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De infobrochure 2022-23 heeft als doel alle nuttige info voor onze ouders te verzamelen.  

Wij kiezen er voor om onze ouders te informeren via de digitale weg. Via het digitaal platform 
“SMARTSCHOOL” wordt al onze informatie verspreid. 
Mag ik dan ook vragen om de heen-en weer-communicatie met leerkrachten zoveel als mogelijk via 
smartschool te doen? 
Elke vrijdag mag u alvast de weekbrief digitaal ontvangen. Voor elke vakantie verschijnt er nog een 
papieren nieuwsbrief met wat actualiteit over de voorbije schoolperiode. Op onze -vernieuwde- 
website kan je onze jaarkalender volgen. Je kan onze activiteiten liken en/of delen via facebook.  
Een gezin runnen vraagt de nodige planning.  Tijdig en binnen handbereik over precieze informatie 
beschikken kan ongetwijfeld op appreciatie rekenen.  Als school vinden wij het ook belangrijk om 
ouders te betrekken bij alles wat er reilt en zeilt op school en u tijdig te informeren over bepaalde 
zaken. 

Persoonlijk wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de kinderen een boeiende 
schooltijd toe te wensen.  Ik hoop dat zij onder leiding van een begeesterende leerkracht in een 
klasgroep terecht komen die blijk geeft van de nodige vriendschap en ondersteuning.  Het belang 
van een stimulerende omgeving kan moeilijk overschat worden. In een maatschappij waar 
levenslang leren als essentieel wordt beschouwd, is ‘graag bijleren’ zonder enige twijfel een 
persoonlijke troef en een permanente bekommernis van zij die kinderen begeleiden.   

U, ouders dank ik voor het in het schoolteam gestelde vertrouwen.  Ik ben er van overtuigd 
dat in “De Horizon” het engagement leeft om er al het mogelijke aan te doen opdat uw kind zijn 
talenten volop kan ontwikkelen.  Als we constructief aan het zelfde touw trekken, kunnen 
resultaten niet uitblijven.      

Afsluitend wil ik de hoop uitdrukken dat wij elkaar doorheen de schooljaren blijvend mogen 
vinden, ondersteunen en aanvullen.  Opvoeden en onderwijzen doe je bij voorkeur samen. Dit in het 
belang van het kind. Aarzel niet de school te contacteren als u dit zinvol acht.  Wij zullen niet 
nalaten hetzelfde te doen.  
 

Veel leesplezier 
 

 
 

An Ameloot 
Directeur 
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111...   SSSiiitttuuueeerrriiinnnggg   vvvaaannn   ooonnnzzzeee   sssccchhhoooooolll      
   
1.1 De school      
 
Gemeenteschool De Horizon 
Vrijheidsstraat 1 – 8470 Gistel-Snaaskerke  
directie@gbsdehorizon.be  – www.gbsdehorizon.be – 059/27 82 95  
 

1.2 Schoolbestuur     059 27 02 00 – www.gistel.be  
 

 
 

 
Stadsbestuur Gistel    Heyvaertlaan 18 – 8470 Gistel   059 27 02 00 
Burgemeester      Gauthier Defreyne    059 27 02 01  
 
Voor vragen inzake onderwijs kan je terecht bij de schepen voor onderwijs:  
Zitdag: woensdag 18u.-19u. 
Schepen voor onderwijs    Michel Vincke     059 27 02 02   
          0479 71 22 72 
 
Voorzitter gemeenteraad   Geert Cappelle 
Schepen     Wim Gevaert  
Schepen     Wim Aernoudt 
Schepen     Geert Deschacht 
Schepen     Ann Bentein      

 
 

1.3 Scholengemeenschap Strand&Polder – www.strandenpolder.be  
 
 
Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Strand&Polder, samengesteld uit het gemeentelijk onderwijs  
Diksmuide – Alveringem – Gistel – Middelkerke – Nieuwpoort – Koksijde  - De Panne – Staden 

 
Scholengemeenschap Strand&Polder   Vrijheidsstraat 1 – 8470 Snaaskerke  059/27 82 95  
Voorzitter beheerscomité   Marc Dekeyrel  
 
Voor vragen inzake de scholengemeenschap kan je terecht bij:  
Directeur-coördinator:     Piet Demonie     0494 44 76 88  
Pedagogisch begeleider:    Nancy Dewulf     0499 93 30 51 
ICT-coördinator     Diego Vandewalle  
Personeelsadministratie   Kathleen Brusselle 
 
 
 
 
 

mailto:directie@gbsdehorizon.be
http://www.gbsdehorizon.be/
http://www.gistel.be/
http://www.strandenpolder.be/
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1.4 Personeel 
 

 
 
 

Directie     059/27 82 95 – 0473/907842  

Directeur      An Ameloot           directie@gbsdehorizon.be 
 

Ondersteunend personeel 
Zorgcoördinator     Nancy Velle             
Ict-coördinator      Diego Vandewalle      
Secretariaat      Kathleen Brusselle     
 

Kleuteronderwijs 
Berenklas     Isis Decat 
Dolfijnklas    Sharon Bouckaert 
Circusklas     Melanie de Jong 
Zeppelinklas     Thomas Debergh en Marieke Hagymasi 
Kinderverzorgster   Annick Roelandt 
 

Lagere afdeling  
1L      Lien Blomme  
2L      Arne Lannoo 
3L      Winnie Samyn 
4L      Suzan Vanwymelbeke 
5L      Maaike Verstraete 
6L      Jolien Bouden  
Vlinderleerkracht    Luk Lowyck 
 

Leermeesters  
Lichamelijke opvoeding    Diego Vandewalle (lager) en Annick Roelandt (kleuter) 
Katholieke godsdienst    Lieve Bijl 
Niet confessionele zedenleer   Ans Theuwissen 
 

Ondersteunend personeel 
Opvang      Marleen Poiz – Iman Assaad 
Bus       Claudine Vandekerckhove – Peter Deschuymere 
Keuken   Ingrid Lagrange – Dries Janssens _ Aurélie Brichant 

Netheid & onderhoud    Carine Hindryckx – Megdalena Olukotu 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:directie@gbsdehorizon.be


Versie: 25-8-2022 6 

1.5 Raden  
 
Klassenraad   
 
De klassenraad is een team van personeelsleden, eventueel aangevuld met externe hulpverleners 
(logopedisten, kinesitherapeuten, gon-begeleiders,…), dat onder leiding van de directeur de 
verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een klas of individuele 
leerling.  De klassenraad komt samen naar aanleiding van multi disciplinair overleg (mdo).     

 
Schoolraad    
Voorzitter        Mevrouw Lut Vancraeynest 
Secretaris       Mevrouw Maaike Verstraete 

In gesubsidieerde scholen zijn sinds 1 april 2005 de participatieraden vervangen door schoolraden. 
In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. 
De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake 
informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook zelf communiceren 
over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de 
standpunten die de schoolraad inneemt. Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid 
(bijv. over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, …) en een overlegbevoegdheid (bijv. over het 
schoolreglement, het schoolwerkplan, …). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur 
liggen.  

Verkiezingen voor deze schoolraden gebeuren om de vier jaar. 

Naast de schepen van onderwijs en de directeur zetelen voor de ouders: mevr. Ellen de Jong,  
mevr. Charlotte Cardoen en mevr. Sally Vereecken.  Voor de leerkrachten: mevr. Maaike Verstraete 
– mevr. Melanie de Jong -  mevr. Jolien Bouden en voor de lokale gemeenschap: de hr. Bart Maene – 
mevr. Lut Vancraeynest en mevr. Ann Brys. 
 

Ouderraad   
Voorzitter        Mevrouw Ellen de Jong 
Secretaris       Mevrouw Lies Termote 
 

 
 
Vergadert één keer van de maand tussen 20u. en 22u. in de eetzaal, conform haar mission 
statement.  Deze houdt in dat de ouderraad kijkt hoe ze vanuit haar mogelijkheden en achtergrond 
een bijdrage kan leveren aan de schoolwerking.  Verder worden  informatie en advies uitgewisseld.  
Iedere ouder is  hartelijk welkom.  Instappen in de loop van het schooljaar behoort tot de 
mogelijkheden. Een democratische structuur vraagt dat een dagelijks bestuur verkozen wordt 
tijdens de startvergadering midden september. 
 
De ouderraad verleent o.a. haar medewerking aan: Dag van de leerkracht – “De Nacht” – Sintfeest – 
schoolfeest – musical - gezond ontbijt – koekjesverkoop – bingo - kaarting – carnavalsfeest – 
kleuterafzwaai en proclamatie.  De ouderraad is een bevoorrechte gesprekspartner van de school. 
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Leerlingenparlement    
 
Vergadert één keer per maand met de verkozen klasvertegenwoordigers, vanaf 3L. Het 
leerlingenparlement kijkt hoe de omstandigheden waaronder kinderen in De Horizon school kunnen 
lopen verder kunnen worden geoptimaliseerd.   
 

 
MOS – milieueducatie op school 
 
Vergaderen regelmatig met de verkozen groene ridders en schildknapen, verkozen vanaf 1L.  MOS 
wenst in samenspraak met alle betrokkenen een manier te zoeken om zuinig  om te springen met 
energie, water, afval en gemotoriseerd vervoer.  Dit met als doel onze ecologische voetafdruk te 
beperken. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L 
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1.6 Pedagogische begeleidingsdienst 
Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het onderwijssecretariaat van de 
Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw).   
OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.  
OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden: 
- belangen behartigen; 
- pedagogisch begeleiden; 
- juridische dienstverlening verstrekken; 
- vorming en nascholing aanbieden. 
 
