk zodat boeken en schriften, die dagelijks meegenomen 
worden, intact blijven.  Zorg voor een aangepast boekentasformaat.  Een té zware en té grote 
boekentas is belastend voor de rug en de schouders.  
Tip voor de kleuters: voorzie een handig tasje dat de kleuter zelf kan openen en aanhangen. 

 
4.12  Schoolagenda 

 

Iedere leerling (lagere school) ontvangt een schoolagenda waarin hij/zij huistaken en lessen 
noteert. In het eerste leerjaar vult de leerkracht gedurende het 1ste trimester de agenda zelf in. 
Al is deze schoolagenda geen leerboek, toch is het een zeer belangrijk hulpmiddel bij het 
studeren en het zelfstandig leren plannen van het schoolwerk. 
Om de betrokkenheid op het schoolgebeuren van je kind te verhogen, dien je de agenda 
dagelijks te handtekenen. 
De leerkracht kijkt minstens éénmaal per week de agenda na. 
Belangrijke informatie voor de leerkracht kan je best in de agenda noteren. 

 
4.13 Huistaken en lessen 

 

Vanaf midden eerste leerjaar schrijven de leerlingen elke dag in hun schoolagenda wat ze na 
schooltijd nog moeten oefenen of leren (de leerkracht noteert alle opdrachten op het bord). 
 
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat huistaken te belastend zijn voor het kind of dat ze door 
de ouders gemaakt worden. Weet wel dat, naargelang je kind ouder wordt, er meer thuiswerk 
van hem/haar zal verwacht worden. De ouders controleren dagelijks of de huistaken flink 
gemaakt zijn en/of lessen geleerd zijn. 

 
   Je kind overhoren is in de eerste plaats nuttig als stimulans. 

Het uiteindelijke doel moet zijn dat je kind zichzelf efficiënt leert  
controleren. 
 

 
4.14  Rapportering  

 

De leerlingen krijgen 4 maal per schooljaar een rapport. In het rapport evalueren we wat de 
leerlingen kennen, kunnen en hoe ze zijn in de klas/school. Met die evaluaties kunnen we hen 
ondersteunen in hun leer- en ontwikkelingsproces.  
Door evaluaties wensen we de ‘brede’ ontwikkeling en het leerproces van de  leerlingen te 
ondersteunen. Succesvol de schoolloopbaan kunnen afsluiten, betekent dat kinderen de kans 
gehad hebben om zoveel mogelijk competenties en vaardigheden te ontplooien. Evalueren mag 
geen eindpunt zijn, maar dient een hulpmiddel te zijn in het leerproces.  We proberen stress, 
frustratie en faalangst te beperken. Het is belangrijk dat wij de evaluaties benutten om de 
individuele aanpak van een kind of de klasgroep bij te sturen.  
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Bij het begin van het rapport heeft je kind de ruimte om zichzelf te evalueren. In een gesprek 
met de leerkracht kan besproken worden welke mogelijkheden er zijn om eventuele 
moeilijkheden aan te pakken. 
Bij het einde van het rapport kan het kind zijn/haar competenties evalueren en een mogelijk 
werkpunt formuleren. 
Wij vragen de ouders om ook bij elk rapport een korte waardering/motivatie voor hun kind te 
schrijven.  
 

4.15  ICT 
 

Onze school neemt initiatieven om ICT te integreren in het leerproces. 
In elke klas is een computer, een tablet en een digitaal bord. Die worden gebruikt ter 
ondersteuning van het leerproces. 
Er is een aanbod van laptops en tablets die in de verschillende klassen gebruikt kunnen worden. 

 
4.16 Verkeer 

 

Veiligheid is van groot belang! 
 Auto’s parkeren we reglementair en we laten daar kinderen uitstappen. 
 We gebruiken het zebrapad als oversteekplaats. 
 Geef voorrang aan kinderen.  
 Alle kinderen dragen steeds een fluohesje.  

