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WELKOM IN ONZE SCHOOL 

 
Beste ouders,  
 
Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te 
doen voor het onderwijs van en de zorg voor uw kind.  
 
Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal 
te begeleiden.  
Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle 
omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding.  
 
Deze schoolbrochure brengt u op de hoogte van het reilen en zeilen 
in onze school, de rechten en plichten die onze leerlingen en hun 
ouders hebben en is opgemaakt volgens de richtlijnen voor code 
groen. 
Uiteraard kunnen bepaalde dingen nog afwijken wegens de 
maatregelen ten gevolge van covid 19  
Wij houden ons aan de richtlijnen van de overheid, via ons 
Gimme platform kan je steeds op de hoogte blijven van de 
actuele situatie. 
Het schoolreglement bevindt zich op onze website: 
www.basisschoolreynaert.be  
Een papieren versie is altijd te verkrijgen op eenvoudig verzoek. 
 
Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding 
van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u hen zal aanmoedigen om 
de gemaakte afspraken na te leven.  
 
We hopen goed met u te kunnen samenwerken en we danken u voor 
het vertrouwen dat u in ons schoolteam stelt. 
 
 
Welkom op Basisschool Reynaert 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.basisschoolreynaert.be/
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ONS SCHOOLTEAM 
Ons schoolteam bestaat uit:  

DIRECTIE  

Directeur     Martine Goossens 
BELEIDS- EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL 
Administratief medewerker   Sally Baekelmans 
Zorgcoördinator                 Kristel Van As 
ICT-coördinators    William Collier en Romina Vandenborne 
                                                                                      Sebastiaan Delaruelle 
KLEUTERAFDELING 
Peuterklas en 1ste kleuterklas                       Ingeborg De Laet 
2de kleuterklas     Marleen De Clercq  
3de kleuterklas     Kristien Van Goethem  
Kleuterzorg                                                                 Ellen Van Assche 
Kinderverzorging                                                        Sara Verhaeghen 

LAGERE AFDELING 

1ste  leerjaar Gina Matysen / Tine Depauw 
2de leerjaar                                                     Sebastiaan Delaruelle 
3de leerjaar Laurence Lippens / Shauny Moortgat 
4de leerjaar                                                Filip Schaeverbeke / Shauny Moortgat 
5de leerjaar                                                     Sam Bogaerts / Ellen Van Assche (muzische) 
6de leerjaar                                                Kathy Leguelle / Ellen Van Assche (muzische)  
Zorg lager                                                                    Tine Depauw (vlinderklas)                                                                  

BIJZONDERE LEERMEESTERS 

Leermeester Rooms-Katholieke godsdienst Filip Schaeverbeke 
Leermeester niet-confessionele zedenleer Liesbet Van de Kerkhove 
Leermeester Islamitische godsdienst  Fatima Ibrahimi 

Leermeester lichamelijke opvoeding  Barbara Verdood 

DIENSTPERSONEEL 

Keuken en onderhoud Chantal Bonnot / Anne Nijs / Rita De Vree / Fahd 
Anka 

Middagtoezichten    Rita De Vree/Sarah Verhaeghen 
                                                                        Beurtrol onder de leerkrachten 
Buschauffeur     Ronny Schelfhout 
Busbegeleiding     Heidi Geryl / Rita De Vree 
Voor- en naschoolse opvang  Heidi Geryl / Rita De Vree / Veerle de Poorter / 

Dominique Wolfs/Sara Verhaeghen 

MINI-CRECHE REYNTJE  Tessa Stuer / Jessica Van Steerteghem 

 



INFOBROCHURE BASISSCHOOL REYNAERT VANAF 1 SEPTEMBER 2021   4 

 
 

 

OUDERCOMITÉ 
Maandelijks wordt er een vergadering georganiseerd door de leden 
van het oudercomité.  
Bestaat uit: ouders + directie +2 afgevaardigden van het 
leerkrachtenteam. 
 

