Beste ouder(s)
Wij heten iedereen (opnieuw) van harte welkom op onze school. Het team staat klaar om er een leuk en
leerrijk schooljaar van te maken. Wij hopen dat elk kind zich snel zal thuis voelen in zijn of haar nieuwe klas.
De leerkrachten zullen er alleszins alles aan doen opdat de overgang naar de school vlot zou verlopen.
Wij wensen iedereen dan ook een heel fijn schooljaar!
Met deze nieuwsbrief zetten wij enkele schoolafspraken op een rijtje. Mocht iets niet duidelijk zijn, mag je
steeds bijkomende informatie vragen aan de leerkrachten, het secretariaat of de directie.
1.

Jaarthema
Ons jaarthema is ‘Talenten in beweging’. Op die manier wordt de tweede pijler van onze visie centraal
gesteld. In elke klas zitten heel wat verschillende talenten. Dit jaar gaan we op zoek naar die talenten
in onze klas. En brengen we ze samen, dan kunnen we heel wat in beweging zetten...
Met talent bedoelen we niet: wie is de beste…? We bedoelen wel: wat prikkelt een kind, waarnaar
gaat zijn of haar aandacht en energie?
Met talent gaan we niet op zoek naar prestaties, maar wel naar de kracht van een kind: wat doet het
kind graag, wat wil hij/zij graag doen?
Hierbij focussen we op de toekomst: waarin kan dit talent het kind versterken in de toekomst.
Ook in diverse jaaractiviteiten zullen talenten aan bod komen of centraal staan.

2.

Harte-regels
 In buiten spelen zijn we sterk, maar binnen gaan we stil aan ’t werk.
 Als we goed voor onze spullen zorgen, kunnen we ze weer gebruiken morgen.
 Voor alle mensen groot en klein zullen we lief en aardig zijn.
Op de speelplaats, in de klas, in de turnzaal, … zullen deze regels opnieuw centraal staan.

3. Werken tijdens de zomervakantie
Tijdens afgelopen zomer werd in het 5ste leerjaar een digitaal bord gehangen, dat geheel gesponsord
werd door onze ouderraad. Waarvoor oprecht dank!
Tegelijkertijd verving de school ook het digitaal bord in de klas van het vroeger 4de leerjaar aangezien
dit niet meer optimaal functioneerde. Alle leerjaren hebben daardoor nu een (nieuw) digitaal bord,
enkel de zorgklassen en de kleuterschool moeten nog aan de beurt komen.
Daarnaast werd de vernieuwing van de stookplaats aangepakt: alles werd eruit gegooid en vervangen
door nieuwe, hoogrendementsketels. Tijdens de werken werden er echter twee lekken ontdekt in de
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transportbuizen naar de turnzaal en de refter, waardoor er ook graafwerken nodig waren. Tijdens de
komende weken zal de installatie gefinaliseerd en afgesteld worden, waardoor alle klassen komende
winter lekker en aangenaam warm zullen zijn.
Op de speelplaats werd het oude treintje vervangen door een nieuw treintje. De rekening werd
betaald door de ouderraad. Waarvoor opnieuw oprechte dank!
Op de speelweide werd gesnoeid, want alle hagen en wilgenbouwsels waren daar erg gegroeid. En
tenslotte kreeg elke klas een schrobbeurt tijdens onze jaarlijkse grote schoonmaak, en werden de
nodige herstellingen uitgevoerd.
Je ziet, door het talent van velen kunnen we terug starten in optimale omstandigheden!
4.

Schoolteam 2019-2020
 Kleuterschool
Schaapjesklas (2,5-/3-jarigen): juf Tamara met Yente en Caro (kinderverzorging)
Giraffenklas (2,5-/3-jarigen): juf Tine met Yente en Caro (kinderverzorging)
Eendjesklas (4-/5-jarigen): juf Heidi
Vogeltjesklas (4-/5-jarigen): juf Elien
Dolfijntjesklas (4-/5-jarigen): juf Martine
 Lagere school
L1: juf Pegie
L2: juf Ilse
L3: juf Maddy / juf Anouk (juf Cleo a.i.)
L4: juf Sabine
BOF-klas (L5/6): juf Goedele
Boekenjuf: juf Anouk (juf Cleo a.i.)
 Co-teachings-/zorgteam
Zorgcoördinator: juf Melissa
Team kleuters: juf Sonia en juf Melissa
Team lagere school: juf Ann, juf Sonia, juf Anouk (juf Cleo a.i.) en juf Lieve
 Kleuterturnen en sport: juf Frie
 Omkadering
ICT-coördinator: juf Lieve
Beleidsondersteuning en aanvangsbegeleiding: juf Lieve
Administratie: Karoline (maandag en vrijdag) – Klaar (Hilda a.i.) (di- en do-vm / wo 2-wekelijks)
Directie: mevrouw Kristin
Meester Pieter kreeg de kans om in Leuven voltijds aan het onderzoeksproject te werken, waar hij
vorig schooljaar halftijds aan werkte.
Juf Elien komt over uit de scholengemeenschap waar zij al diverse jaren als kleuterjuf werkte. Hierdoor
gingen juf Amber en juf Céline naar een andere aanstelling. Beiden gaan nu aan de slag in een andere
school.
Voor juf Floor waren er geen lestijden meer, zij zal eveneens aan de slag gaan in een andere school.
We wensen hen allemaal veel succes in het nieuwe schooljaar!
Juf Anouk is wel nog steeds bij ons, maar verwelkomde op 8 augustus haar eerste kindje:
een flink meisje, dat de naam Fenna kreeg. Alvast onze oprechte felicitaties!
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5.