De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door:  
OVSG West-Vlaanderen  
Pedagogisch Adviseur 
Karine Dierickx 
0473 88 14 63 
karine.dierickx@ovsg.be 
 
Eveneens wordt een beroep gedaan op de eigen begeleidingsdienst van de scholengemeenschap. 
Gemeentelijk onderwijs Westhoek 
Pedagogisch begeleider  
Nancy Dewulf 
0499 93 30 51 
Nancy.Dewulf@ovsg.be 
 
 

1.7 Onderwijsaanbod 
 
De doelen uit ons pedagogisch project (zie verder) worden geconcretiseerd via het gebruik van de 
OVSG-leerplannen. 
Het onderwijsaanbod in het kleuteronderwijs omvat volgende leergebieden: 

- Nederlands 
- Wiskundige initiatie 
- Wereldoriëntatie 
- Muzische vorming 
- Lichamelijke opvoeding 

Het onderwijsaanbod in het lager onderwijs omvat ten minste, en waar mogelijk in samenhang de 
volgende leergebieden: 

- Nederlands 
- Wiskunde 
- Wereldoriëntatie 
- Lichamelijke opvoeding 
- Muzische vorming 
- Frans 
- Leren leren 
- Sociale vaardigheden 
- Informatie-en communicatietechnologie 
- Ten minste twee lestijden onderwijs in de erkende godsdiensten of niet-confessionele 

zedenleer 
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1.8 Taalscreening – taaltraject - taalbad 
 
1.8.1 Taalscreening 

De school voert voor elke leerling in het gewoon onderwijs bij het begin van de leerplicht (5 
jaar) een verplichte screening uit, die nagaat wat het niveau van de leerling inzake de 
onderwijstaal is. Deze screening kan nooit voor de inschrijving van de leerling uitgevoerd 
worden. 
Op basis van de resultaten van de taalscreening, moeten leerlingen die het Nederlands 
onvoldoende beheersen een actief taalintegratietraject Nederlands volgen. 
De screening is niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers. 
 

1.8.2 Taaltraject 
Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de 
leerlingen die het nodig hebben. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat 
het Nederlands betreft. 
 

1.8.3 Taalbad 
Een taalbad volledig buiten het klasgebeuren organiseren vinden we vanuit pedagogisch 
perspectief niet verantwoord.   
Dit betekent dat je leerlingen gaat isoleren en dat je alleen op taal gaat inzetten. Zo wordt 
taal uit de context van het leren gehaald.  
Bovendien veroorzaakt dit systematisch schoolse vertraging. Door in de klas aanwezig te zijn 
vindt erg veel informeel leren plaats en verhoogt het socio-emotioneel welbevinden en 
integratie. 
Het spreekt voor zich dat taalverwerving waaraan in de klaspraktijk wordt vormgegeven en 
waarbij extra ondersteuning wordt ingezet, wel zinvol is.  
We opteren voor een semi-geïntegreerde werking, waarbij de leerling voornamelijk 
deelneemt aan het reguliere klasgebeuren en gedurende enkele uren per week in een 
aparte groep intensief ondergedompeld wordt in de Nederlandse taal. 
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222...   OOOrrrgggaaannniiisssaaatttooorrriiisssccchhheee   aaafffsssppprrraaakkkeeennn   
 
 

2.1 Afhalen en brengen van de kinderen 
 
 
Je komt de school in en uit via de poort in de Vrijheidsstraat.  Van alle kinderen, ook kleuters, 
wordt verwacht dat ze tijdig op school aanwezig zijn.  Dit is minstens 5 minuten voor aanvang van 
de lessen.  Na het belsignaal bereik je enkel de school via de leraarskamer. Leerlingen die te laat 
komen bellen aan en melden zich bij de directeur. 
Kleuters worden opgehaald aan de schoolpoort.  Na het eerste belsignaal. 
Lagere schoolkinderen verlaten altijd in rij de school.  Aan ouders die zowel kinderen in de 
kleuter- als in de lagere school hebben vragen wij beleefd, maar met aandrang, de kinderen buiten 
de school op te wachten.  Dank daarvoor.   
 
Kleuters worden opgewacht aan de schoolpoort vanaf 8u.25. Ze gaan onmiddellijk naar de eigen 
klas. Ouders komen de schoolpoort niet binnen. Het verspreid toekomen zorgt voor een rustgevende 
start van de dag. 
 
Leerkrachten zijn een kwartier voor aanvang van de lessen op school aanwezig.  Ouders die iets 
persoonlijk wensen mee te delen, doen dit voor het belsignaal.  Dit moet toelaten dat de 
activiteiten tijdig aanvatten en aan de kinderen passende aandacht te schenken.   
 

 
 

2.2 Schooluren 
 

 maandag dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Betalende opvang vanaf 7u 7u 7u 7u 7u 
Aanvang lessen 8u.40 8u.40 8u.40 8u.40 8u.40 
Einde lessen 11u.50 11u.50 11u.25 11u.50 11u.50 

 

Aanvang lessen 13u.15 13u.15  13u.15 13u.20 

Einde lessen 16u 16u 16u 15u 

Van 15u.10 tot 16u.     Hori*song*kids 
Van 16u.10 tot 17u Bewegings-

jungle 
kleuters /  

Frans 
 3L, 4L 

Studie 
2L>6L  

 Studie  
2L>6L 

 

Naschools turnen van 
16u.10 tot 17u.10 

 Turnen    

      
Betalende opvang tot… 18u 18u 13u 18u 18u 
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2.3 Opvangmogelijkheden 
 

 
Altijd iets te beleven in de opvang. 

 

De voor- en naschoolse opvang op school wordt verzorgd door mevr. Marleen Poiz en mevr. Anna 
Hanseeuw (’s avonds) tussen 7u. en 8u.10 en tussen 16u. en 18u.  De woensdag is er opvang tussen 
11u.25 en 13u.  Ouders die de woensdagnamiddag gebruik maken van de stedelijke opvang “de 
Zonnebloem” in Gistel kunnen gratis gebruik maken van de diensten van de schoolbus.  Ze stellen 
zich hiervoor in verbinding met de busverantwoordelijken en “de Zonnebloem”. 
Wie ’s morgens kinderen voor 8u.10 naar school brengt of ze na 16u.15 (woe. 11u.25/vr. 15u.15) 
ophaalt, gebruikt enkel de ingang aan de Dorpsstraat.  
 
Tarifering:  

• €0,35/kwartier 

• Vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin is de opvang gratis. 

• De afrekening gebeurt via de schoolfactuur. 

• Een fiscaal attest voor de aftrek van kosten voor kinderopvang van kinderen beneden de 
twaalf jaar wordt in de eerste jaarhelft meegegeven.  

 
Afspraken: 

• Noteer in de agenda of het heen-en-weerschriftje als je kind in de opvang moet blijven. 

• Leerlingen die ’s morgens binnen komen in de opvang en/of ’s avonds de opvang verlaten 
dienen zich steeds aan te melden bij Mevr. Marleen Poiz. 

 
Drankjes: 

• In de opvang bestaat de mogelijkheid tot het bekomen van een flesje chocomelk mits 
schriftelijke toelating van de ouders. 

• Tarifering: €0,60/drankje  
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2.4 Leerlingenvervoer 
 

 
 
Het staat ouders vrij gebruik te maken van ons georganiseerd leerlingenvervoer.  De aanvragen en 
afspraken daaromtrent worden gemaakt met de busverantwoordelijke.   
 
Tarifering:  

➢ Kinderen tot en met 5 jaar betalen geen bijdrage. 
➢ Vanaf 6 jaar: 

o €1,40 per rit. 
o €25 per maand. 
o €70 per 3 maanden. 
o €185 per schooljaar. 

➢ 20% korting vanaf het tweede kind voor een zelfde abonnement. 
 
Afspraken: 

• Wie wenst gebruik te maken van het georganiseerd vervoer stelt zich in verbinding met de 
buschauffeur, Claudine Vandekerckhove op :059/27.74.75 of 0472/92 84 29. 

• Wie bij slecht weer (ijzel, sneeuw) een bus met mogelijkse vertraging niet wenst af te wachten, 
verwittigt tijdig de buschauffeur.  Dit om nutteloze gevaarlijke ritten te vermijden. 

 
In de bus mag je wel: 

• Rustig met je buur praten of gezellig naar buiten kijken 

• Een boekje lezen 
 
Je mag niet: 

• Van je plaats lopen of eten en drinken 

• Kleuters zitten uit veiligheidsoverwegingen niet op de eerste of laatste rij 
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2.5 Schoolverzekering 
 

 
Het schoolbestuur heeft een verzekeringspolis afgesloten bij P&V.   
Bij het secretariaat of de directie zijn verzekeringspapieren te bekomen.  De schoolverzekering 
komt aanvullend tussen na uitputting van mogelijke tussenkomsten voorzien in andere polissen (bv. 
familiale verzekering) of terugbetalingen door de mutualiteit.     

                   

                   

 Verleende waarborgen                                           Verzekerde bedragen 

 
Burgerlijke aansprakelijkheid 
- lichamelijke schade (per schadegeval                       12.500.000,00 euro 

- materiële schade (per schadegeval)                          2.500.000,00 euro 
 
 
Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging 
- burgerlijke verdediging                                                 12.500,00 euro 
- strafrechtelijke verdediging (per schadegeval)             55.000,00 euro 
 
Lichamelijke ongevallen 
 

- in de nomenclatuur van het RIZIV opgenomen 

  medische kosten tot 100 % van het RIZIV tarief 
- tandprothese – max per ongeval                                  2.000,00 euro 
                       - max per tand                                   500,00 euro 
- brilschade 

            - montuur tot                                        250,00 euro 
                        - glazen  en lenzen                            integraal 
- vervoerkosten van het slachtoffer                            barema arbeidsongevallen 
- begrafeniskosten tot                                               3.000,00 euro 
- niet in de nomenclatuur van het RIZIV 
  opgenomen kosten tot                                            750,00 euro 
- opzoekings- en repatriëringskosten tot                 2.500,00 euro 
 
Vaste vergoedingen 
- overlijden : per slachtoffer                                      12.500,00 euro 
- bestendige invaliditeit : per slachtoffer                 25.000,00 euro 
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2.6 Schooltoeslag 
 
Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in 
Vlaanderen of Brussel kunnen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van 
de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd na een echtscheiding) 
voldoet aan de inkomensvoorwaarde. 
De schooltoeslag vervangt de huidige schooltoelage vanaf het schooljaar 2019-2020. Vanaf dan zult 
u de schooltoeslag ontvangen van uw uitbetaler van het Groeipakket. 
 
