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H . FAMILIE
sterk onderwijs . warme sfeer

ONTHAALBROCHURE LAGERE SCHOOL

.

“‘Ik kan de wereld met een hand aan ...
zolang jij de andere vasthoudt.

Welkom

Ieder kind is van harte welkom in onze school.
We dromen van een school:

waar we respectvol omgaan met elkaar;
waar iedereen zichzelf kan zijn;
waar we oog en oor hebben voor de noden van elk kind, waar niet ‘ik’ maar
‘wij’ centraal staat;
waar we vanuit onze christelijke overtuiging waarden als eerlijkheid,
verdraagzaamheid, gelijkheid, eerbied voor … willen voorleven en doorgeven.
Kortom een school met een hart, waar kinderen zich geborgen weten.
In zo’n warme sfeer willen we kinderen, elk met hun eigen capaciteiten, begeleiden
en kansen bieden om zich te ontplooien.
Een enthousiast team staat elke dag opnieuw klaar om in het streven naar
sterk onderwijs deze opdracht waar te maken.
Welkom in onze school.
We hopen dat je je hier snel thuis zult voelen en deel wenst uit te maken van
onze ‘grote’ familie.
Directie en schoolteam
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Structuur
Scholen Heilige Familie vzw
Hofstraat 15
9100 Sint-Niklaas
•
• Ges. vrije kleuterschool
03 777 26 79
• Ges. vrije lagere school
03 777 82 82
• Ges. vrije secundaire school
03 776 68 38

Onze scholen zetten zich steeds in om
het schoolleven in de Heilige Familie
als één geheel uit te bouwen.
Daarom is er vaak overleg tussen directies
en teams om alle kinderen met de beste
zorgen te omringen.
Lagere school Heilige Familie
Richard Van Britsomstraat 1
9100 Sint-Niklaas
info@basishfam.be
www.basishfam.be
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Naar school
Inschrijving kinderen
Iedereen, ongeacht afkomst, geloof, mogelijkheden … is welkom op onze school.
Indien jouw kind in onze school wordt ingeschreven, moet je je echter akkoord
verklaren met ons christelijk opvoedingsproject en schoolreglement.
Jouw kind dient ook aan alle activiteiten die door de school of klas georganiseerd
worden, deel te nemen. Het is wenselijk bij de inschrijving een gesprek te hebben
met de directie om specifieke noden toe te lichten.
Tot slot dien je bij inschrijving een officieel document voor te leggen dat de
identiteit van het kind bevestigt.
Begin en einde van de school

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 u. - 11.40 u. en 13.10 u. - 15.30 u.
Woensdag
8.30 u. - 12.05 u.
De poort is open vanaf 8.00 u.
De leerkrachten zorgen
tot 16.00 u. voor opvang.

Iedereen is een genie.
Maar als je een vis beoordeelt
op basis van zijn vermogen om in een boom
te klimmen, zal hij zijn hele leven denken
dat hij dom is. (A. Einstein)
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Ingang van de school
R. Van Britsomstraat 1

(automatische schuifdeur)

Fietsen kunnen terecht in de
ondergrondse fietsenstalling.

(ingang bij de hoek R.Van Britsomstraat en
Casinostraat)

Afwezigheden
Kinderen van de lagere school hebben
leerplicht. Elke afwezigheid dient
gewettigd te worden. Gezien de uitgebreide
regelgeving zou het ons te ver leiden dit
hier grondig toe te lichten. Bij het begin
van het schooljaar word je een duidelijk
overzicht bezorgd en kan je bij de directie
terecht voor meer informatie.
Als je kind niet aanwezig kan zijn,
stellen wij het op prijs dat je ons hierover
zo spoedig mogelijk informeert.