ZiLL – Zin in Leren, Zin in Leven
Vanaf 1 september 2020 (volgend schooljaar) zijn alle scholen die behoren
tot het Katholiek Onderwijs Vlaanderen verplicht om het nieuwe
leerplanconcept Zin in Leren, Zin in Leven! (ZILL) te hanteren. Met dit
leerplan moet elk kind zo maximaal mogelijk voorbereid worden op de toekomstige uitdagingen. Door
op diverse manieren met de kinderen te werken (de ene keer sterk geleid, de andere keer zelfstandig
spelen of werken, of door samen te werken) komt het kind tot actief onderzoeken, beleven, spelen en
leren. Wat we leren zit verweven in een leerlijn, die we stap voor stap volgen.
Vorig jaar maakten onze leerkrachten kennis met het nieuwe leerplanconcept, tijdens het huidige
schooljaar implementeren we ZILL al in enkele leerdomeinen (oa. taal, spelling, godsdienst,…) en dit
zowel in de kleuterschool als in de lagere school. Aangezien er 10 ontwikkelingsdomeinen zijn,
verdiepen de leerkrachten zich dit jaar over de mogelijke uitwerking van ZILL in de andere domeinen,
zodat we volgend schooljaar volledig van start kunnen gaan.
Tijdens de infoavonden kan u een flyer bekomen waarin ZILL wat meer wordt toegelicht.

6.

Gezocht: ouders
Vorige schooljaren konden we rekenen op een ICT-papa die af en toe aan de slag ging met een groepje
kinderen (vnl onderbouw lagere school) aan de slag ging in de computerklas: opzoeken op internet,
een word-documentje maken, … Kortom, zeer basic. Helaas is dat vanaf dit schooljaar niet meer het
mogelijk. Daarom zoeken we een ICT-papa of –mama die dit zou willen verderzetten. Mocht dit jou
interesseren en kan jij dit engagement opnemen, dan kan je dit laten weten aan de directie. Je kan
daar ook terecht voor meer info.
Daarnaast zijn er ook steeds ouders welkom bij onze ouderraad ‘Creatief
Initiatief’, of helpende handen bij allerlei activiteiten (bv spaghettidag,
komessiendag, kersthappening,…). De ouderraad stelt zich alvast voor op de
infoavonden. Bij hen kan je meer info bekomen of hun werking, en over de
manier waarop je kan helpen. Uiteraard kan je ook al eens langskomen
(geheel vrijblijvend) op de eerste ouderraad van het schooljaar die doorgaat op donderdag 12
september 2019 om 20.30u in de school. Daar zal trouwens ook de spaghettidag van zondag 29
september 2019 verder voorbereid worden. Vergeet zeker niet om in te schrijven voor een bord
heerlijke spaghetti. De opbrengst gaat geheel naar projecten van de school: speelplaats, digitale
borden, sint voor de kinderen,…

7.

Verkeersweek – strapdag
De traditionele verkeersweek met strapdag zal doorgaan van maandag 16 september tot en met de
strapdag op vrijdag 20 september. De leerlingen zullen op bepaalde dagen in de verkeersweek de fiets
moeten meebrengen naar school (fietscontrole op donderdag 19 september, fietsbehendigheid tijdens
de lessen kleuterturnen/sport). Om de verkeersweek af te sluiten zijn alle ouders uitgenodigd om het
straplied te komen beluisteren op vrijdag 20 september rond 15 uur. Meer info volgt nog.

8.

Gezonde week – gezonde dag
De week na de verkeersweek is er onze Gezonde week (23 – 27 september).
Tijdens deze week willen ons gezondheidsbeleid onder de aandacht brengen: gezonde tussendoortjes
meegeven naar school, bij voorkeur groenten en fruit; een boterhammendoos aangevuld met
tomaatjes, groentjes,... en water in een drinkbus/hersluitbaar flesje. De leerlingen komen tijdens deze
week in elk geval meer te weten over gezonde voeding, bewegen, water drinken,… kortom wat de
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voedings- en bewegingsdriehoek voorschrijft. Op woensdag 25 september is er trouwens ook de
scholenveldloop, en op vrijdag 27 september sluiten we af met de Fit-je-mee-dag.
Nog even dit
Gezonde tussendoortjes kaderen in ons gezondheidsbeleid, wat betekent dat de leerlingen:
o water meebrengen in navulbare flesjes of in een drinkbus.
De leerlingen mogen in de loop van de dag hun lege drinkbussen of navulbare flesjes
opvullen met kraantjeswater. Willen kinderen liever flesjeswater, dan kunnen de leerlingen
van de lagere school tijdens de speeltijd een flesje plat water krijgen (€ 0,35).
Kraantjeswater is gratis.
o kiezen voor gezonde tussendoortjes: fruit, groenten en/of een droge koek (geen
chocolade, chips,..).
o

elke maandag en woensdag fruit en/of groenten meebrengen want dan is het
FRUIT/GROENTEDAG! Maar… ook op andere dagen zijn gezonde fruitgroentetussendoortjes een aanrader! Fruit- en groenten liefst hapklaar meegeven.