 
Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf september 2019 (schooljaar 2019-
2020) hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Voor een kind dat al gekend is binnen het 
Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag automatisch onderzocht en toegekend. 
  
De schooltoeslag wordt één maal per jaar toegekend, aan het begin van het schooljaar (september 
of oktober). 
  
Meer informatie :  
     https://www.groeipakket.be/ 

 

 

2.7 Uiterlijk voorkomen 
 

Kledij moet beschermend zijn. We houden van verzorgde kledij. Het naamtekenen van truien en 
jassen voorkomt het verlies ervan. Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. 
Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden. 
 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.vlaanderen.be/schooltoelage-voor-het-basisonderwijs-en-het-secundair-onderwijs
https://www.groeipakket.be/
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2.8 Afspraken zwemmen en L.O.  
 

Lichamelijke 
opvoeding 

Maandag 
kleuterturnen! 

dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

8u.40  
 

Extra turnles 
voor lagere 
school (*) 

 3L 

9u.30 
  

 1L 

10u.35    2L 

11u.25      

13u.15 Zwemmen per graad 
volgens bepaalde 
data (zie kalender 
en agenda)* 

4L  
  

14u.05 5L  
  

15u.10 6L  
 

 

naschools bewegingsjungle Naschools 
turnen 

 
 

 

  
(*) Extra turnles op woensdagvoormiddag en zwemles op maandagnamiddag voor de 
leerlingen van de lagere school: volg hier goed de activiteitenkalender of de weekbrief. 
° Kleuterturnen gegeven door juf Annick, op maandag. 
- Een turnpakje van de school (broekje en T-shirt) is vereist vanaf de zeppelinklas. 
Zeppelinkindjes oefenen hun zelfredzaamheid door zelfstandig hun kledij te wisselen.           
- Omwille van esthetische redenen wordt niet toegestaan dat kinderen andere turnkledij 
dragen dan die van de school. Kinderen die hun turnkledij vergeten, turnen wel mee.  Niet 
in orde zijn, zal de leerkracht verplichten tot het geven van een passende straf.  Niemand 
beleeft daaraan plezier.  In orde zijn is dus de boodschap!  
 
 

 

 

2.9 Verloren voorwerpen 
 
Ieder jaar worden heel wat mooie kledingstukken, turnpakjes, brooddozen teruggevonden die na  
navraag blijken van niemand te zijn.  Jammer uiteraard.  Kyoto en de opwarmende aarde bewijzen 
wij er geen dienst mee en mama’s en papa’s portemonnee evenmin. 
 
Om dit te vermijden is er alvast een erg doeltreffend middel, namelijk het naamtekenen van wat 
meegenomen wordt naar school.   
 
Verloren voorwerpen worden opgeborgen in een koffer in de gang bij de bureau van het 
secretariaat. Er kan daar nagekeken worden of eigen spullen zich daar bevinden.     
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2.10 Verkeer, veiligheid en gezondheid 
 
De school doet een inspanning om te voldoen aan alle normen inzake veiligheid en 
gezondheid. Ook daaraan kunnen de ouders hun medewerking verlenen:  

• Rijen, speeltijden en alle schoolactiviteiten staan altijd onder toezicht van een 
voldoende aantal leerkrachten. Zij doen dit plichtsgetrouw.  
• Wij besteden heel wat aandacht aan verkeersveiligheid.  
* Wie met de fiets naar school komt kiest voor de veiligste fietsroute. Fietsen 
verhoogt de conditie en op die manier wordt fietsbehendigheid geoefend. Het 
dragen van een fluorescerend hesje is dan ook verplicht. Het dragen van een 
fietshelm wordt aangemoedigd. Zorg ervoor dat uw kind steeds tijdig vertrekt. 
* Wie te voet naar school komt draagt ook steeds een fluorescerend hesje en stapt 
op een veilige manier, op het voetpad naar school. 
* Kinderen die met de wagen gebracht worden stappen steeds uit langs de kant van 
het voetpad en worden door de ouders begeleid naar de ingang van de school. 
* Tijdens de donkere dagen (tussen herfst-en krokusvakantie) worden alle leerlingen 
verplicht om het schoolgepersonaliseerd fluo-hesje te dragen. 
 
 

 

 
 

2.11 Verjaardagen 
 

Op zijn/haar verjaardag wordt de kleuter of de leerling in het zonnetje gezet. 
(Zelfgebakken)traktaten voor een verjaardag zijn toegelaten, maar we vragen met aandrang om dit 
sober te houden. Een klastraktaat of een boek voor de klasbibliotheek kan minstens even mooi en 
verrijkend zijn. Hou het vooral gezond. 
Mogen we ook vragen om kaartjes voor een privé-verjaardagsfeestje NIET op school te laten 
uitdelen. Dit is uiterst pijnlijk voor wie niet uitgenodigd wordt. Er zijn buiten de school voldoende 
kanalen om dit te verspreiden.  
Dank voor het begrip. 
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2.12 Lezen in de kijker 
 
Onderstaande tekst dateert al van een paar jaar terug.  Ze behoudt echter voluit haar nut, ook al 
merken we ondertussen een zekere gunstige kentering.  De overtuiging leeft dat onze inspanningen 
zeker nog verder aangehouden moeten worden.  
 
Een school wordt geacht de evoluties van de kinderen op de voet te volgen, te meten en haar 
inspanningen zo nodig bij te sturen.  
 
Uit de analyse van verschillende resultaten blijkt dat zowel naar regionale als Vlaamse normen onze  
kinderen degelijk scoren.  Zeker wat wiskunde betreft. Ook voor taal en wereldoriëntatie zijn de 
resultaten beter als gemiddeld.  Als school, kind en ouder is dit aangenaam om vaststellen. 
Opvallend is dat voor technisch en begrijpend lezen de resultaten die gunstige curve minder sterk 
volgen.  Ook het schoolteam stelde op vlak van leesvaardigheid een moeizamere  evolutie vast.   
 
De school is vastberaden dit aan te pakken.  We hebben geen reden om de oorzaak bij de kinderen 
te zoeken.  Wel zien wij een aantal maatschappelijke tendensen. Een grondige analyse legde ook 
een paar schooleigen pijnpunten bloot.  Dit resulteerde in een investering van de klasbibliotheken 
en een intensievere samenwerking met de stedelijk bib.  Verder vullen wij het niveaulezen aan met 
tutorlezen en krijgt het voorlezen in de kleuterklas nog meer aandacht.  
 
Ook voor ouders zijn er mogelijkheden die het verschil kunnen maken. 
 
De taalontwikkeling van kleuters wordt gestimuleerd via het regelmatig voorlezen.  In de bib vind 
je heel wat leuke voorleesboekjes.  Je kan die uiteraard ook kopen in de handel.  En zelfs de school 
biedt een aanbod aan bij de aanvang van ieder schooljaar.  Beiden zijn waardevolle investeringen 
die een aanvulling kunnen betekenen op een  regelmatig bib.-bezoek. Als dit laatste een gewoonte 
wordt, zal uw kind daar op termijn ongetwijfeld de vruchten van plukken.    
        
Voor de kinderen uit de lagere school is het beleven van leesplezier fundamenteel.  In den beginne 
samen lezen, elk een blad, helpt de leesmicrobe over te dragen.  De lustige lezers, een 
televisieprogramma van een poos terug waarbij stripverhalen expressief samen worden gelezen, is 
een spel dat kinderen als bijzonder aangenaam ervaren. We zijn er van overtuigd dat met verenigde 
krachten de resultaten niet kunnen uitblijven…. 
 
Schooljaar 2022 - 2023 staat lezen opnieuw als prioritair in het beleidsplan van de school. We laten 
ons drie schooljaren begeleiden door OVSG. We werden geselecteerd om als school  het begrijpend 
leesbeleid via het traject ‘LEERKRACHT/LEESKRACHT’ samen extra vorm te geven.  
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2.13 Inschrijvingen 
 
Inschrijven kan tijdens de schooluren.  Na een telefonische afspraak maken wij graag de nodige tijd 
hiervoor vrij.  Bij inschrijving wordt naar de identiteitskaart van de leerling gevraagd. 
 
Tijdens de infodag in maart wordt een schoolrondleiding georganiseerd.   
 
Gedurende de grote vakantie is het secretariaat de eerste week van juli en de laatste twee weken 
van augustus open van 9u tot 12u. 
 
Ouders die zich moeilijk kunnen vrijmaken, kunnen inschrijven buiten de openingsuren van het 
secretariaat.   Dit gebeurt na telefonische afspraak op het nummer 0473/907842 of via het 
secretariaat van de school. 
 
Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure en volgende formulieren: 

- Schoolreglement 

- Keuzeformulier godsdienst/zedenleer 
 
Een ontvangstbewijs wordt voorgelegd en het schoolreglement dient voor akkoord te worden 
ondertekend. 
 