4

Studie en voor- en naschoolse opvang
Voor de leerlingen uit de lagere school bestaat
de mogelijkheid om op maandag, dinsdag
en donderdag na het einde van de lessen op
school te blijven. Dit kan tot 16.30 u. (ophaalstudie,
ouders kunnen hun kinderen tussendoor ophalen)
of tot 17.00 u. (studie, leerlingen kunnen tussendoor
niet opgehaald worden). Op vrijdag is er tot 17.00 u.
speelstudie voorzien in de school. Voor de (speel)studie
wordt een vergoeding gevraagd.
Om het sommige ouders gemakkelijker te maken,
werd de stedelijke dienst voor buitenschoolse opvang
‘De Sprinkhaan’ ingeschakeld. Vanaf 7.00 u. kan je kind
aan hun zorgen worden toevertrouwd. Na de studie
kunnen zij er tot 18.00 u. blijven. Ook op woensdagmiddag
is er van 12.00 u. tot 18.00 u. opvang.
De betalingen voor de buitenschoolse opvang worden
via de stadsdiensten geregeld.
Schoolbenodigdheden
Het basisonderwijs is gratis. Daarom wordt heel veel
ter beschikking gesteld door de school.
Voor elk kind worden handboeken, schriften, kopieën,
een agenda, pennen, een potlood, een gom en een meetlat
voorzien. Daarnaast zijn er in de klas steeds knutsel- en
tekenbenodigdheden, rekenmachines, atlassen,
meetmateriaal … aanwezig.
Toch beschikt je kind ook over persoonlijke zaken
zoals een boekentas, een turnpak en turnpantoffels,
een brooddoos ...
Wij vragen uitdrukkelijk om deze persoonlijke spullen
altijd te naamtekenen. Zoekgeraakte items kunnen dan
sneller terugbezorgd worden.
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Contact met de school
Infoavonden
In het begin van het schooljaar word je door de klasleerkracht uitgenodigd voor een infoavond
tijdens welke de dagelijkse werking van de eigen klas wordt uitgelegd. Op dat moment worden ook
de specifieke klasafspraken meegedeeld. Je kan tijdens deze avond tevens nuttige informatie over
je kind doorgeven.
Oudercontacten
Bij het begin van het schooljaar is er een infoavond waarop ouders kunnen kennismaken met de
klasjuf en de klaswerking.
Op 3 verschillende tijdstippen worden er oudercontacten voor alle ouders georganiseerd om de
schoolse vorderingen te bespreken: half november, eind januari of begin februari en op het einde van
het schooljaar.
Voor de ouders van het 6de leerjaar staan er in april oudergesprekken in functie van de studiekeuze
gepland.
We willen extra benadrukken dat we het contact met de ouders
heel belangrijk vinden. Kleine ongemakken kunnen dikwijls vermeden
worden met een kort gesprek.
Wij vinden het heel belangrijk dat je elke dag de mogelijkheid krijgt
om de leerkracht van je kind te zien. Aarzel dus niet om de leerkracht
of de directie aan te spreken. Wij maken graag tijd voor jou.
Ouderraad
Het is van het grootste belang dat ouders en school samenwerken aan
het vormingsproces van het kind. Een van de belangrijkste middelen hiertoe
is de participatie van de ouders aan diverse activiteiten van het schoolgebeuren.
Ouders die nauw met de school willen samenwerken, kunnen zich kandidaat
stellen om lid te worden van de ouderraad.
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Middagverblijf en betalingen
Middagverblijf en maaltijden
In onze school bestaan volgende mogelijkheden:

Middagverblijf met broodmaaltijd
Je kind brengt boterhammen mee en neemt kraantjeswater of een flesje (water/melk) in de school.
Voor verblijf en drank wordt een vergoeding gevraagd. Tijdens de wintermaanden kan er ook soep
gedronken worden.
		
Middagverblijf met warme maaltijd
Er is mogelijkheid om op de volle schooldagen een warme maaltijd te gebruiken. Vooraf inschrijven
is noodzakelijk. Deze maaltijden worden via de schoolrekening betaald.
		
Naar huis
Leerlingen die tijdens de middag naar huis gaan eten, komen pas om 12.55 u. terug naar school.
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Abonnementen
De school biedt de gelegenheid om een abonnement
te nemen op:
de kindertijdschriften Zonnekind, Zonnestraal en
Zonneland.
aanvullende leesstof als Boekenboot (2de leerjaar),
Leeskriebel (3de en 4de leerjaar), Vlaams Filmpje (5de en
6de leerjaar) en Vakantieblaadjes en –boeken voor alle
leerjaren
Je kan vrijblijvend intekenen op een abonnement.

Betalingen
Bij de aanvang van het schooljaar ontvangen alle ouders een overzicht van de
te verwachten verplichte en niet-verplichte kosten. Hieruit wordt een keuze
gemaakt.
Alle uitgaven worden maandelijks na ontvangst van de schoolrekening betaald
door overschrijving op rekening BE76 7376 2065 0095 van vzw Scholen H. Familie
met vermelding van het OGM-nummer, de naam en de klas van het kind.
Het schoolbestuur zal voor een individueel probleem dat aan
de directie gemeld wordt, zoeken naar een gepaste oplossing betreffende
financiële tussenkomsten.
Er wordt ook rekening gehouden met de voordelen van de kansenpas.
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Extra's van de school
Acties en projecten
Als christelijk geïnspireerde school leren we
onze leerlingen delen met kinderen die weinig
hebben. Daarom doen ze vrijblijvend mee
aan spaaracties zoals de Damiaanactie en in de
vastenperiode wordt er geld of materiaal voor een
goed doel ingezameld.
We maken af en toe ook tijd om stil te staan bij
een specifiek thema (kinderrechten, anti-pestweek …)
of om mee te doen aan bepaalde projecten zoals
Oog voor lekkers, Verkeer op School, Bewegen naar
de zon ...