 
Ook jij komt met de fiets naar school?  Fijn zo!  Toch graag enkele afspraken. 

- Leerlingen van de lagere school dragen een fietshelm. 
- Zorg voor een veilige fiets: remmen, trappers, versnellingen, banden, … moeten in orde 

zijn. 
- Respecteer de verkeersregels. 
- Volg de instructies van de gemachtigde opzichters. 
- Zet je fiets ordelijk in het fietsrek. 
-     Fietscomputers, spiegels,… trekken de aandacht van derden. 
De school is niet aansprakelijk voor schade(diefstal) aan de fiets. 
 

Uitstappen 
Onderwijzen gebeurt niet steeds binnen de schoolmuren. Regelmatig maken onze kinderen 
uitstappen met de fiets, te voet, met de auto,… 
Tijdens deze uitstappen is de veiligheid voor de kinderen steeds van het grootste belang. 
Om de kostprijs van busuitstappen te drukken, doen wij voor het vervoer soms beroep op 
vrijwillige ouders. Zij zorgen voor het brengen en halen van de kinderen. Van hen verwachten 
wij dat zij de verkeersregels betreffende de veiligheid kennen en respecteren o.a. het aantal 
toegelaten zitplaatsen in de auto, autoverzekering,… 
Bij uitstappen vervoeren we de kinderen (tot 1,35m) op een verhoogkussen (extra 

verhoogkussens vind je in de fietsenstalling van de kleuterschool). 
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Veiligheid  
Elk kind ontvangt bij de start van de schoolcarrieère een fluohesje.  
Indien het fluohesje te klein wordt, spreek je de leerkracht aan en je kind ontvangt een nieuw 
exemplaar (maximum 3 fluohesjes per schoolcarrière). 
We noteren welke kinderen een nieuw hesje ontvangen. 
 
 
 
 
Voor de veiligheid van de kinderen vragen wij: 

- de juiste in- en uitgangen te gebruiken, 
- de voetgangers en fietsers niet te hinderen, 
- om te parkeren op het St.-Andriesplein. 

 
Gemachtigd opzichter 
Bij de oversteekplaats aan het politiekantoor in de Steegstraat staat elke ochtend een 
gemachtigd opzichter. Lea of Ingrid begeleiden de kinderen bij het oversteken. 

 
4.17  Integratie derde kleuterklas – eerste leerjaar 

 

Om de overgang tussen 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar zo vlot mogelijk te laten verlopen, 
organiseren de leerkrachten regelmatig klasoverschrijdende activiteiten.  Deze starten vanaf 
januari.  
Er is een infoavond rond de overstap naar het 1steleerjaar voorzien voor de ouders. 

 
      4.18 Milieuzorg Op School 
 
Onze school zet zich actief in voor dit project.  Er wordt o.a. aandacht geschonken aan : 

- selectief inzamelen van materialen, 
- geen aluminiumfolie, maar een ‘brooddoos’, 
- projecten i.v.m. gezonde voeding, 
- fruit als tussendoortje in de voormiddag, 
- bewust omspringen met energie, 
- stimuleren om veilig en milieuvriendelijk naar school te komen, 
- respectvol omgaan met de natuur, 
- restafval beperken, 
- gebruik van recyclagepapier. 

Brikverpakkingen en blik zijn niet toegestaan in onze school.  
 

4.19 Omgangsvormen 
 

We zijn vriendelijk en beleefd. 
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen steeds beleefd en vriendelijk zijn tegenover 
iedereen op school en dat ze overal hun taal en hun houding verzorgen en hoffelijk zijn. 
Een goeiedag, dankjewel, graag gedaan…zijn eenvoudige woorden met veel inhoud. 
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Hiervoor vragen wij ook de medewerking van alle ouders. 
Uitdagend gedrag, extreme boosheid, diefstal en vandalisme worden niet geduld. 
Ook buiten de school vragen wij dat de leerlingen het nodige respect tonen. Beleefde 
omgangsvormen en tactvol gedrag in alle omstandigheden zijn wenselijk. Opzettelijke 
beschadiging aan gebouwen, meubels of materiaal moet worden vergoed. 
Op de speelplaats zijn voldoende vuilbakken voorzien zodat er niets op de grond moet gegooid 
worden.  
 