 

2.14 Wanneer voor het eerst naar school? 

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen de kleuters naar de klas. Dit kan na één van de 

zeven instapdata. De instapdata voor dit schooljaar zijn : 

- de eerste schooldag na de zomervakantie 

- de eerste schooldag na de herfstvakantie 
- de eerste schooldag na de kerstvakantie 
- de eerste schooldag van februari 
- de eerste schooldag na de krokusvakantie 
- de eerste schooldag na de paasvakantie 
- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag  
 
Op die dagen biedt de ouderraad na het belsignaal aan alle nieuwe ouders een kopje koffie aan in 
de leraarskamer.  Dit laat toe om kennis te maken met andere nieuwe ouders en de werking van de 
ouderraad.  De kennismaking duurt meestal tot maximum 9u.30.   
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2.15 Instappen in de eerste kleuterklas… 
 

 
 
 

- De overheid wil ouders stimuleren hun kleuter zo regelmatig mogelijk naar school te 
sturen.     

- Bij de instap komt natuurlijk ook de zindelijkheid van de jonge kleuter ter sprake.  Indien u 
hierover problemen voorspelt, doe je er goed aan dit met de juf of de directeur te 
bespreken.  Uiteraard zijn we voorzien op een ongelukje.  Indien je spruit echter steevast 
het comfort van de pamper boven het opzoeken van het toilet verkiest, vertelt dit mogelijks 
iets over de schoolrijpheid. Toch kan de directie of de juf u in dit geval voorstellen uw kind 
al naar school te sturen. Het gestructureerde klasleven zorgt vaak voor het laatste zetje.  
Indien het verhoopte resultaat echter te lang uitblijft, kan na gezamenlijk overleg beslist 
worden het schoollopen eventjes te onderbreken. (zie ook 2.16) 

- Reservekledij in de boekentas is steeds handig bij een ongelukje. 
- In principe geven de ouders voor de speeltijden een tussendoortje mee. In de voormiddag 

eet iedereen op school een stuk fruit. 
- De school zorgt zelf voor water na iedere speeltijd. Aan iedere kleuter wordt gevraagd zijn 

eigen beker mee te brengen.  Die wordt elke vrijdag op school uitgewassen door het 
onderhoudspersoneel. Gelieve geen brikjes of blikjes drank mee te geven. Met deze 
afspraak proberen wij onze bescheiden bijdrage te leveren aan de afbouw van de 
wereldwijde gigantische afvalberg.    

- Op woensdagvoormiddag loopt ons fruitproject. Voor die dag is er geen tussendoortje 
nodig.     

- De kleuters ontvangen tijdens hun eerste schooldag van de juf een heen en weer mapje om 
post te transporteren.  We vragen om dit dagelijks in te kijken.  U zal er een aantal 
reservestempels in terugvinden met het symbooltje van uw kind.  Dit  kan u kleven op 
spulletjes die naar school worden meegenomen.   

- De beste manier om te vermijden dat er kledij verloren gaat, is het te naamtekenen. Ook 
koekendoos, brooddoos, boekentas, fopspeen, knuffel, fruit,… Gebruik daarvoor het 
symbooltje van uw kind dat vanuit de klas ter beschikking wordt gesteld.    

- Er wordt gevraagd om vanaf de derde kleuterklas een turnpakje van de school aan te 
schaffen. (zie verder).   

- Als uw kleuter turnles heeft die dag zijn sportieve kledij en sportschoenen die reeds thuis 
werden aangetrokken aanbevolen. 

- Kleuters die over de middag op school blijven, rusten na het eten.  Een knuffel en een 
fopspeentje dragen er toe bij dat uw kleuter zich veilig voelt.  Dit kan worden meegegeven 
in de boekentas. 

- Koekjes worden meegegeven zonder papiertje er rond, in een koekendoosje.   
- Fruit voorgesneden in een doosje meegeven a.u.b.   
- Zoals je ook verder kan lezen, wordt aluminiumfolie om boterhammen in te bewaren 

afgeraden.  Een klein, soms vervelend regeltje, in tijden waar wij vrijheid ten zeerste 
waarderen, dat als doel heeft de afvalberg te minimaliseren.  Waardering alvast voor uw 
medewerking.   Het klassiek broodtrommeltje hebben wij op het oog als alternatief. 
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2.16 Wat als uw kind nog niet zindelijk is en toch naar school mag? 
 

Vanaf de leeftijd van 2-3 jaar leert een peuter, naast zoveel andere dingen, ook 

zindelijk worden. De zindelijkheidstraining is een proces. Een proces dat kan 

starten wanneer de peuter er echt klaar voor is. Alles gebeurt spontaan. Ouder 

en kind hebben weinig invloed op dit proces. Dit verloopt dan ook niet voor elk 

kind even snel.                  

Wanneer is uw kind hier klaar voor? 

- Uw kind moet voelen dat het moet plassen. Meestal is dat zo als uw kind meer 

dan twee uur na elkaar droog is.      

                        

- Uw kind moet de link leggen tussen het toilet/potje en de drang om te moeten plassen.          

- Uw kind moet het begrijpen wanneer u zegt ‘doe maar pipi op het potje’.                

- Uw kind moet willen meewerken, u mag het niet forceren.               

- Uw kind moet zowel psychisch als emotioneel klaar zijn om zindelijk te worden. Het heeft geen 

zin om met de training te beginnen als uw kind nog geen controle heeft over zijn/haar blaas. 

Als school vinden wij het belangrijk om onze visie hierover met u, ouder(s) te  delen. ‘Samen’ een 

pad bewandelen waarvoor we ‘samen’ kiezen kan een doorbraak zijn in het zindelijk worden. Als 

hulpmiddel hiervoor, werkten we een ‘plastas’ uit. Door u de ‘plastas’ van de berenklas uit te 

lenen, hopen we dat u samen een ontspannen doch doordachte periode van zindelijkheidsbeleving 

zal doormaken. De bedoeling is om een 14-tal dagen vooraleer uw kind voor het eerst naar school 

komt, intens te oefenen. Een aanpak hiervoor vindt u in de tas. Na 14 dagen komt de tas mee naar 

school en wordt het proces besproken met de juf. Indien uw kind na die 14 dagen niet zindelijk is, 

dan wil dat zeggen dat uw kind hier nog niet klaar voor is, dan wacht u best nog even. Start na een 

maand nog eens opnieuw. Voor meer informatie hierover en voor het bekomen van onze ‘plastas’ 

kunt u terecht bij juf Isis van de berenklas. 

 

2.17 Middagslaapje 
 

 
 
Voor jonge kleuters die nog maar pas naar school gaan, gaat een nieuwe, maar vermoeiende wereld 
open.  Sommige kleuters zijn ’s middags best moe en  aan een middagslaapje toe.  Om die reden 
kan het raadzaam zijn om de eerste weken de kinderen slechts halve dagen naar school te sturen. 
 
Omdat niet iedere ouder ‘s middags in opvang kan voorzien en omdat sowieso wat platte rust ieder 
kind ten goede komt, worden de jongsten uit de berenklas die op school eten onder toezicht tot 
13u.15 wat te rusten gelegd.  Na het belsignaal vatten zij met nieuwe energie de middagactiviteiten 
in klas aan. 
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2.18 Drank en tussendoortjes 
 
Een kleine knabbel en wat drank voor tijdens of na de speeltijd is voor heel wat kinderen een 
wenselijk gegeven.  Op school evolueerden wij naar volgende afspraken:  
 

- Elke voormiddag is een stuk fruit onze hongerstiller.   
- In de namiddag kan een koekje, bij voorkeur zonder chocolade. 
- Drank brengen kinderen niet mee.  Na iedere speeltijd krijgen de kinderen op school een 

beker water of kunnen ze melk drinken indien ze daarvoor intekenden. 
- Vermijd afval.  PMD, aluminiumfolie, plastiek – wat je vermijdt, moet je niet kwijt. 

 
Samen fruit eten, doet fruit eten.  Iets wat kinderen niet altijd uit zichzelf doen. Elke morgen 
wordt er als tussendoortje enkel fruit gegeten op school. Zorg dat de porties niet al te groot zijn, 
zodat leerlingen na het eten van het fruit zeker nog wat kunnen spelen. De leerkrachten zien er op 
toe dat wat er mee gebracht wordt ook opgegeten wordt. 

 

2.19 Eten op school 
 
Warme maaltijden: 
De warme maaltijden worden met aandacht voor verscheidenheid en versheid bereid door een 
traiteur.  De dagmenu’s vindt u in de nieuwsbrief en op de website terug.  Indien U vreest dat uw 
kind een moeilijke eter is, raden wij aan een lunchpakket te overwegen. Een gezonde maaltijd 
bestaat steeds minstens uit groenten.  Om die reden raden wij aan om dagelijks minstens in te 
schrijven voor de soep die met verse ingrediënten wordt bereid. 
  

 
 

Iedere morgen informeert de klastitularis naar de middageters van de dag.  De afrekening gebeurt 
via de schoolfactuur. 
 
Veel scholen bieden de kinderen de mogelijkheid om op school te blijven eten.  Dit leidt voor iedere 
school tot extra uitgaven.  Hierbij denken wij niet alleen aan eetgerief, maar ook aan 
personeelskosten.  Aan iedere leerling die gebruik maakt van deze mogelijkheid zien wij ons dan 
ook verplicht een kleine extra bijdrage te vragen van €0,50/middag.     Dit bedrag is echter fiscaal 
aftrekbaar.  Hiervoor ontvangt u in de loop van het schooljaar een fiscaal attest. 

 
Lunchpakket : 
Kinderen kunnen ook hun meegebracht lunchpakket opeten op school.  Op de tafels staat er water.  
Uit milieuoverwegingen raden wij aluminiumfolie  af!   
Nieuwe leerlingen krijgen een gratis brooddoos aangeboden door de gemeente. Wil er als ouder op 
toezien dat de brooddoos genaamtekend is a.u.b.   

 
Tarifering : 
- €4 per maaltijd. 
- €3 per kleutermaaltijd 
- €1,5 voor soep 
- €1 lunchpakket (betalende opvang) 
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Volgende afspraken gelden in de eetzaal: 
 

• De portie soep en de grootte van het middagmaal worden in zekere mate bepaald in overleg 
met het kind.   