o bij voorkeur boterhammen meebrengen. Liefst met lekker, gezond beleg of aangevuld met
lekkere groentjes of fruit. Leerlingen brengen zeker geen op te warme maaltijden mee!
Voor de refter wordt € 0,75 per beurt aangerekend. Deze prijs omvat een drankje naar
keuze, het middagtoezicht en het onderhoud van de refter. Kinderen kunnen kiezen tussen
thee (gewoon/rozebottel), bruisend water, plat water of halfvolle melk. Warm water is
eveneens beschikbaar. Indien ouders wensen dat een kleuter een bepaalde keuze maakt,
dan kan dit kenbaar gemaakt worden via de invulstrookjes die we meegeven.
o niet snoepen op school. Snoep breng je niet mee. Zoals gezegd: gezonde tussendoortjes
kunnen wel.
o voor hun verjaardag een kleine, gezonde en hapklare traktatie meebrengen (indien ze dit
wensen te doen). Brengen ze toch snoepjes mee als traktatie, dan graag in kleine zakjes
zodat de snoepjes in de boekentas kunnen om thuis op te eten. Het is dus zeker niet de
bedoeling om een buffet of een feest in de klas te organiseren: geen taarten, geen chips,
geen Kidibul,… Als alternatief kan je ook met de juf bekijken of een klascadeau een optie is
(bv een boek voor de klasbib). De attentie telt!
Nog enkele tips
o Onze school is ook milieubewust en doet mee aan de actie ‘Afvalarme school 2020’. Dit
betekent ondermeer dat een koek in verpakking in een doosje echt niet hoeft! Je haalt
thuis de koek uit de verpakking en steekt de koek in het doosje. Ook boterhammen moeten
niet eerst ingepakt te worden alvorens in de boterhammendoos terecht te komen.
Verpakkingen laten we dus thuis.
o Mogen we trouwens vragen de stickertjes van bananen, appelsienen,…. alvast van het fruit
te halen? Deze stickertjes belanden in onze compostbak, maar horen daar niet thuis.
o Zorg dat overal de naam op staat (doosje, drinkbus, boterhammendoos,…). De ouderraad
helpt hier trouwens bij door aan elke leerling naamstickers te geven. Dankjewel !
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9.

Kwartiermakers
Ook dit schooljaar engageren we ons voor het leesproject Kwartiermakers. Elke dag zullen alle
leerlingen van het 2de tot het 6de leerjaar een kwartiertje in een boek naar keuze lezen. Het 1ste
leerjaar en de kleuters sluiten bij het project aan met een voorleeskwartiertje. Doel van het project is
om leesplezier te bevorderen en leesvaardigheid te verhogen. Bovendien zorgt een kwartiertje lezen
per dag ervoor dat de woordenschat van de kinderen uitbreidt én dat ze beter worden in spelling.
De leerlingen kunnen lezen in de boeken van onze schoolbib, maar mogen ook zelf boeken
meebrengen die ze ontlenen in de stadsbibliotheek of die ze thuis al hebben. De leerkrachten zullen
dit zeker nog verder toelichten.

10. Infoavonden





Donderdag 5 september 2019
o 19 uur: Schaapjes- en giraffenklas
o 19.45 uur: L1 en L2
Dinsdag 10 september 2019
o 19.00 uur: Eendjesklas en L3
o 19.30 uur: Vogeltjesklas en BOF-klas (L5/6)
o 20.00 uur: Dolfijntjesklas en L4
Donderdag 16 januari 2020
o 20.00 uur: 5-jarigen (schoolrijpheid – klaar voor de overstap naar de lagere school?)

Op de infoavond vertellen de leerkracht(en) hoe ze met de kleuters of leerlingen te werk gaan in de
klas. Je kan er ook kennismaken met het zorgteam en de zorgcoördinator. Ook juf Frie zal bij de
jongste kleuters en bij het eerste leerjaar langsgaan. Het is dus een avond met veel (nieuwe)
informatie. Daarom nodigen we alle ouders ook uit om aanwezig te zijn!
Om de avond af te ronden biedt onze ouderraad Creatief Initiatief alle ouders een drankje aan in de
refter. Van harte welkom!
11. Oudercontacten
Naast de infoavond voorzien we dit schooljaar opnieuw 2 oudercontacten in de kleuterschool en 3
oudercontacten in de lagere school. De data liggen als volgt.


Kleuterschool
o woensdag 23 oktober 2019
(thema: Hoe ervaren wij, maar ook jullie als ouders, de kleuter?)
o woensdag 12 februari 2020 (voor alle kleuters, uitgezonderd de 5-jarigen)
(thema: Hoe ervaren jullie en wij de kleuter op dit moment, welke evolutie is er?)
o woensdag 25 maart 2020 (enkel voor de 5-jarigen)
(thema: de overstap van kleuter- naar lagere school)



Lagere school
o Woensdag 16 oktober en donderdag 17 oktober 2019
(thema: Hoe ervaren wij en jullie het kind?)
o Woensdag 8 januari en donderdag 9 januari 2020
(thema: Hoe pakken we het 2de semester samen aan, uitgaande van wat wij en
jullie opmerkten tijdens het 1ste trimester?)
o Dinsdag 21 april en woensdag 22 april 2020
(thema: Hoe sturen we nog bij in het 3de trimester? Wat naar het volgend jaar?)