Conflicten…daar werken we samen aan. 
In onze school willen wij de kinderen opvoeden tot verdraagzaamheid en respect voor elk 
ander.  Allereerst willen we conflicten bespreekbaar maken en pestgedrag voorkomen. 
Desgevallend gaan we trachten het te verhelpen.  Ouders en kinderen kunnen helpen om die 
zorg waar te maken door pestproblemen zo snel mogelijk te melden aan de klastitularis of aan 
de directeur. 
We werken samen om van onze school een ‘ veilige en vertrouwensvolle thuis’ te maken. 
Wanneer er onrustwekkende conflicten zijn, worden we als school graag op de hoogte 
gebracht. Spreek hierover met de klaleraar, de zorgcoördinator of de directie zodat we kunnen 
zorgen voor een gepaste begeleiding.? 
 

4.20 Verjaardagen 
 

Een verjaardag is voor een kind een echte feestdag.  Meestal wil de jarige zijn/haar 
klasgenootjes verrassen met een klein geschenk.   
De kinderen mogen een kleine traktatie meebrengen. Door de huidige maatregelen kan dit 

schooljaar enkel een aangekochte, individueel verpakte traktatie. 

Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet verdeeld op school. 

 
4.21 Speltassen  

 

De speltas is een rugzakje met spelmateriaal dat mee naar huis wordt gegeven met elke 
kleuter. De bedoeling is om samen met de ouders te spelen, te ontdekken en te genieten.  
De inhoud van de tasjes is heel gevarieerd en biedt mogelijkheden om de taalontwikkeling en 
vaardigheden van je kind te stimuleren.  
We vragen om voorzichtig om te springen met de tassen. Op deze manier blijven ze netjes en 
kunnen we nog lang genieten van de spelmaterialen.  
Het gebruik van de speltas is gratis. Indien er materiaal verloren raakt, kunnen wij als school 
een kleine vergoeding aan vragen.  
Na iedere ontlening wordt de speltas door de school gecontroleerd.   

 
4.22 Sport en spel 

 

We stimuleren de kinderen om veel te bewegen.  Tijdens de speeltijden kunnen zij vrij spelen, 
balsporten doen,…  Via een beurtsysteem spelen de kinderen op de verschillende spelterreinen. 
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4.23 Extra Muros 
 
Extra-muros-activiteiten zijn activiteiten van één of meerdere schooldagen die plaatsvinden 

buiten de schoolmuren en die georganiseerd worden voor één of meerdere leerlingengroepen. 

 

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-muros-activiteiten die minder dan één schooldag 

duren. Dit zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle 

kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die langer duren. Deze  activiteiten 

maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven. 

 

Via een brief worden de ouders vooraf steeds op de hoogte gebracht over de activiteit (doel en 

aanbod). 

We gaan ervan uit dat – door ondertekening van dit schoolreglement en zonder schriftelijk 

tegenbericht - ouders de toestemming geven dat hun kind inderdaad mag deelnemen. 

Bij weigering tot deelname dienen de ouders dit schriftelijk aan de directie kenbaar te maken. 

We wijzen er wel op dat leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan de activiteit wel degelijk 

aanwezig moeten zijn op school. 

 
Sportklassen  
Om de 2 jaar gaan de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar een week op sportklassen 
in het BLOSO-sportcentrum in Herentals. Samen maken zij kennis met allerhande sporten en 
beleven ze de tijd van hun leven. 
 
National Parkklassen 
Het vierde leerjaar gaat elk jaar 4 dagen op National Parkklassen in Dilsen-Stokkem. 
 