• Wat je niet lust, proef je wel. Zo leer je wennen aan de smaak.  Dit geldt zowel voor soep, 
groenten en vlees. 

• Er wordt gezorgd voor een rustige, aangename sfeer.  Er wordt respectvol omgegaan met 
elkaar. 

• Wanneer de groep niet gewoon rustig kan praten, wordt er stilte verlangd. Ouders met een 
andere mening respecteren wij voluit, maar nodigen wij graag uit om het toezicht op die 
ogenblikken even van het schoolteam over te nemen.  Zo leren wij van elkaar en wie weet 
vinden we een manier om het anders en beter te doen.       

• Er wordt voldoende gestimuleerd en toegekeken dat kinderen eten, maar niemand wordt tot het 
absurde gedwongen om zijn bord leeg te eten of te eten wat je absoluut niet lust.  We laten ons 
daardoor inspireren door medici die beweren dat kinderen zichzelf niet uithongeren en zullen 
eten als ze trek hebben. U zal begrijpen dat van leerkrachten met middagtoezicht hier in 
bepaalde gevallen wordt verwacht dat zij zich gedragen als acrobaten op een slappe koord.    

• Er is gratis water te verkrijgen op school.   

• Om oeverloze discussies te vermijden verlangt de school een doktersattest wanneer kinderen 
iets specifieks niet mogen eten zoals bijvoorbeeld soep of groenten.     

 

2.20 Revalidatie tijdens de schooluren 
 
Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk worden aangevraagd door de 
ouders (of de voogd) van de leerling bij de directeur . Deze aanvraag  moet vergezeld zijn van een 
verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend revalidatiecentrum, een CLB-centrum of een 
dienst voor geestelijke gezondheidszorg. De klassenraad bestaande uit de directeur, de 
groepsleerkracht, de zorgcoördinator en de vertegenwoordiger van het CLB-centrum geven advies 
over deze aanvraag. 
De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan drie lestijden van 50 minuten per week 
bedragen. De revalidatietussenkomsten hebben bij voorkeur plaats buiten de school. De 
verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in geen geval meer dan 30 minuten per dag zijn. 
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2.21 Wat te doen bij afwezigheid? 
 
 
Mijn kind is nog geen 5 jaar en dus nog niet leerplichtig: 

• Verwittig telefonisch de school die op haar beurt de leerkracht op de hoogte brengt.  De 
directie krijgt op die manier ook zicht op de aard van de afwezigheden en kan bij risicovolle 
situaties het advies van de schoolarts inroepen.    

• Afwezigheden van niet-leerplichtige kinderen dienen niet gestaafd te worden door een 
doktersattest of een schrijven van de ouders. 
 
 
 

Mijn kind is 5 jaar of ouder en is dus leerplichtig: 

• Mijn kind is ziek 
 
Duur  

 
Drie of minder dan drie opeenvolgende 

dagen ziek. 
 

 
Je kind is meer dan drie 

opeenvolgende dagen ziek. 

 
 
Ziekte wordt gestaafd met 

 
 

Een schriftelijke verklaring van de ouders 
is voldoende. 

 
Opgelet: Ouders kunnen slechts vier keer 

een dergelijke verklaring afleveren.  
Daarna is toch een doktersattest verplicht. 

 

 
 

Een doktersattest is vereist. 

     
• Van rechtswege gewettigde afwezigheden 
Een kind is van rechtswege gewettigd afwezig wanneer hij of zij ingaat op een uitnodiging voor een 
begrafenis, huwelijk, familieraad of een dagvaardiging voor de rechtbank.  Het niet kunnen 
bereiken van de school (bv. bij extreme weersomstandigheden) wordt eveneens beschouwd als een 
gewettigde afwezigheid van rechtswege.  De nodige stukken dienen aan de klastitularis te worden 
voorgelegd, om de afwezigheid te verantwoorden.   

 
• Mits voorleggen van een gestaafde aanvraag, kan de directeur volgende afwezigheden 

toestaan:  
- 10 halve dagen voor deelname aan een sportieve manifestatie  
- 4 halve dagen voor persoonlijke aangelegenheden  
 
De directeur wordt verplicht er op toe te zien dat de 4 halve dagen voor persoonlijke 
aangelegenheden niet worden gebruikt om vervroegd met vakantie te gaan. 

 
Problematische afwezigheid: 
Afwezige leerplichtige kinderen die geen geldig attest kunnen voorleggen, dienen in het register te 
worden genoteerd als problematisch afwezig.  Vanaf de tiende halve dag problematische 
afwezigheid wordt de school door de overheid verplicht het dossier over te maken aan het centrum 
voor leerlingenbegeleiding die een onderzoek en een begeleiding opstart.  
Opgelet!  Leerplichtige kinderen die vervroegd met vakantie trekken tijdens de schooluren vallen 
onder de reglementering van de problematische afwezigheid.  Bij schoolverandering tijdens het 
schooljaar dient het aantal dagen problematische afwezigheid gemeld te worden aan de nieuwe 
school. 
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2.22 Maximumfactuur en openluchtklassen 
 
In ruil voor extra middelen verlangt de Vlaamse overheid kosteloosheid van basisonderwijs.  Pennen, 
linialen, kopieën, zakrekenmachientjes, lijm en passers vallen voortaan ten laste van de school.  
Goed nieuws dus. Kosten voortvloeiend uit uitstappen die het onderwijs verlevendigen en zwemmen 
horen daar niet bij, maar worden  begrensd door een maximumbedrag.   
We geven hier de meest recente regelgeving weer: 
De scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2022-2023 
Op basis van het gezondheidsindexcijfer van maart 2015 en de toepassing van de indexeringsformule 
en de afronding zijn dit de aangepaste bedragen voor het schooljaar 2022-2023: 
Kleuters: €50 Lagere schoolkinderen: €95 
 
De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen  
De minder scherpe maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen (openluchtklassen) bedraagt voor 
een kleuter 0 euro (meerdaagse uitstappen komen heel weinig voor) en voor een kind uit de lagere 
school bedraagt het basisbedrag  €480 voor de volledige duur van het lager onderwijs. Zo kan elk 
kind normaal gezien mee op uitstap. 
De Horizon respecteert uiteraard die regelgeving en doet daar zelfs nog een (heel) stuk van af.  De 
precieze maximumfactuur wordt meegedeeld na goedkeuring in de schoolraad van oktober en nadat 
de opbrengst van “De Nacht” in rekening kan worden gebracht.  De opbrengst van “De Nacht” wordt 
gebruikt om de kosten voor ouders verder te drukken.   

 

De school stelt volgende materialen gratis te beschikking, per kind, per klas of per groep klassen: 
Bewegingsmateriaal 
Constructiemateriaal 
Handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes, fotokopieën, software 
ICT-materiaal 
Informatiebronnen 
Kinderliteratuur 
Knutselmateriaal 
Leer- en ontwikkelingsmateriaal 
Meetmateriaal 
Multimediamateriaal 
Muziekinstrumenten 
Planningsmateriaal 
Schrijfgerief 
Tekengerief 
Atlas  
Wereldbol   
Kaarten  
Kompas  
Passer  
Tweetalige alfabetische woordenlijst  
Zakrekenmachine   

Bij verlies of bewust stuk maken van dit aangeboden materiaal wordt dit aangerekend via de 
schoolfactuur (zie schoolreglement!) 
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2.23 Wat kost mij….? 
 
- Melk, jaarabonnement       €65 
- Zwembeurt         €2,7 
- turntruitje          €10 
- turnbroekje        €10 
- studie / beurt (inschrijven = volledig schooljaar!)    €1,5 
- opvang/ per kwartier        € 0,35 
- drankje in de opvang (chocomelk)      € 0,60  
- warme maaltijd (lagere school) + toezicht     €4 
- warme maaltijd (kleuters) + toezicht     €3 
- soep         €1,5 
- lunchpakket: toezicht                     €1 
- naschools sport voor lj1-2-3-4-5-6      € 60/schooljaar 
                   vanaf tweede kind      € 55/schooljaar 
- bewegingsjungle         € 55/schooljaar  

- naschoolse hori*song*kids       € 35/schooljaar  
- naschoolse Franse les       € 45/schooljaar 
- Busvervoer (zie 2.4) 

 
 

2.24 Hoe betaal ik de schoolrekening? 
 
In de loop der jaren namen de verwachtingen ten aanzien van het onderwijs fors toe.  De 
aanwezigheid van kinderen op school is echter onveranderd.  Om daaraan het hoofd te bieden, 
moet de leertijd (nog) efficiënt(er) worden benut.  In klas betalen met contant geld behoort 
daarom tot het verleden. Gelukkig zijn schoolrekeningen reeds goed ingeburgerd.  Gemiddeld om de 
anderhalve maand ontvangt u via ons digitaal kanaal een overzicht van de gemaakte kosten. De 
betaling van de schoolfactuur gebeurt via domiciliëring. Zelf houden wij rekening met een 
betalingsperiode van tien werkdagen.  Stipte betalers weten wij te waarderen.   
De facturatiedata vind je op de jaarkalender. Rekeningnummer: BE60 0910 2232 38 70. 
 
Eénmaal per jaar worden de fiscale attesten voor opvang mee gegeven.   
 
Welke opvangkosten komen in aanmerking voor fiscale aftrek? 
De kosten voor kinderopvang buiten de normale lesuren, en dit voor kinderen beneden de 12 jaar. 
Met andere woorden: de uitgaven voor alle vrijetijdsinitiatieven voor kinderen beneden de 12 jaar. 
Het gaat hier zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends, op vrije dagen, op 
woensdagnamiddagen, maar ook om alle opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, na de 
normale lesuren en eventueel opvang tijdens de middagpauzes.   
 