Alle andere oudercontacten: op uitnodiging of na afspraak
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Gesprek met de zorgcoördinator: deze gesprekken (op school of via de telefoon) worden bij
voorkeur op woensdag, donderdag of vrijdag gepland.
Afspraak: via zorg.coordinator@heilig-hart.be

12. Zwembeurten
De zwembeurten 2019-2020 werden als volgt vastgelegd:
BOF-klas (telkens 2 zwembeurten aaneensluitend)
Dinsdagen 10 en 24 september, 8 oktober en 5 mei
3de en 4de leerjaar (1 zwembeurt per keer)
Dinsdagen 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december, 14 en 28 januari
1ste en 2de leerjaar (1 zwembeurt per keer)
Dinsdagen 11 februari, 10 en 24 maart, 21 april, 19 mei, 2 en 16 juni
Voor de leerlingen van het 1ste leerjaar zal nog extra informatie omtrent het zwemmen worden
meegegeven vlak voor de eerste zwembeurt.
Nog even ter herinnering
1. In het zwembad van Lier zijn geen shorten toegelaten.
2. Steek het zwemgerief in een degelijke zwemzak. Plastieken winkeltasjes zijn geen goed alternatief!
2. Voor de zwembeurten werken wij in de lagere school met een abonnement. Dit wil zeggen dat de
zwembeurten in de klas niet genoteerd worden. Terugbetaling kan alleen in uitzonderlijke gevallen
zoals b.v. schoolverandering.
De prijs per abonnement (inkom en bus) is € 22,50. Dit maakt deel uit van de schoolrekening en
vormt een onderdeel van de scherpe maximumfactuur.
3. Voor het 6de leerjaar zijn de zwembeurten gratis.
13. Meerdaagse uitstappen
Dit schooljaar zijn de leerlingen van de eerste en de tweede graad aan de beurt.
De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar gaan op boerderijklassen van 4 t/m 6 mei.
Het derde en vierde leerjaar hebben muzische klassen van 11 t/m 15 mei.
Data van eendaagse uitstappen kan je terugvinden op de jaarkalender op de website.
14. Vakanties en schoolvrije dagen
Vakanties
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Krokusvakantie:
Paasvakantie:
Zomervakantie:

maandag 28 oktober t/m zondag 3 november 2019
maandag 23 december ’19 t/m zondag 5 januari 2020
maandag 24 februari t/m zondag 1 maart 2020
maandag 6 april t/m zondag 19 april 2020
woensdag 1 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Schoolvrije dagen
Wapenstilstand: maandag 11 november 2019
Dag van de arbeid: vrijdag 1 mei 2020
O.L.H.-Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020
Officiële brugdag: vrijdag 22 mei 2020
Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020
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1ste facultatieve verlofdag: maandag 7 oktober 2019
2de facultatieve verlofdag: vrijdag 7 februari 2020
Pedagogische studiedagen Vrijdag 4 oktober 2019
Woensdag 27 november 2019
Woensdag 19 februari 2020
Woensdag 29 april 2020
15. Medisch onderzoek
Het nieuwe decreet leerlingbegeleiding dat o.m. de werking van het CLB regelt, heeft ook gevolgen
voor de frequentie van de medische onderzoeken doorheen het basisonderwijs.
Vanaf dit schooljaar is de nieuwe regeling van kracht. De medische onderzoeken zullen daarom als
volgt doorgaan.
Nieuwe aanpak
vanaf 2019-2020

3jarigen

1e
leerjaar

4e
leerjaar

Contactmoment

x

x

(x)

Vaccinatieaanbod

x

5e
leerjaar

6e
leerjaar
X

x

- Voor het contactmoment bij de 3-jarigen wordt ingezet op een maximale aanwezigheid van de
ouders. Het contactmoment is hierdoor complexer en zal meer tijd in beslag nemen.
- (x): het contactmoment in het vierde leerjaar kent een beperkte inhoud, met focus op de opvolging
van groei en zicht.
- Vaccinaties: opgenomen in het medisch onderzoek in L1, enkel vaccinatie (geen onderzoek) in L5.
Zodra de data bekend zijn, worden ze opgenomen in de schoolkalender op onze website.
16. Typlessen
De typlessen worden dit schooljaar in januari hernomen. Alle leerlingen vanaf het 4de leerjaar kunnen
deze lessen vrijblijvend volgen. Er zijn 4 typlessen op school, waarna de leerling een jaar lang online
verder kan oefenen en feedback krijgt.
De typlessen gaan door op de vrijdagen 10 / 17 / 24 / 31 januari (15.15u-16.45u).
Ze worden georganiseerd door Hanver (https://hanver.be/). Meer info volgt nog.
17. Schoolreglement
Ook dit schooljaar zijn er decretale aanpassingen in het schoolreglement en zijn er enkele wijzigingen
op vraag van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Deze wijzigingen kwamen aan bod op de
schoolraad.
De voornaamste wijzigingen waarover sprake, zijn:
- Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs: leerlingen die op het einde van het basisonderwijs
een getuigschrift basisonderwijs behalen, gaan door naar de A-stroom van het secundair onderwijs.
Behaalt de leerling geen getuigschrift basisonderwijs stroomt hij op het einde van het basisonderwijs
door naar de B-stroom van het secundair onderwijs.
- Bedragen van de scherpe maximumfactuur: € 45 voor de kleuterschool, € 90 voor de lagere school;
maximale bijdrage voor het totaal van meerdaagse uitstappen gedurende de lagere school € 440;
- De (vernieuwde) Kinderbijslag heet nu Groeipakket. De schooltoelage wordt nu schooltoeslag
genoemd. Wie recht heeft op een schooltoeslag zal dit automatisch krijgen via het Groeipakket.
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- De vroegere ‘Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs’ werd vernieuwd naar een
‘Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscholen’.
Je vindt de engagementsverklaring terug op de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
- Ouderlijk gezag: in dit deel wordt verduidelijkt welk engagement de school opneemt ten aanzien van
gescheiden ouders, en welk engagement van hen verwacht wordt. Uitgangspunt is dat school en
ouders steeds een tandem vormen waarbij het welbevinden en het welzijn van het kind centraal
staat.
- Privacy: het is voldoende om, eenmalig, bij het begin van de schoolloopbaan van de leerling in een
school om toestemming te verzoeken voor gebruik van beeld-/geluidsmateriaal waarop een leerling
voorkomt. Die toestemming geldt dan voor de volledige schoolloopbaan van de leerling. Enkel indien
de school wijzigingen aanbrengt aan het toestemmingsformulier, vraagt ze opnieuw toestemming.
Daarom zal het toestemmingsformulier dit schooljaar niet meer ter ondertekening voorgelegd
worden. Wenst u uw toestemming te wijzigen, dan kan u dit steeds doen op ons secretariaat.
De nieuwe versie van het schoolreglement kan je lezen op onze website www.heilig-hart.be.
Wens je een papieren versie, geef dan een seintje aan de juf.
In bijlage aan deze nieuwsbrief zit een te ondertekenen formulier ter bevestiging van de inschrijving,
en ter goedkeuring van ons opvoedingsproject en van het schoolreglement 2019-2020. Gelieve dit
formulier zo spoedig mogelijk in te vullen, voor akkoord te ondertekenen en mee terug naar school te
geven. Per leerling moet een formulier ingevuld worden.
18. Openingsuren van de school
Even ter herinnering: de school is open van 8.30 uur tot 16.25 uur.
De lessen beginnen stipt:
Voormiddag
Beginuur:
Einduur:

Namiddag

Beginuur:
Einduur:

09.00 u.
12.10 u.
Woensdag

Einduur:

11.45 u

13.10 u. (poort open vanaf 13 uur)
15.55 u.
Vrijdag Einduur:
15.05 u.

Mogen wij vragen om:
- via de groene poort binnen te komen, zowel ’s morgens als ’s middags. Ouders kunnen mee op de
speelplaats tot aan de groene haag. Enkel ouders van de allerjongsten (2,5-jarigen) mogen vanaf
8.45u het kindje rechtstreeks naar de klas brengen;
- op tijd te komen: minstens 5 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn (= om 8.55uur
en om 13.05u);
- de schooluren te respecteren (shoppen, vroeger afhalen om…. kan dus eigenlijk niet.)
Laatkomers moeten aanbellen aan de witte poort en zich melden bij het secretariaat of bij de directie.
Ouders zullen verwittigd worden bij elke niet-gewettigde afwezigheid.
19. Voor- en naschoolse bewaking op school
Er is voor- en nabewaking op de speelplaats telkens een half uur voor het begin van de lessen (’s
morgens) en een half uur na het beëindigen van de lessen (’s avonds en op woensdag).
De schoolpoort gaat open om 8.30 uur. Vanaf dat moment is er voorbewaking.
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Nabewaking: telkens op de speelplaats een halfuur na schooltijd
 maandag, dinsdag en donderdag: tot 16.25 uur op de speelplaats
 woensdag: tot 12.15 uur
 vrijdag: tot 15.35 uur
20. Naar Kadee
Leerlingen die toch vroeger moeten afgezet worden of pas later kunnen afgehaald worden, kunnen
terecht bij de buitenschoolse kinderopvang Kadee. Bij Kadee kunnen kinderen terecht vanaf 7 uur voor
schooltijd en tot 18.30 uur na schooltijd. Ook op woensdagnamiddag is er opvang voorzien.
Met uitzondering van de kerstvakantie kan je bij hen ook terecht tijdens schoolvakanties en tijdens
schoolvrije dagen (zoals: pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen). Zij voorzien opvang
vanaf 12 inschrijvingen.
Je moet echter wel op voorhand online reserveren! Je dient hiervoor vooraf te registreren. Dit kan je
doen door langs te gaan in het jeugdcentrum Moevement. Je krijgt er en gebruiksnaam en
wachtwoord, waarmee je telkens vanaf de 1ste dag van de maand kan inschrijven voor de
daaropvolgende maand. Er is een boetesysteem dat in werking treedt indien je niet op voorhand
ingeschreven hebt, of indien je inschreef maar toch niet komt. Informeer je daarom zeker op voorhand!
Heb je vragen of wens je meer info: www.kinderopvangkadee.be of bel 03 480 36 30
Indien kleutertjes naar Kadee moeten gaan na schooltijd, dan willen we graag dat het speciale kenteken
daarvoor aan de boekentas gehangen wordt zodat de juf ze in de juiste rij kan zetten. Wil je voor jouw
kindje een Kadee-kenteken aanvragen, dan doe je dit via de invulstrookjes die we meegeven.
Een medewerker van Kadee zal de leerlingen ophalen op school. Aangezien zij over de lijst met
ingeschreven kinderen beschikken, zal meteen gecontroleerd worden wie er wel/niet mee moet met de
Kadee-rij.
Geraak je niet tijdig op school, en moet je kind toch naar Kadee, schrijf dan zeker in op voorhand. Je
kan inschrijven tot een half uur voor de start van de opvang. Lukt het niet om nog online in te schrijven
(bv tekort in de elektronische geldbeugel), dan kan je nog inschrijven via een chatsessie. Andere
mogelijkheid is te bellen naar de Kinderopvang of naar Kadee Koningshooikt. Verwittig ook de school
zodat we ervoor kunnen zorgen dat jouw kind toch met de rij meegaat.
Kinderen die niet afgehaald zijn bij het einde van de nabewaking op school, worden naar Kadee
gebracht. Werden ze niet op voorhand ingeschreven, dan zullen de ouders een meerprijs moeten
betalen. Info: www.kinderopvangkadee.be of 03 480 36 30
21. Brengen van de leerlingen
We verwachten de leerlingen (en ook de kleuters) op tijd naar school komen. Dit betekent minstens 5
minuten voor de start van de lessen op school zijn.
Bij het brengen van de leerlingen kunnen ouders meegaan tot aan het haagje (ouders van 2,5-jarigen
kunnen vanaf 8.45u het kindje tot aan de klas brengen). Geef je kind nog een laatste knuffel, zeg
duidelijk wie het kind ophaalt/dat het naar Kadee gaat en maak het afscheid ook niet te lang. Blijf niet
hangen in de gang aan het klasje (in het geval van de allerjongsten) of op de oprit. Dat maakt het
alleen maar onduidelijker en moeilijker voor het kind.
Heb je een afspraak met een klasleerkracht, moet je even tot aan het secretariaat, of wil je het kind
helpen om iets naar de klas te brengen (bv. verjaardagstractatie) vraag/meld dit dan even aan de
toezichthoudende leerkracht.
Om jullie te herinneren aan deze afspraak, zal je bij het haagje een ludiek versje vinden.
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22. Afhalen van de leerlingen - VERKEERSVEILIGHEID
Om het verlaten van de school vlot te laten verlopen vragen wij nadrukkelijk om het voetpad voor de
school vrij te laten zodat de rijen gemakkelijk door kunnen. Op deze manier heeft de juf die de rij
begeleidt ook een beter overzicht over de groep. Ook de rij naar de B. Van Hoolstraat kan dan via het
voetpad stappen en hoeft niet op de straat te stappen!
Het is daarom aangewezen om te wachten op het voetpad aan de overkant van de school.
Parkeren doe je op de daarvoor bestemde plaatsen: dus niet op de parking voor gehandicapten
(zonder geldige kaart) én niet vlak voor de schoolpoort. Houd die ruimte vrij zodat de rij en de fietsers