      4.24 Tijdschriften 
 

De kleuters en de leerlingen van de lagere school kunnen zich, geheel vrijblijvend, abonneren 
op de volgende interessante tijdschriften : 

Doremini (jongste kleuters) 
Doremix (tweede kleuterklas) 
Doremi (derde kleuterklas) 
 
Zonnekind voor het eerste en tweede leerjaar wordt door de school aangekocht 
Zonnestraal (derde en vierde leerjaar) 
Zonneland  en Vlaamse Filmpjes (vijfde en zesde leerjaar) 

Men kan zich per jaar abonneren (enkel de instappers kunnen dit per trimester). 
De betaling gebeurt via de schoolrekening. 
 

4.25 GSM 
 

Gsm-toestellen mogen in de school niet worden geactiveerd. Gsm’s worden bij het begin van 
de lesdag afgegeven aan de leerkracht en bij het einde van de lesdag krijgt de leerling zijn/haar 
gsm terug. De school is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van het toestel. 
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4.26 Zorgbeleid 

 
We creëren kansen tot differentiatie waarbij elk kind gestimuleerd wordt om zich te 
ontwikkelen. We blijven de leergierigheid prikkelen en streven ernaar dat ieder kind succes mag 
ervaren. 
De klasleraar is de spilfiguur, de zorgleraren bieden ondersteuning en de zorgcoördinator is de 
gids tussen alle participanten.  
Binnen het handelingsgericht werken, is het de krachtige samenwerking die de sleutel geeft 
naar positieve resultaten. De samenwerking tussen leerkracht en zorgleerkracht is 
fundamenteel in het opvolgen en begeleiden van leervorderingen.   
We nemen verschillende initiatieven om de samenwerking met  ouders en externen te 
bevorderen. We willen de deskundigheid van ouders benutten om het kind nog beter te 
helpen. 
Door in gesprek te gaan met elkaar komen we tot duidelijke afspraken over de uit te voeren 
interventies.  
 
Externen (logo, kiné, …)  hebben vaak specifieke expertise om het kind verder te helpen. Er is 
een intensieve samenwerking met verschillende zorgverleners en we stemmen onze 
begeleiding en aanpak op elkaar af. 
Als team maken we een bewuste keuze over de invulling en uitvoering van zorg op kind-, 
leerkracht- en schoolniveau.  
We maken tijd om te reflecteren op ons denken en handelen in functie van de kinderen en onze 
zorgwerking.  
De zorgcoördinatoren bewaken het overzicht binnen de zorgwerking, volgen de werkafspraken 
op en coachen de collega’s. De voortdurende wisselwerking tussen directeur en zoco’s zorgt 
voor een krachtige opbouw van ons zorgbeleid. 
 
      4.27 Leerlingenbegeleiding 
 
We hebben aandacht voor elk aspect van de totale ontwikkeling. 
De leraar bewaakt het leerproces van alle kinderen. Het is de kracht van de leraar die we 
inzetten bij het begeleiden van leerlingen. 
 
De klasleraar gaat in de eerste plaats acties ondernemen. Indien ze merkt dat deze maatregelen 
niet voldoende zijn voor de leerling, vraagt ze ondersteuning en coaching van de 
zorgleerkracht. 
 
De klasleraar en zorgleraar gaan in overleg en proberen een brede kijk te krijgen op het kind. Ze 
gaan op zoek naar specifieke noden en behoeften van het kind. 
De individuele zorgvraag die wordt gesteld vanuit de omgevingswereld van het kind, staat in 
het vizier van elke leraar. Het team werkt samen en tracht zo concreet en doelgericht mogelijk 
te kijken naar elk kind.  
Voor de leraar en zorgleraar is de grote troef het stapsgewijs werken. Na duidelijke afspraken 
met alle betrokkenen, gebeurt de opvolging vaak door de klasleraar en/of zorgcoördinator,  
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alsook door ouders. We werken op het tempo, met de mogelijkheden en de motivatie van ieder 
kind.  Vanuit overleg komen we tot unieke doelstellingen voor het kind.  Via onze 
handelingsgerichte aanpak zorgen we voor meer groeikansen. We evalueren onze 
doelstellingen en sturen bij waar het mogelijk is. 
 