BIJDRAGEREGELING 
 

In het GO! betaalt u geen inschrijvingsgeld voor uw kind, noch 
bijdragen voor kosten die nodig zijn om ontwikkelingsdoelen na te 
streven of de eindtermen te behalen. De materialen die hiervoor nodig 
zijn, krijgen de leerlingen kosteloos in bruikleen. Ze blijven eigendom 
van de school. Worden de materialen beschadigd of raken ze zoek, 
dan worden ze op uw kosten vervangen. 
Lijst met materialen Voorbeelden 

Bewegingsmateriaal ballen, touwen, (klim)toestellen, 
driewielers,… 

Constructiemateriaal karton, hout, hechtingen, gereedschap, 
katrollen, tandwielen, bouwdozen,… 

Handboeken, schriften, werkboeken 
en –blaadjes, fotokopieën, software 

 

ICT- materiaal computers inclusief internet, tv, radio, 
telefoon,… 

Informatiebronnen (verklarend) woordenboek, (kinder-)krant, 
jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, 
cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal,… 

Kinderliteratuur prentenboeken, (voor)leesboeken, 
kinderromans, poëzie, strips,... 

Knutselmateriaal lijm, schaar, grondstoffen, textiel,… 

Leer- en ontwikkelingsmateriaal spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, 
denkspellen, materiaal voor sociaal-
emotionele ontwikkeling,… 

Meetmateriaal lat, gradenboog, geodriehoek, 
tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), 
thermometer, weegschaal,… 
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Multimediamateriaal audiovisuele toestellen, fototoestel, 
cassetterecorder, dvd-speler,… 

Muziekinstrumenten trommels, fluiten,… 

Planningsmateriaal schoolagenda, kalender, dagindeling,... 

Schrijfgerief  potlood, pen,… 

Tekengerief stiften, kleurpotloden, verf, penselen,… 

Atlas - globe - kaarten - kompas - 
passer - tweetalige alfabetische 
woordenlijst zakrekenmachine  

 

 

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde 
activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn wij genoodzaakt een 
minimale bijdrage te vragen. 
 

- De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor 
eendaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas 
deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of 
theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de 
onderwijstijd,…).  
Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de 
ouders een bijdrage vragen van  45 euro voor de kleuters en 
90 euro in het lager onderwijs. 

- De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor 
alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de 
onderwijstijd. Dit zijn de GWP’s zoals bos-, zee-, boerderij-, 
plattelandsklassen, … 
Voor dit soort activiteiten mag de school in de kleuterafdeling 
aan de ouders geen bijdrage meer vragen en in de lagere 
school nog slechts 450 euro voor de volledige duur van het 
lager onderwijs. We factureren dit in verschillende stukken. 

- De diensten die de school vrijblijvend aanbiedt alsook een 
raming van de kostprijs ervan. We denken hierbij aan toezicht, 
drankjes, leerlingenvervoer, activiteiten op woensdagnamiddag, 
… 
De kostprijs die de school hiervoor aanrekent, moet in 
verhouding staan tot de geleverde prestaties. 
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Meer uitleg over de aanwending van de gevraagde bijdrage: 
 Kleuterafdeling: 
 maximum € 45 per schooljaar 

• Culturele uitstappen, bv. toneel (3 x per jaar à € 5,00) = € 
15,00 

• Leeruitstappen en sportieve evenementen = € 30,00 
• Indien er nog meer activiteiten gepland worden, zal de school 

of het oudercomité deze betalen. 
 
 Lagere afdeling: 
Verplichte uitgaven (maximum € 90 per schooljaar) 

• Toneelvoorstellingen (3 x per jaar à € 5,00) = € 15,00 
• Leeruitstappen vooral in functie van W.O. en 

sportklassen/zwemmen = ongeveer € 75,00 
• Indien er nog meer activiteiten gepland worden, zal de 

school of het oudercomité deze betalen.  
  

Niet verplichte uitgaven zowel voor kleuter als lager: 
• Busvervoer (zie prijzen leerlingenvervoer hieronder) 
• Nieuwjaarsbrieven = € 1/stuk 
• Tijdschriften ( niet verplicht, zijn voor gebruik thuis) 

 
Verplichte uitgaven die buiten de maximumfactuur vallen zowel 
voor kleuter als lager 
Het middagtoezicht voor het eerste en tweede kind van een gezin: 

• 1ste semester (sept. tot eind dec.) = €10,00 per kind, dit 
wordt aangerekend in oktober 

• 2de semester (jan. tot eind juni) = €15,00 per kind, dit wordt 
aangerekend in maart 

Vanaf het derde kind van een gezin is het middagtoezicht gratis. 
Deze bedragen zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen jonger dan 12 
jaar. De ouders zullen hiervoor in het voorjaar 2020 een fiscaal attest 
ontvangen van de school. 
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In onze school werken we met het betalingssysteem van 
overschrijvingen.  
Wij vragen de voormelde bedragen vooraf te betalen. 