veilig kunnen vertrekken!
Pas als de rijen en de fietspool vertrokken zijn kunnen de kinderen worden afgehaald via de groene
poort.
 Waar vind je welke klas?
Schaapjes- en giraffenklas: in of aan het klasje
Eendjes-, vogeltjes-, dolfijntjesklas: onder de kleuterluifel
L1-L2-L3: onder de luifel aan de drankenhandel
L4-BOF: onder de luifel aan de turnzaal
Mogen wij vragen niet te wenken of teken te doen opdat de kinderen zelf zouden komen. We vragen
om zelf tot bij de rij/bank te gaan waar de kinderen zitten. Kleine kinderen houdt u bij het verlaten
van de school best bij de hand, dit om te voorkomen dat ze op eigen houtje de school verlaten en op
straat terechtkomen.
Kleuters die met de fiets zijn en worden afgehaald, nemen pas bij het verlaten van de school hun
fiets.
23. Schoolverlaten tijdens de middagpauze
Leerlingen die tijdens de middagpauze alleen naar huis gaan, dienen in het bezit te zijn van een
toelatingspasje. Mag een leerling uitzonderlijk alleen naar huis gaan, dan moet dit vermeld zijn in
zijn/haar agenda. Kinderen zonder schriftelijke toestemming verlaten de school niet.
Een toelatingspasje kan aangevraagd worden met de invulstrookjes die we meegeven.
Het verlaten van de school ’s middags kan enkel langs de witte deur.
24. Fietspool: gezocht extra begeleiders + engagement
Tot op heden waren er steeds 2 fietspools: een fietspool vanuit de Mechelbaan, en eentje via de
Liersebaan. Dit jaar kunnen we deze fietspools enkel aanbieden indien we fietspoolmama’s of –papa’s
vinden.
Wie wil als fietspoolbegeleider één of meerdere keren per week een fietspool begeleiden?
Kandidaten kunnen zich melden via directie@heilig-hart.be of langskomen op het secretariaat. Info
omtrent de fietspools zelf, kan je krijgen bij juf Ann, juf Frie of juf Sabine.
Indien er meerdere mensen zouden zijn, dan kan een beurtrol opgesteld worden zodat er wat
afgewisseld kan worden.
Uiteraard: indien er ook (voldoende) kandidaten zouden zijn vanuit de Sander De Vosstraat, dan
kunnen we overwegen om vanuit die richting eveneens een fietspool te organiseren.
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Kinderen die willen meerijden, kunnen zich de komende dagen opgeven voor de fietspool. Van hen en
hun ouders verwachten we dan wel een engagement: op regelmatige basis meerijden, fluojesje en
fietshelm dragen én tijdig de begeleider verwittigen indien je toch een keertje niet kan meefietsen.
25. Afwezigheden wegens ziekte in de lagere school (geboortejaar 2013 en vroeger)
Voor ziekte tot en met drie kalenderdagen is een briefje door de ouders zelf geschreven voldoende.
Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de
vijfde keer is een medisch attest vereist.
De leerlingen zullen hiervoor 4 voorgedrukte briefjes meekrijgen die door de ouders in geval van
ziekte van de leerling zelf mogen geschreven worden.
In volgende gevallen is echter een medisch attest, uitgereikt door een arts, verplicht:
 Een afwezigheid wegens ziekte van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen (let op: indien je
kind vrijdag ziek wordt en maandag ook nog ziek is, mag het zelfgeschreven briefje niet! Het
gaat hier om 4 opeenvolgende kalenderdagen waarvoor steeds een medisch attest vereist is!);
 Een afwezigheid wegens ziekte nadat de leerling de 4 voorziene briefjes (geschreven door de
ouders) reeds heeft opgebruikt.
Afwezigheden die niet gedekt zijn door een geldige reden, zijn ongewettigde afwezigheden.
5 halve dagen ongewettigde afwezigheid (moeten niet aaneengesloten liggen, kunnen ook uit elkaar
liggen) moeten door de school gemeld worden aan het CLB, die een begeleidingstraject moeten
opstarten. Vroeger vertrekken op reis of later thuiskomen kan daardoor al snel voor het opstarten van
dit traject zorgen!
5-jarige kleuters dienen minimaal 250 halve dagen aanwezig te zijn!
Meer info over het wettigen van afwezigheden kan je vinden in het Schoolreglement.
26. Nieuwsbrieven – nakijken leerlingenfiche
Om de papierberg te beperken zijn de volgende nieuwsbrieven voor de ouders elektronisch. De
nieuwsbrieven worden ook op de website www.heilig-hart.be geplaatst. Omdat we er zeker van willen
zijn dat we alle mailadressen correct hebben, zal op de infoavond opnieuw gevraagd worden de
leerlingenfiche na te kijken en te corrigeren of aan te vullen waar nodig. Bent u verhinderd om naar
de infoavond te komen, dan zal de leerlingenfiche meegegeven worden ter controle. Gelieve ze dan zo
snel mogelijk terug aan de leerkracht te bezorgen.
Mocht u toch nog een papieren versie wensen, dan volstaat het dat je u dit aan het schoolsecretariaat
doorgeeft.
Indien gezinstoestand, adres, telefoonnummer(s), …… wijzigen, willen we met aandrang vragen dit
mee te delen aan de juf via de agenda of op het secretariaat. Op die manier blijven onze
leerlingengegevens correct en beschikken wij over de juiste coördinaten bij noodgevallen. Alvast
bedankt!
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27. Persoonlijk materiaal – waardevolle/onveilige voorwerpen – GSM/smartphone
Persoonlijk materiaal (kledij, koekendoosjes, brooddoos, turngerief,…) wordt getekend met naam. Op
die manier kunnen wij steeds gevonden voorwerpen aan de eigenaar terug bezorgen. De box met
gevonden spullen kan je vinden naast de trap in de inkomhal van de school. Vlak voor elke vakantie