Sociale vaardigheden
Sociaal functioneren vraagt een aantal
inzichten, vaardigheden en attitudes die kinderen
gaandeweg dienen te verwerven. Je kan dit echter
niet in een vak vatten. Hieraan werken is een
opgave van elke dag, zowel binnen als buiten
de klasmuren. Ben Correct helpt ons op weg.
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Alles wat je
aandacht geeft
GROEIT ...

Studiereizen, theaterbezoeken …
In het kader van het ervaringsgericht werken
maken de leerkrachten met hun kinderen
leerwandelingen en studiereizen. Het is de bedoeling
om bepaalde leerinhouden ter plekke aan te brengen en/of
verwerkte leerinhouden aan de werkelijkheid te toetsen.
Ook het culturele aspect verdient onze aandacht.
Daartoe brengen we een bezoek aan theater of tentoonstellingen,
nodigen we auteurs uit op school, wordt de bibliotheek bezocht ...

Openluchtklassen
Jaarlijks gaan de leerlingen van het 2de, 4de en 6de leerjaar op openluchtklas.
2de leerjaar: boerderijklassen (‘t Groenhof)
4de leerjaar: stadsklassen (Gent)
6de leerjaar: bosklassen (Merkenveld)
Deze meerdaagse uitstappen bieden heel wat kansen voor de leerlingen.
We hopen dat de hele klasgroep aan deze activiteit kan deelnemen.
Ouders kiezen voor een spaarplan of voor een contante betaling van de
totale som voor vertrek.
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Eerste communie
De eerste communie vieren wij meestal in mei. De voorbereiding gebeurt in de klas door de
titularissen en in samenwerking met de ouders. We nodigen de ouders vooraf uit op een infoavond
en samen met het gezin van het communicantje nemen we deel aan de eerste communietocht.
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Leesplezier
In het 1ste leerjaar krijgt het technisch lezen
bijzondere aandacht.
Naast technisch lezen willen we onze
kinderen vooral laten ontdekken dat je via
eigentijdse leesmaterialen en leesvormen
écht leesplezier kan ontwikkelen.
Ook in de volgende leerjaren staat lezen op
het programma. De leerlingen van de
bovenbouw zijn leesmeter of -peter van
de leerlingen van de onderbouw.
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Zorgbeleid
We willen als school zorgzaam omgaan met onze
leerlingen en investeren heel wat uren in de
opbouw van een evenwichtig zorgbeleid. Het hele
team, ondersteund door het zorgteam, wil op deze
manier werken aan de gelijke onderwijskansen van
onze leerlingen. Er is één halftijdse zorgleerkracht per
leerjaar. De coördinatie van het zorgbeleid gebeurt door
de zorgcoördinator. Omdat elk kind verschillend is, heeft
het ook het recht om verschillend behandeld te worden.

Elk kind heeft een
gave. Het laat deze gave
echter op verschillende
tijden en manieren zien.

Dit kan o.a. door:
preventief of remediërend te werken;
redelijke aanpassingen in te voeren;
het werken in (klasoverschrijdende) niveaugroepen voor
bepaalde vakken of vakonderdelen;
het ter beschikking stellen van hulpmiddelen om bijvoorbeeld
de concentratie te verhogen;
persoonlijke trajecten uit te werken;
het aanbieden van uitbreidings- en verdiepingsopdrachten;
het stimuleren (en zelfs verplichten) van zelfstandig werk.