Enkele voorbeelden: kosten voor deelname aan een kamp, een weekend of een 2-daagse, de 
speelpleinwerking, een atelier,... In principe komen alle activiteiten waarvoor "apart" wordt 
betaald, in aanmerking. Lidgelden komen echter niet in aanmerking! 
 
Ouders die problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen een discrete 
vorm van bemiddeling bekomen.  Ze maken hiervoor best tijdig een afspraak met de directeur om 
zo te vermijden dat onbetaalde rekeningen zich opstapelen. 
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2.25 Contacteren leerkracht ~ rapport 
 
De leerkracht van uw kind is dagelijks minstens een kwartier voor en na de schooluren aanwezig op 
school.  Indien u even met de leerkracht, de zorgcoördinator of de directeur wil overleggen is het 
echter vaak nuttig vooraf een afspraak te regelen zodat iedereen de nodige schikkingen kan treffen.  
Voor de lagere school worden de vorderen van de leerlingen vijf keer per schooljaar via een rapport 
in kaart gebracht.  U mag een rapport verwachten: 
 
- Voor de herfstvakantie 
- Voor de kerstvakantie 
- Voor de krokusvakantie 
- Voor de paasvakantie  
- Voor de grote vakantie  

 
Voor de kleuterafdeling worden de vorderingen van de kleuters opgevolgd via een 
leerlingvolgsysteem.  Voor gans de school zijn er drie oudercontacten. Deze gaan altijd door de 
donderdag voor de herfstvakantie, de donderdag voor de paasvakantie en eind juni. 
Als school vinden wij het belangrijk dat in het belang van de kinderen – buiten bepaalde 
omstandigheden niet te na gesproken – ouders er alles aan doen wat binnen hun mogelijkheden ligt 
om de oudercontacten bij te wonen.   
 
Mogen wij uitdrukkelijk vragen om leerkrachten enkel via Smartschool te contacteren? Via andere 
digitale kanalen hoef je geen antwoord te verwachten. Dit uit respect voor ieders privacy.  
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2.26 Naschoolse activiteiten  
 

➢ Bewegingsjungle voor kleuters °2017 en °2018 
° Wat? Op een speelse, creatieve manier wordt er met de kleuters bewogen 

en gedanst. Via het oefenen van motorische vaardigheden als 
evenwicht, kruipen, klimmen, rollen, springen,…wordt de algemene 
ontwikkeling gestimuleerd. 

° Begeleider:  Meester Thomas  
° Wanneer?  Elke maandag van 16u.10 tot 17u. 
° Waar?  Turnzaal 
° Kostprijs:  1ste kind: €55, 2de kind: €50/schooljaar 

 
➢ Naschoolse Franse les voor 3L en 4L 

° Wat? De naschoolse Franse les wordt gezien als speelse voorbereiding op 
de reguliere Franse lessen van 5L en 6L en hebben vooral het 
mondeling behelpen in de Franse taal voor ogen.  

° Begeleider: Meester Luk  
° Wanneer: Elke maandag van 16u.10 tot 17u. 
° Waar? In de klas van de betrokken leerkracht. 
° Kostprijs: €45/schooljaar  
 

➢ Studie vanaf 2L 
° Wat? Leerlingen kunnen hun huiswerk maken onder begeleiding van een 

leerkracht. De studie kan er niet toe leiden dat ouders de  
verantwoordelijkheid voor het opvolgen van het schoolwerk 
verschuiven naar de school. Kinderen halen een extra stimulans uit 
de interesse die ouders voor hun schoolwerk tonen. 

° Begeleider: Dinsdag: Juf Maaike en juf Suzan 
 Donderdag: Juf Maaike en juf Winnie 
° Wanneer? Elke dinsdag en donderdag van 16u.10 tot 17u. 
 Voor de kerst-en zomerproeven ook op maandag. 
° Waar? In de klassen van de betrokken leerkrachten. 
° Kostprijs: €1,5/beurt, wie intekent doet dit voor een volledig schooljaar! 

 
➢ Naschools turnen voor de lagere school 

° Wat? Op speelse, creatieve en vooral sportieve manier wordt extra 
bewegingsopvoeding gegeven voor de leerlingen van de lagere 
school. 

° Begeleider: Juf Winnie 
° Wanneer?  Op dinsdag, om de 14 dagen, alternerend van 16u.10 tot 17u.10 
° Waar?  Turnzaal 
° Kostprijs:  1ste kind: €45, 2de kind: €40  

 
➢ Hori*song*kids voor de lagere school 

° Wat? Kinderen die weg zijn van muziek zullen het graag lezen.  Ook dit 
jaar kan je je eigen muzikaal talent verder aanscherpen tijdens de 
hori*song*kids.  Juf Lien volgde  muziekconservatorium en koos toen 
als instrument ‘piano’.  Haar opgebouwde kennis en haar liefde voor 
muziek geeft ze graag door.   

° Begeleider: Juf Suzan (vanaf november afwisselend met meester Arne) 
° Wanneer:  Op vrijdag, om de 14 dagen, alternerend van 15u.10 tot 16u 
° Waar?  Turnzaal 
° Kostprijs:  €35  
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2.27 Goeie afspraken maakt goeie vrienden, dit vanaf de start! 
Om als school goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat we ons aan bepaalde afspraken 
houden. Goede afspraken maakt meteen goede vrienden. Ook bij de start van het schooljaar is het 
belangrijk om opnieuw een aantal zaken te duiden. 

• Kleuters worden afgegeven aan de schoolpoort en worden onmiddellijk naar het eigen klasje 
gebracht. Zo kunnen zij rustig de dag starten. 

• Het eerste belsignaal betekent ‘einde van de speeltijd’. We ruimen snel alles op en zorgen dat 
we flink in de rij gaan staan. 

• Het tweede belsignaal betekent ‘begin van de schooltijd’, dat wil zeggen dat het volledig stil is 
in de rijen. 

• Wanneer een leerling of een klas zich verplaatst binnen de school tijdens de ‘schooltijd’ dan 
gebeurt dit in volledige stilte. We storen de andere klassen niet. 

• Als de school uit is om 16u (woe. om 11u.25, vr. om 15u) worden de leerlingen door de 
leerkracht begeleid naar de rij. De rijen komen ordevol naar de schoolpoort. Kleuters worden 
afgehaald aan de klasdeur.  

• Leerlingen die naschoolse activiteiten volgen (bewegingsjungle, studie, naschools Frans, 
naschools turnen, Hori*song*kids)  worden op het einde van de activiteit door de leerkracht 
begeleid naar de opvang. Zij verlaten dus enkel de school via de deur van de opvang. 

2.28 Ook nog goed om te weten… 
Veilig vinden de enen.  Een struikelblok vormen ze dan weer voor anderen.  Hieronder geven wij ze 
alvast in telegramstijl weer. De afspraken die door de jaren heen gegroeid zijn en moeten bijdragen 
tot een veilig leef- en leerklimaat.  Aan het  schoolteam wordt gevraagd op de naleving toe te zien.  
Meer juridische afspraken vind je in het schoolreglement.   
- Wie op school aankomt voor 8u.10, moet om veiligheidsredenen naar de betalende opvang. 

Voor de school rondhangen is niet toegelaten. 
- We vragen uitdrukkelijk tijdig aan te komen. Ook aan kleuters.  Dit betekent dat je ten laatste 

een vijftal minuutjes voor het belsignaal arriveert.   
- De kleuters worden opgewacht aan de schoolpoort vanaf 8u.25. Daar worden ze onmiddellijk 

naar de eigen klas gebracht. 
- Snoep is verboden. Gezonde tussendoortjes niet.  In de voormiddag is fruit het tussendoortje bij 

uitstek.  
- Boterhammen en koekjes worden meegenomen in een brooddoos of koekjesdoos. Dit vermijdt 

afval. Aluminiumfolie is zeer belastend voor het milieu en wordt daarom beter vermeden.     
- Kinderen drinken naar verluidt te weinig water.  Na iedere speeltijd krijgen kinderen water te 

drinken in de klas. Daarom is het meegeven van drank voortaan overbodig. Dit levert heel wat 
winst op.  In de portemonnee, voor het milieu en voor de gezondheid.  Het stukje vrijheid dat 
we hiervoor moeten inboeten lijkt dan ook in verhouding met het doel.      

- Wie met de fiets naar school komt verhoogt zijn conditie en oefent zijn fietsbehendigheid.  Het 
dragen van een fluorescerend hesje wordt verplicht vanaf herfstvakantie tot krokusvakantie..  
Het dragen van een fietshelm wordt aangemoedigd.      

- Bij aanvang van het schooljaar krijgen de leerlingen die regelmatig met de fiets komen een 
vaste stek in de fietsenbergplaats.  Kinderen plaatsen hun fiets steeds in een fietsrek.  

- Door de leerlingen meegebrachte GSM-toestellen en tablets hebben leerlingen niet nodig op 
school. Fietsers die vanuit Gistel komen kunnen die eventueel wel bij hebben. De gsm staat op 
school dan wel in de stille modus en wordt niet uitgehaald. Niet in de klas en niet in de 
naschoolse opvang. 

- Kinderen van de lagere school worden geacht met een vulpen te schrijven.  Die krijgen ze 
desgewenst van de school.  

- Derdekleuters en lagere schoolkinderen worden gevraagd om voor de lessen lichamelijke 
opvoeding een turnpakje van de school aan te schaffen.  Ook bij uitstappen wordt vaak 
gevraagd aan de kinderen om hun turnkledij aan te trekken.   Dit verhoogt de herkenbaarheid 
en het samenhorigheidsgevoel. (prijs zie 2.23)  

- Vanaf het vierde leerjaar werd aan de leerkrachten gevraagd om voor korte verplaatsingen het 
juiste transportmiddel te gebruiken, namelijk de fiets.  De kinderen worden op die dagen wel 
geacht met een fiets naar school te komen die beantwoordt aan de regelgeving. Aan de ouders 
geven wij de tip tijdig bij te dragen tot de nodige fietsbehendigheid van hun spruit.   