We volgen de acties goed op om te zien of ze de groei van onze kinderen positief bevorderen. 
We staan open voor feedback en willen met een positieve blik onze werking bijsturen.  
Werkpunten en verbeteracties worden in overleg met elkaar bepaald. 
 

4.28 Vakanties en vrije dagen 
 

Aan het eind van ieder schooljaar worden de vakanties en vrije dagen (lokale verlofdagen, 
pedagogische studiedagen...)  voor het volgende schooljaar meegedeeld. 
 

4.29 Vriendenboekje 
 

Bij onze jongste kleuters brengen de kinderen geen vriendenboekjes mee naar school. Bij de 
oudste kleuters en de leerlingen van de lagere school staan we dit toe op eigen 
verantwoordelijkheid. Tijdens de coronaperiode kan dit niet. 
 

4.30 Kriebelteam 

Vrijwilligers vormen een kriebelteam dat op regelmatige basis alle kinderen controleert op 
luizen. De deelnemers zijn op de hoogte van het protocol en ondertekenen een 
engagementsverklaring. Voorlopig is deze activiteit door Corona opgeschort. 
 
Bijdrageregeling (ouders) 
De nieuwe regelgeving structureert de kosten die gepaard gaan met het basisonderwijs in vijf 
categorieën. Per categorie wordt vastgelegd of kosten aan de ouders mogen doorgerekend 
worden. 
Deze materie werd besproken en goedgekeurd tijdens de schoolraad. 

1. Kosten die gepaard gaan met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de  
       ontwikkelingsdoelen. Deze kosten worden gedragen door de school en dus niet aan de  
 ouders doorgerekend. 

Bijv.: werkboeken, handboeken, schriften, verbruiksmaterialen zoals  
          kleurpotloden, schaar, enz…  
  

2. Scherpe maximumfactuur bevat de kosten die gepaard gaan met activiteiten of verplichte 
materialen die niet noodzakelijk zijn om de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te 
bereiken en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen: 

• zwemmen, 

• ontspannende/educatieve ééndaagse uitstappen: bijv. schoolreis, 

• culturele activiteiten: bijv. toneel, 

• sportactiviteiten tijdens de schooluren: bijv. schaatsen, 

• vervoer van en naar activiteiten. 
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Lagere school: 
Uw bijdrage i.v.m. deze onkosten bedraagt  € 90 per schooljaar per kind 
(omzendbrief BaO/2007/05). Het verschil met de reële kosten voor deze 
activiteiten wordt door de school gedragen.  
De betaling van € 90 wordt gespreid. 

1ste – 5de leerjaar: 4 keer €20 en eind schooljaar de afrekening 
6de leerjaar  2 keer €20 en eind schooljaar de afrekening 

Kleuterschool: 
Voor de kleuterschool is er een verrekening van de effectief gemaakte kosten. 
Jullie bijdrage bedraagt  max. € 45 per schooljaar. 

 

3. De kosten voor meerdaagse extramuros activiteiten in de lagere school mogen 
       max. € 445 bedragen voor een volledige schoolloopbaan. 
 

 

4. Er blijven kosten die buiten de vorige drie categorieën vallen en die de school aan de 
ouder mag doorrekenen.  
Deze kosten worden verrekend via de schoolrekening: 

• drankjes tijdens tussen de middag, 

• T-shirt om te turnen, 

• middagtoezicht, 

• abonnementen op tijdschriften, 

• schoolfoto’s, 

• nieuwjaarsbrieven. 
 