Leerkracht en zorgleerkracht delen de zorg om kinderen en creëren zo extra kansen voor
ieder van hen.
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Afspraken
Vakanties en vrije dagen
Begin september bezorgen wij ieder kind een kalender met alle vakanties en
vrije dagen voor het hele schooljaar. Bijkomende vrije dagen die ons nog niet
bekend zijn in september, zullen tijdig schriftelijk meegedeeld worden.
Agenda
Vanaf het eerste leerjaar laat de schoolagenda toe de opgelegde taken en
lessen te controleren. Het regelmatig inzien ervan door de ouders betekent
voor de kinderen en ook voor de leerkracht een grote steun.
De handtekening van de ouders is minstens éénmaal per week vereist.
Toetsen en rapporten
De toetsen worden gespreid over het schooljaar, meestal na een belangrijk
leerstofgeheel of -onderdeel. Na verbetering van de proeven en de klassikale
bespreking worden de toetsen ter ondertekening aan de ouders voorgelegd.
Rapporten worden 3 keer per semester meegegeven. De juiste data zijn op
het kalenderblaadje van september terug te vinden. Eind januari en juni
krijgen de leerlingen een syntheserapport over de voorbije periode.
Verlaten van de school
Er is een schriftelijke toelating nodig, getekend door één van de ouders,
opdat hun kind de school tijdens de schooluren en de middag- of studiepauze mag verlaten. Onze verantwoordelijkheid is te groot om risico’s te
nemen tijdens de periode dat de kinderen aan ons zijn toevertrouwd.
Bij het zonder reden en toelating verlaten van de school hoort een sanctie.
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Verjaardag
In iedere klas wordt bijzondere aandacht besteed aan een jarig kind. Alle
verjaardagen worden gevierd met een lied, een dansje, een wens, een kroon ...
Er wordt niet getrakteerd door de kinderen.
Tussendoortjes
Er wordt op school niet gesnoept. Het eten van een boterham, een koek of
een stuk fruit tijdens de speeltijden is altijd toegelaten.
In de klas wordt er kraantjeswater gedronken. Elke leerling heeft een eigen
drinkbus met het logo van de school.
Tijdens het speelkwartier kunnen de leerlingen op de speelplaats gebruik
maken van verschillende drinkfonteintjes.
Foto’s
Elk jaar wordt er een klasfoto gemaakt. Om de twee jaar worden de kinderen
individueel gefotografeerd. Deze foto’s zijn nodig voor het aanleggen van de
dossiers. De aankoop van foto’s is vrijblijvend.
De school heeft een eigen website. Hierop verschijnen ook foto’s van schoolactiviteiten waarop kinderen herkenbaar zijn. Indien ouders niet wensen dat
een foto van hun kind op de schoolwebsite verschijnt, dienen zij dit bij het
begin van het schooljaar schriftelijk mee te delen aan de directie.
De school screent alle foto’s steeds zorgvuldig vooraf.
Verzekering
Het schoolbestuur heeft een verzekering tegen ongevallen afgesloten voor wat
betreft de terugbetaling van de medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten (kosten die de ziekenfondsen niet terugbetalen). Persoonlijke schade
en schade aan derden worden niet gedekt. Wij raden de ouders aan zelf een
familiale verzekering af te sluiten om deze moeilijkheden op te vangen.
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Bewegingsopvoeding en turnuitrusting
De leerlingen dragen een zwarte broek en een felblauwe T-shirt, beiden met embleem
van de school. Het T-shirt en het broekje worden bij het begin van het schooljaar te koop
aangeboden. We vragen turnpantoffels met witte zolen, liefst zonder veters, te voorzien.
Dat spaart heel wat tijd uit.
Elke klas heeft twee momenten bewegingsopvoeding per week. De leerlingen van
het 2de en het 3de leerjaar zwemmen wekelijks (1 uur lichamelijke opvoeding en 1 uur
zwemmen). De leerlingen van 1ste, 4de, 5de en 6de leerjaar doen dat tweewekelijks (1 uur
lichamelijke opvoeding en 1 uur zwemmen of 2 uur lichamelijke opvoeding).
De school betaalt de vervoerkosten naar het zwembad. Enkel de inkom wordt aan de
ouders gefactureerd. Het 6de leerjaar zwemt gratis.
Er wordt geregeld deelgenomen aan sportactiviteiten buiten de school. De ouders
worden hierover tijdig geïnformeerd en om hun toelating gevraagd dat hun kind
deelneemt. Onze school sluit op woensdagmiddag geregeld aan bij activiteiten,
georganiseerd door Stichting Vlaamse Schoolsport.
Ziekte en medicatie
Een kind dat ziek is blijft best thuis. Wanneer een kind op school ziek wordt, zal de
school nooit op eigen initiatief medicatie toedienen. In dat geval zullen de ouders of
een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en hen gevraagd worden het
kind op te halen.
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie aan een
kind toe te dienen. Deze vraag moet echter met een schriftelijk attest van de dokter
bevestigd worden. Het attest geeft tevens de juiste doseringen en toedieningswijze aan.
Waardevolle voorwerpen
Waardevolle voorwerpen (juwelen, multimedia-apparatuur …) horen niet thuis op school.
Toch merken we dat steeds meer leerlingen een gsm mee naar school nemen. Bij verlies
of beschadiging kan de school geenszins verantwoordelijk worden gesteld. Wij verwijzen
hiervoor naar de afspraken in het schoolreglement.
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“Soms blijkt de kleinste stap in de goede richting

uiteindelijk de grootste stap in je leven te zijn.
Schuifel voetje voor voetje als dat helpt,
maar neem die stap.”

Lagere school Heilige Familie
Richard Van Britsomstraat 1
9100 Sint-Niklaas
03 777 82 82
03 780 64 89
info@basishfam.be
www.basishfam.be