- Volgens het huiswerkbeleid wordt huiswerk thuis gemaakt of in de naschoolse studie. Niet 
tijdens de naschoolse opvang. 
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2.29 Onze website en facebookpagina 
 
 
 
Bezoek regelmatig onze VERNIEUWDE website. Je wordt er over het hele schoolgebeuren 
geïnformeerd. Via de klasblogs kan je een kijkje nemen in de klas van uw zoon of dochter. Ook via 
de activiteitenkalender kan je volgen wat er allemaal op til is.  
Op geregelde tijdstippen verschijnen er advertenties van activiteiten op onze facebookpagina. Vind 
je ze leuk? Liken maar! 
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333...   SSSccchhhoooooolllvvveeerrraaannndddeeerrriiinnnggg   
 

3.1. De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een schooljaar ligt bij 
de ouders. 
3.2. Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen 
leerlingengegevens overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden: 

1° de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan : 
2° de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de 
onderwijsloopbaan betrekking heeft; 
3° tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien 
de ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben 
ingezien. 

3.3. Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht 
overgedragen worden van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze 
overdrachten niet verzetten. 
3.4. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan 
de nieuwe school doorgegeven worden.            
3.5. Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het 
lopende schooljaar mee aan de nieuwe school.           
3.6. Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk 
zodra de ouders over een verslag beschikken. 
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444...   OOOuuudddeeerrrllliiijjjkkk   gggeeezzzaaaggg   iiinnn   

ooonnndddeeerrrwwwiiijjjsssaaaaaannngggeeellleeegggeeennnhhheeedddeeennn   
4.1    
In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
opvoeding van hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij 
nemen eensgezind de beslissingen over het onderwijs van hun kind. 
 
4.2   Concrete afspraken 
De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de 
opvoeding van de leerlingen zoals: 

- bij de inschrijving van de leerlingen; 
- bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan; 
- bij orde- en tuchtmaatregelen; 
- bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet); 
- bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij 

uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …). 
De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet 
gehouden worden met een specifieke regeling.  
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555...   KKKeeeuuuzzzeee   vvvaaannn   dddeee   llleeevvveeennnsssbbbeeesssccchhhooouuuwwweeellliiijjjkkkeee   

vvvaaakkkkkkeeennn   
 

 
 

Ouders kiezen bij de inschrijving van hun kind in de lagere school : 

1. dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt; 
2. dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt. 

 
Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van 
één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, dan kunnen ze vragen 
om een vrijstelling te krijgen. De ouders zorgen zelf voor opdrachten. Een vrijstelling betekent 
nooit dat een leerling minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid van alle 
leerlingen. 
De klassenraad zal nagaan of de vrijgekomen lestijden zinvol aan de eigen levensbeschouwing zijn 
besteed. Als dit niet zo is, dan kan de klassenraad de leerling en de betrokken personen hiervan 
onmiddellijk op de hoogte brengen zodat een bijsturing mogelijk is. 

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze verklaring 
wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag van inschrijving 
of vanaf de eerste schooldag van september. 
De ouders kunnen hun keuze wijzigen. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken vraagt in 
de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het voor 30 juni van het lopende schooljaar aan 
de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het schooljaar. 
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666...   CCCLLLBBB   
 
Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB)  
 

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Oostende-Gistel 
 
Een CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de 
toekomst. Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van ouders en school: als het 
moeilijk wordt, kun je bij het CLB terecht. 
Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met  
 
Vrij CLB Oostende-Gistel  
Pensjagersstraat 30 
8400 Oostende  
telefoon 059 506801 
e-mail clboostende@clboostende.be 
website www.clboostende.be 
 
Het CLB-team bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, verpleegkundige en een psycholoog 

of pedagoog. Je vindt de namen op de website. Ook de openingsuren en de sluitingsdagen staan 

vermeld. 

De medewerkers van Vrij CLB Oostende-Gistel vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed 

voelen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom kunnen leerlingen en ouders op hen een 
beroep doen voor informatie, advies en begeleiding op het vlak van het leren en studeren, van het 
maken van goede studiekeuzes, van de lichamelijke ontwikkeling en de gezondheid en van het ‘zich 
goed voelen’ thuis, op school en bij vrienden.  
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een 
begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet een begeleiding pas voort als de leerling ouder dan 12 jaar 
hiermee instemt. Je wordt nauw betrokken bij alle stappen in de begeleiding. 
Bepaalde tussenkomsten kunnen niet geweigerd worden: begeleiding bij problematische 
afwezigheden en sommige medische onderzoeken. Als er bezwaar is tegen een onderzoek door een 
bepaalde arts of verpleegkundige, kan in overleg een andere arts of verpleegkundige binnen of 
buiten het CLB worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders. De resultaten 
van het onderzoek moeten aan het CLB worden bezorgd. 

Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerling en biedt vaccinaties aan die in het 
vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd. 
 
Het CLB legt voor elke leerling een dossier aan. Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van 
gegevens over leerlingen geldt de wet op de privacy. CLB-medewerkers volgen een deontologische 
code die discretie, onafhankelijkheid en het naleven van het beroepsgeheim waarborgt. 
Als een leerling verandert van school is het begeleidend CLB van de vorige school verplicht het 
dossier van de leerling te bezorgen aan het nieuwe CLB. Dit multidisciplinair dossier bevat alle op 
het centrum aanwezige gegevens over die leerling. 
Indien je niet akkoord gaat met het doorgeven van alle CLB-dossiergegevens naar het nieuwe CLB, 
kan je daartegen verzet aantekenen. Je hebt daarvoor 10 dagen vanaf de inschrijving in de nieuwe 
school. Je tekent verzet aan bij de directeur van het vorige CLB. Voor leerlingen jonger dan 12 jaar 
gebeurt dit door de ouders, oudere leerlingen kunnen dit zelf doen. In geval van verzet zal het CLB 
alleen de identificatiegegevens, de medische gegevens en de gegevens in verband met de leerplicht 
doorsturen. 
 
CLB-dossiers worden 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie vernietigd.  
 
Het Vrij CLB Oostende-Gistel heeft een procedure om met een klacht om te gaan. 
 
Meer informatie vind je op de website en www.vclb-koepel.be . 

http://www.vclb-koepel.be/
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777...   ZZZooorrrggg   oooppp   sssccchhhoooooolll   
 
 

 
 

Iedere ouder wenst dat zijn kind zich goed voelt op school en nieuwe leerstof en vaardigheden vlot 
oppikt.  Goed om weten is dat de school over toch heel wat mogelijkheden beschikt om 
ondersteuning te bieden als  kinderen moeilijkheden ondervinden.   
Voor ondersteuning in de eerste lijn zien wij vooral de klastitularis het meest geschikt.  Met wat 
extra liefdevolle aandacht, bijkomende ondersteuning of striktere afbakening van de leerstof 
schieten kinderen die wat hulp behoeven al een heel eind op.  De leerkrachten hanteren daarvoor 
volgsystemen die aanwijzen wanneer verhoogde aandacht wenselijk is.  Tijdens regelmatige 
overlegmomenten (mdo) wordt binnen een team gekeken hoe kinderen die wat uitval vertonen best 
verder worden geholpen.  Dit geldt zowel voor kleuters als lagereschoolkinderen.  In dit team zitten 
naast de klastitularis ook de zorgcoördinator en de directeur. Indien gewenst ook een lid van het 
CLB.   
Indien uw kind op dergelijke bijeenkomsten wordt besproken, zal de zorgcoördinator u daarover 
informeren als dit als voldoende aangewezen wordt aangevoeld.  
De zorgcoördinator volgt naast de zorginitiatieven ook de evoluties van de kinderen met specifieke 
zorgvragen op. Ze treedt daarbij op als coach en steunpunt voor en van de leerkracht.  Ze is wat 
betreft dit onderwerp ook het aanspreekpunt voor de ouders.   
We kozen ervoor een beroep te doen op iemand met een specifieke achtergrond wat betreft 
leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen, namelijk mevrouw Nancy Velle die een opleiding als 
logopediste genoot.   
Mevrouw Velle is bereikbaar via het centrale telefoonnummer (059 27 82 95), op de momenten dat 
zij aanwezig is op school: Maandag 

Dinsdag 
Donderdag 
Vrijdag  

  
In bepaalde eerder beperkte gevallen is de hulp die binnen de klas kan worden geboden 
ontoereikend.  Aanvullend kan de zorgcoördinator ook individuele hulp bieden.     
 
Kinderen die nood hebben aan bijkomende uitdagingen of kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong neemt zij ook onder haar vleugels.  Binnen de klas wordt voor die groep 
gewerkt met spring-op-mappen.  De tijd wordt daarvoor gemaakt door herhalingsleerstof voor die 
groep te schrappen. Verder kunnen die kinderen ook terecht in de kangoeroeklas. Ze treffen er 
gelijkgestemden waarmee ze samen enkele projecten uitwerken.  
 
De school heeft ook een samenwerkingsovereenkomst met het Buitengewoon Onderwijs via het 
ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen.  
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888...   TTToooeeedddiiieeennneeennn   vvvaaannn   mmmeeedddiiiccciiijjjnnneeennn   
 

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een 
ouders of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en 
afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere huisarts of 
eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren. 
 
De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen. De school kan weigeren om 
medicatie toe te dienen, tenzij:  

- die is voorgeschreven door een arts én die omwille van medische redenen tijdens de 
schooluren dient te worden toegediend. 
   De ouders bezorgen de school: 

- de naam van het kind; 
- de datum; 
- de naam van het medicament; 
- de dosering; 
- de wijze van bewaren; 
- de wijze van toediening; 
- de frequentie; 
- de duur van de behandeling. 