zetten wij steeds een tafel met gevonden spullen op de speelplaats. Ga daar zeker eens kijken als je
denkt dat je zoon/dochter spullen kwijt is. Wat niet opgehaald is begin juli en nog bruikbaar is, gaat
naar een goed doel.
Waardevolle voorwerpen (zoals juwelen, elektronisch speelgoed, luxespelletjes zoals MP3-speler,
iPod, Nintendo, …) of onveilig spelmateriaal (zoals zakmessen, speelgoedwapens, lederen voetballen,
parfum, make-up,…) worden thuisgelaten. Speelgoed meebrengen hoeft echt niet, we stellen spel- en
sportmateriaal ter beschikking.
Wij kunnen geen GSM/smartphone-gebruik toestaan voor de kinderen tijdens de schooluren. Indien
een leerling een GSM/smartphone meebrengt dan blijft het toestel in de boekentas tijdens de
schooluren. Wordt de GSM/smartphone toch gebruikt, dan blijft hij bij de juf tot het einde van de
schooldag.
Wil je zelf de leerling bereiken voor dringende zaken dan is de snelste weg contact opnemen met de
directie of het secretariaat van de school, die de kinderen zullen verwittigen.
28. Abonnementen tijdschriften
De tijdschriften van Averbode (Zonnekind, Zonnestraal en Zonneland) worden in de lagere school zeer
intensief gebruikt bij de wereldoriëntatiemethode. Deze tijdschriften krijgen zeker onze aanbeveling.
Omdat ze deel uitmaken van de WO-methode doet de school zelf een bijdrage van € 28 op de totale
kost van € 39. Het bedrag van € 11 wordt door de ouders betaald via de schoolrekening en telt mee
voor de scherpe maximumfactuur (zie schoolreglement).
Voor de kleuterschool blijft de regeling ongewijzigd en bedraagt de abonnementsprijs € 36 buiten de
scherpe maximumfactuur.
De aankoop van deze jaarabonnementen is echter volledig vrijblijvend! Bestellen kan via het
invulstrookje dat bij het proefnummer van het tijdschrift zit. Het invulstrookje mag je aan de klasjuf
bezorgen. Het aankoopbedrag wordt verrekend via de schoolfactuur.
Voor de kleuters:
DOREMINI 2,5- en 3-jarigen van de Schaapjes- en Giraffenklas (€ 36)
DOREMIX 4-jarigen (Eendjes-, Vogeltjes- en Dolfijntjesklas) (€ 36)
DOREMI
5-jarigen (Eendjes-, Vogeltjes- en Dolfijntjesklas) (€ 36)
Extra mogelijkheden voor de lagere school (vrijblijvend):
- 3de/4de leerjaar: Leeskriebels (9 boekjes) = € 30
- 5de/6de leerjaar: Vlaamse Filmpjes (12 boekjes) = € 31
Wil je graag een abonnement op Leeskriebels of Vlaamse Filmpjes dan kan je het invulstrookje dat we
meegeven invullen en bezorgen aan de klasjuf. Het bedrag komt op de schoolrekening.
29. Schoolgerief
Vrije gesubsidieerde scholen (zoals onze basisschool) mogen geen direct of indirect inschrijvingsgeld
vragen. Evenmin mogen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de
eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. De overheid bepaalt de lijst met
materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de
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ontwikkelingsdoelen na te streven. Dit betekent dat leerlingen op de eerste schooldag potloden, pen,
gom, lat, driehoek, (werk)boeken,… kosteloos ter beschikking krijgen om tijdens het schooljaar te
gebruiken. Het voorzien van een pennenzak, een huiswerkkaft,…. mag wel aan de ouders gevraagd
worden. De leerlingen kregen hiervoor een lijstje mee vlak voor de zomervakantie, en zullen tijdens de
eerste schooldag nog enkele aanwijzingen hiervoor krijgen.
Wanneer we echter merken dat het ter beschikking gestelde schoolmateriaal opzettelijk beschadigd of
stukgemaakt wordt of dat leerlingen dit materiaal verliezen, dan kunnen de kosten voor de aankoop
van nieuw vervangmateriaal aan de ouders doorgerekend worden via de schoolrekening. Je zal steeds
op de hoogte gebracht worden indien dit het geval zou zijn.
30. Turnkledij
De leerlingen van het eerste leerjaar en nieuwe leerlingen konden tijdens de openklasdag reeds
turnkledij aanschaffen. Leerlingen die toen niet konden komen, zullen turnkledij meekrijgen. Gelieve
zowel shortje als T-shirt te tekenen met de naam van de leerling, en het turngerief terug mee naar
school te geven.
De turnkledij wordt aangerekend via de schoolrekening.
Andere leerlingen die eveneens nieuwe turnkledij wensen aan te schaffen, kunnen dit bekomen via
het schoolsecretariaat.
31. Schoolrekening
Het bedrag voor de scherpe maximumfactuur blijft dit schooljaar op € 45 (kleuterschool – alle kleuters)
en € 90 voor de lagere school. Meer informatie over de scherpe maximumfactuur is te vinden in het
schoolreglement.
Ouders krijgen 4 maal per schooljaar een rekening: een spreiding van de scherpe maximumfactuur
over drie rekeningen (september – januari –eind juni), aangevuld met niet-verplichte uitgaven en een
afrekening van persoonlijk verbruik.
Alle onkosten worden zoveel mogelijk gefactureerd. Daar waar dit niet mogelijk is, zal dit uitdrukkelijk
meegedeeld worden (b.v. schoolfotograaf, halloweensoep,…).
We verwachten dat elke rekening op tijd en volledig wordt betaald, wat betekent per overschrijving
binnen de 14 dagen na uitgifte van de schoolrekening.
Na de
September
Januari
Eind juni
paasvakantie
Kostprijs van de maximumfactuur in 3 schijven,
aangevuld met persoonlijk verbruik.
Kleuterschool
Deel 1
Deel 2
Persoonlijk
Deel 3
€ 20
€ 15
verbruik
€ 10
+ persoonlijk verbruik
+ persoonlijk
(Afrekening)
(o.a. niet-verplichte
verbruik
+ persoonlijk
tijdschriften)
verbruik
Lagere school