5. Schoolgaande kinderen hebben een basisuitrusting nodig: boekentas, brooddoos, 
zwemgerief, turnkledij … Hiervoor is geen tussenkomst door de school voorzien. 
Indien je voldoet aan de inkomensvoorwaarden, zal je als ouder voortaan automatisch via 

het groeipakket van je kind, een kleutertoeslag en voor een kind in het lager Onderwijs 

een schooltoeslag krijgen. 

Deze bijdrage kan je helpen om de kosten voor deze basisuitrusting te dragen. 

 

Je hoeft geen aanvraag meer in te dienen bij de afdeling Studietoelagen. 

Indien je er recht op hebt, krijgt je dit bedrag automatisch gestort  

Alle ouders krijgen jaarlijks, via het groeipakket in augustus, naast het maandelijkse 

basisbedrag van hun kind ook nog een schoolbonus. De grootte hangt af van de leeftijd 

van het kind. 
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LIJST MET RICHTPRIJZEN (deze worden verrekend met de maximumfactuur) 
Wij vragen een bijdrage voor: Richtprijzen: 

Zwemlessen + vervoer (verplicht) 
1ste leerjaar 
2de leerjaar 
3de leerjaar 
4de leerjaar 
5de leerjaar 
6de leerjaar  Gratis 

Busvervoer +/- € 1,80 
Vlabus € 1,00  
Inkom € 2,80 
10 beurten  € 5,60 x 10 = €56 
 
Niet-zwemmende kinderen zonder 
doktersbriefje betalen €2,80. 

Schooluitstappen: ééndaags of deel van 1 dag (verplicht) 
1ste leerjaar 
2de leerjaar 
3de leerjaar 
4de leerjaar 
5de leerjaar 
6de leerjaar  
kleuterschool 

 
+/- € 22 
+/- €25 
+/- € 25 
+/- € 25 
+/- € 25 
+/- € 42 
+/- € 20 

National Parkklassen 2021 
4de leerjaar 
 
 
 
National Parkklassen 2022 
3de leerjaar  

+/- € 120  

herfst €25, kerst €25, krokus €25,  
Pasen €25, einde schooljaar  
afrekening)  
 
 

Voorschot 2022: €25 kerst, €25 Pasen 

Sportklassen (om de 2 jaar) september 2020 is geannuleerd 
5 de leerjaar   
 6de leerjaar 

+/- € 150 
Het voorschot van de National 
Parkklassen wordt overgedragen. 
 
Er is al € 100 gespaard: afrekening 
Kerst. 

Gymkledij (kan enkel op de school worden aangekocht) 
T-shirt 

 
€ 9 

badmuts € 1 

Fruit 
 

+/- € 7,50 (3 euro subsidies van de 
overheid) 

Je kan vrij intekenen op het volgende Kosten 

Tijdschriften:  
Lagere school: Zonnestraal, Zonneland 
                           Vlaams Filmpje 
Kleuterschool: Doremini, Doremix, Doremi 

(jaarabonnement) 
 € 39 
 € 31 
 € 36 

Fruitsappen  en melk € 0,50 

Voorschoolse en naschoolse opvang € 1 per begonnen halfuur 

Middagtoezicht  € 0,15 per beurt 

Schoolfoto’s +/- € 12,50 

Nieuwjaarsbrieven +/- € 1 per brief 
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Vrije Basisschool Balen Centrum… een school voor iedereen! 
 

Elk kind 

is anders, 

elk kind 

is speciaal. 
 

De kunst  

en onze opdracht 

is om met elk kind 

te doen wat nodig is. 
 

Hen kennis mee te geven 

maar daarnaast ook vriendschap, 

hen respectvol leren samenleven 

leren omgaan met vreugde en verdriet! 
 

Hen leren spelen met anderen, 

leren nemen en geven, 

hen leren wat we zelf 

graag hadden willen leren. 
 

We leren het hen 

door kwetsbaar te zijn 

maar soms ook streng. 
 

Door rechtvaardig te blijven en oprecht 

zullen we die leerkracht trachten te zijn 

die er voor uw kind toe doet! 
 
 

 