- In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie 
toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een 
passende oplossing gezocht. 
 

 

999...   GGGrrreeennnsssooovvveeerrrsssccchhhrrriiijjjdddeeennnddd   gggeeedddrrraaaggg   ///   

iiinnnttteeegggrrriiittteeeiiittt   vvvaaannn   dddeee   llleeeeeerrrllliiinnnggg   
 
Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend seksueel 
gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen om de fysieke integriteit 
van de leerlingen te beschermen. 
Het schoolbestuur heeft zowel een preventieadviseur psycho-sociale belasting als een 
vertrouwenspersoon aangesteld die bevoegd zijn voor het ontvangen en opvolgen van klachten over 
grensoverschrijdend gedrag binnen de school.   
 
- De Heer Frank Vanhixe is aangesteld als stedelijke preventieadviseur en is bereikbaar op 

059/27.02.00 
- Mevrouw An Ameloot is aangesteld voor het ontvangen en opvolgen van klachten over 

grensoverschrijdend gedrag binnen de school. 
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111000...   JJJaaaaaarrrkkkaaallleeennndddeeerrr   
 
De activiteitenkalender van de school vind je terug op onze website www.gbsdehorizon.be 
Elke week krijgt uw leerling een weekbrief via het digitaal kanaal.  

 
• Maandag 29 augustus 2022, 18u:  Loop-eens-langs 

• Donderdag 1 september 2022, 8u.40:  START  NIEUW  SCHOOLJAAR ☺ 

• Dinsdag 13 september 2022, 20u:  Startvergadering Ouderraad 

• Vrijdag 7 oktober 2022, 17u.30:  De Nacht 

• Woensdag 19 oktober 2022, vanaf 8u.40: Open-klas-dag 

• Donderdag 27 oktober 2022:   Oudercontact 1 

• Ma. 31 okt. t.e.m. zo. 6 nov. 2022:  Herfstvakantie 

• Vrijdag 11 november 2022:   Geen school n.a.v. wapenstilstand 

• Maandag 14 november 2022:   Pedagogische studiedag: geen school 

• Vrijdag 2 december 2022:   Sintfeest voor kleuters, 1L en 2L 

       (’s avonds geen busvervoer en geen opvang) 

• Vr. 9 dec. > ma. 19 dec. 2022:    Kerstproeven vanaf 2L 

• Ma. 26 dec. 2022 t.e.m. zo. 8 jan. 2023: Kerstvakantie 

• Vrijdag 3 februari 2023:   Pedagogische studiedag: geen school! 

• Ma. 6 febr. 2023 > ma. 13 febr. 2023:  Proeven 1L 

• Ma. 20 febr. t.e.m. zo. 26 febr. 2023:  Krokusvakantie 

• Ma. 6 t.e.m. vr. 10 mrt.2023:   5L en 6L / stadsklassen, Brussel 

• Zaterdag 18 maart 2023, 10u>12u:  Infodag 

• Zaterdag 18 maart 2023:   Instapfeest en Lentefeest zedenleer 

• Do 23 en vr. 24 mrt. 2023:   2L: Boerderijklassen 

• Donderdag 30 mrt. 2023:   Oudercontact 2 

• Ma. 3 apr. t.e.m. zo. 16 april 2023:  Paasvakantie 

• Vr. 21 t.e.m. zo. 23 april 2023:   Musical 

• Maandag 1 mei 2023:    Dag van de arbeid: geen school 

• Zondag 7 mei 2023, 11u:   Vormsel 

• Donderdag 18 mei 2023, 9u.:    Eerste Communie 1L 

• Woe. 17 mei t.e.m. zo. 21 mei 2023:  Hemelvaartweekend 

• Ma.29 mei t.e.m. woe. 31 mei 2023:  Pinkstermaandag en facultatieve vrije dagen 

• Do. 15 > vr. 23 juni 2023:   Zomerproeven 

• Dinsdag 27 juni 2023, vanaf 16u:  Oudercontact 3 

• Woensdag 28 juni 2023, 18u:   Afscheid 3K en 6L 

• Vrijdag 30 juni 2023, 11u.50:   Start grote vakantie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.gbsdehorizon.be/
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Missie: Waarvoor staan we? 
 
Gemeenteschool “De Horizon” biedt een krachtige leeromgeving aan waar we het kind in al 
zijn/haar facetten centraal zetten. Welbevinden, betrokkenheid, respect en groeien met al 
zijn/haar talenten zijn waarden waar we sterk op inzetten en waarmee we binnen de school 
aan de slag gaan. 
 
 
 
Visie: Waarvoor gaan we? 
 
Gemeenteschool “De Horizon” streeft er naar om via het aanbieden van kwaliteitsvol 
onderwijs ervoor te zorgen dat leerlingen ‘met de tijd mee’, tijdens hun eigen leerproces een 
positief zelfbeeld ontwikkelen. Hiervoor gemotiveerd zijn en zelf initiatief nemen sluiten er 
nauw bij aan. Tijdens hun totale persoonlijkheidsontwikkeling  groeien ze naar 
zelfstandigheid. Een respectvolle manier om te communiceren en samen te werken liggen 
hierbij aan de grondslag. Via zelfsturend leren kunnen leerlingen creatief en 
probleemoplossend omgaan met de hen omringende en steeds veranderende wereld.  
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Pedagogisch project 
 

Dorps-school ~ Dorps-kern ~ Dorps-gevoel 

 
Gemeenteschool “De Horizon” is een landelijk gelegen dorpsschool, middenin de West-Vlaamse 
polders. De school wordt omarmd door het dorp.  Met onze activiteiten betrekken wij de buurt en 
creëren we een positieve wisselwerking. Zo verhogen we zo het dorpsgevoel.  

Onze dorpsschool is groot in kleine dingen. 

 

 
 
 

Uit-stralen ~ uit-pakken ~ uit-dagen 

 
Iedereen is welkom op onze school. Dit ongeacht de culturele, sociale en levensbeschouwelijke 
achtergrond.  Elk kind krijgt de kans om zich te ontplooien met zijn/haar eigen talenten en 
mogelijkheden. We zijn voor hen een tweede thuis. Kleinschaligheid en warme geborgenheid staan 
hierbij centraal. We prikkelen onze leerlingen in een uitdagende omgeving. Zowel binnen als buiten 
de klas, tijdens en na de schooluren, pakken we uit met functionele leeromgevingen.           
De Horizon daagt elke kind uit om ons onderwijs uit te stralen. 

 

 
 
 

Zorgzaam ~ behulpzaam ~ respectvol ~ liefdevol 

 
De Horizon is een zorgzame school met een warm hart voor iedereen. Als team besteden we 
aandacht aan individuele noden.  Ons onderwijs passen we aan waar nodig. Differentiëren doen we 
om te ondersteunen of om uit te dagen. Hier staat het kind steeds centraal in zijn/haar eigen 
schoolloopbaan.  We werken aan een positieve klassfeer. Het welbevinden en de betrokkenheid van 
elke leerling stimuleert het leren en ontwikkelen. Elk kind krijgt de kans om zichzelf te zijn. Een 
gelukkig kind komt beter tot ontwikkeling. We gaan respectvol met elkaar om. Ook behulpzaam zijn 
is een waarde waar we actief op inzetten.  
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Om-kaderen ~ om-ringen ~ om-armen 

 
Als school zijn we omringd door verschillende partners die mee helpen zorgen dat we eigentijds en  
kwaliteitsvol onderwijs bieden: het betrokken gemeentebestuur, geëngageerde ouders, 
gemotiveerde leerkrachten, inspirerende leerlingen en professionele externen. Samen omarmen we 
elk kind. 

 

 
 
 
 

Be-wust ~ be-leven ~ be-wegen 

 
We geven leerlingen kansen om hen bewust  te helpen bouwen aan een mooiere wereld. Leren gaat 
verder dan de vier muren van onze klas. De moestuin, de buitenklas en de speelweide bieden tal van 
ontwikkelingskansen. We voeren een preventief milieu- en  gezondheidsbeleid.  We creëren sport-en 
bewegingsmomenten tijdens en buiten de lessen. Zo reiken we hen tools aan voor de toekomst om 
hen als gezonde, milieubewuste burgers te laten opgroeien.  

 

 
 
 
 

Door-stromen ~ door-groeien ~ door-zetten 

 
De kinderen krijgen alle kansen om op hun eigen tempo te groeien vanaf de kleuterklas tot in het 
zesde leerjaar. Leerkrachten zijn hun coach. We versterken de weerbaarheid en het  
doorzettingsvermogen van leerlingen. De school reikt hen alle mogelijke groeikansen aan. Zo 
motiveren we onze leerlingen om door te zetten tot gelukkige mensen. 
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Ont-dekken ~ Ont-wikkelen ~ ont-plooien 

 
Samen zoeken we naar het talent in ieder kind. In een veilig school-en klasklimaat krijgen de 
leerlingen de kans om een positief zelfbeeld te ontwikkelen.  We bieden ervaringsgericht onderwijs, 
verschillende werkvormen en activiteiten aan. Zo ontplooien de leerlingen zich tot zelfstandige 
individuen. Ook na school bieden we vrijblijvend een brede waaier van activiteiten aan, waardoor ze 
hun talenten verder ontwikkelen. Wie weet worden ze een passie voor het leven…. 

 

 
 
 
 

Wereld-wijs ~ (w)onder-wijs 

 
In De Horizon leren we de leerlingen om de wereld te omarmen. We laten hen met een actuele blik 
kijken naar onze steeds veranderende maatschappij. Met ons onderwijs dragen we zorg voor onszelf 
en de wereld. We sturen onze leerlingen uit als Horizon-ambassadeurs voor de toekomst. 

 

 
 