Deel 1
€ 45
+ persoonlijk verbruik
(o.a. niet-verplichte
tijdschriften,
turnkledij)

Deel 2
€ 30
+ persoonlijk
verbruik

Persoonlijk
verbruik

Deel 3
€ 15
(Afrekening)
+ persoonlijk
verbruik
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Meerdaagse uitstappen mogen maximum van € 440 kosten, voor alle meerdaagse uitstappen van een
leerling gespreid over de hele lagere schoolperiode.
Voor de betaling van de meerdaagse uitstap van 1ste en 2de graad zal in het begin van het jaar de keuze
gelaten worden het bedrag in één keer te betalen, of gespreid over enkele schijven.
Wens je omwille van bepaalde redenen andere afspraken te maken, kom dan gerust langs op het
schoolsecretariaat.
32. Veilig in het verkeer
Tijdens uitstappen met de school is het dragen van een fluohesje verplicht.
Wie zijn/haar fluohesje vergeten is, kan een vestje van de school lenen. Is je
vestje te klein geworden, dan kan je op het secretariaat een nieuw afhalen
vanaf het moment dat je het hesje nodig hebt voor een uitstap OF vanaf onze
fluo-actie (vanaf herfstvakantie). We dringen er echter op aan zorg te dragen
voor de fluovestjes, de voorraad van de school in niet onuitputtelijk.
Kinderen die met de fiets komen, dragen een fietshelm.
Op uitstappen met de fiets is het verplicht een fietshelm en een fluohesje te dragen.
33. Kijkdag instappertjes
Eerstvolgende kijkdag voor instappertjes gaat door op woensdag 23 oktober vanaf 9.30 uur.
34. Noteer zeker nog volgende data (naast diegenen die reeds vermeld werden)
 Donderdag 12 september 2019: startvergadering ouderraad (20.30 u – leraarskamer)
 Zondag 29 september 2019: spaghettidag (org. Ouderraad)
Je kan aanschuiven om 12 uur en om 17 uur in de parochiezaal (Koningshof). Inschrijven kan je via
de flyers van de oudervereniging. Warm aanbevolen! De opbrengst gaat integraal naar school (bv.
digitale borden, treintje speelplaats, …)
 Vrijdag 25 oktober 2019: halloweensoep (org. BOF-klas en L4)
 Maandag 18 november 2019: schoolfotograaf
 Donderdag 21 november 2019: grootouderfeest (kleuterschool)
 Vrijdag 13 december 2019: kersthappening (vanaf 17u)
 Vrijdag 20 maart 2020: Komessiendag (vanaf 15.15u)
 Zondag 10 mei 2020: lente-ontbijt
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