• Kleuters €45,00 per jaar: eind september €15,00 
eind januari €15,00 
eind april €15,00 

• Lager €90,00 per jaar:  eind september €30,00 
eind januari €30,00 
eind april €30,00 

Voor elke activiteit (uitstap, toneelvoorstelling, sportactiviteit e.d.) 
komt er een vermelding via ons Gimme-kanaal waarin ook de juiste 
tarieven vermeld zijn. Dit tarief omvat steeds alle onkosten en werd zo 
berekend dat de school geen verlies, maar ook geen winst maakt. Het 
tarief van deze activiteiten valt binnen de maximumfactuur en zal 
periodiek verrekend worden met het reeds vooraf gestorte bedrag. 
Gezinnen met meerdere kinderen kunnen deze bedragen, in 
samenspraak met de directie, gespreid over verschillende maanden 
storten. Bij verhuis of op het einde van het schooljaar zal de 
eindafrekening opgemaakt worden. Indien er nog een restbedrag zou 
zijn, wordt dit door de school in juli of augustus (of, bij verhuis, binnen 
de maand na het verlaten van de school) teruggestort op de rekening 
van de ouders.  
Bij niet-betaling van de schoolrekeningen zullen de ouders via een 
brief worden herinnerd aan de noodzakelijke verplichting. Indien ook 
aan deze oproep geen gevolg wordt gegeven, zullen de ouders 
worden uitgenodigd bij de directie om samen, discreet, te zoeken 
naar mogelijke oplossingen (afbetalingsplan, schuldbemiddeling,…). 
Indien er na 3 maand nog steeds geen betaling gebeurd is, wordt dit 
doorgegeven aan een deurwaarder. De bijhorende kosten worden 
aangerekend. 
Het verblijf en de bus van de 3-daagse van de derde kleuterklas 
wordt gratis aangeboden door het oudercomité. Enkel de maaltijden 
worden aangerekend.  
 Hier zorg ik als ouder zelf voor:  

Basisuitrusting vrij aan te kopen: boekentas, zwempak in zwemzak, 
badmuts, turnpantoffels, turnshort. 
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ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN 

Bezoek aan de school kan op ieder moment, door vooraf een 
afspraak te maken met één van de leerkrachten of met de directie. 
Aanvang en einde van de lessen. 
Voormiddag: van 8u30 tot 12u15 (fruitmoment van 10u10 tot 10u20)
      (speeltijd van 10u20 tot 10u35) 
Namiddag: van 13u35 tot 15u25 (speeltijd van 14u25 tot 14u35) 
‘s Woensdags is er les tot 12u05 
WIE TE LAAT KOMT, MIST EEN DEEL VAN DE LES EN STOORT 
DE KLASACTIVITEIT! 
 

 

Kleuters van de derde kleuterklas zijn nu ook leerplichtig.   
Wie dit echt wenst kan in de derde kleuterklas levensbeschouwelijke 
vakken volgen samen met het lager, hiervoor kan u op eenvoudige 
vraag een document bekomen op het secretariaat.  Let wel op, deze 
aanvraag moet gebeuren voor 15 oktober.  
 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 
•  
• In de opvang hebben we een rustige hoek en een speelhoek. 
• De kinderen volgen de richtlijnen van de toezichthouder. 
• In de opvang gelden dezelfde afspraken dan tijdens de schooluren. 
Er is op school betaalde voor- en naschoolse opvang, ‘s morgens vanaf 
7u00 en ’s avonds tot 18u00. ’s Woensdags is er ook opvang tot 18u00. 
De prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de 
verblijfsduur van je kind in de opvanglocatie. 
• Opvang voor en na schooltijd: 1€ per begonnen half uur. 
• Op woensdagnamiddag betaal je: 

o voor een verblijf minder dan 2 uur €1 per begonnen half uur 
o voor een verblijf tussen 2 en 3 uur €4 
o voor een verblijf tussen 3 en 6 uur €6,50 

Deze bedragen zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen jonger dan 12 jaar. De 
ouders zullen hiervoor in het voorjaar 2021 een fiscaal attest ontvangen 
van de school. 

Het onbetaalde toezicht start vanaf 8.15u. 
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VAKANTIEREGELING SCHOOLJAAR 2021-2022 

 
 
 

1. Start woensdag 1 september 2021 
2. Pedagogische studiedag op maandag 4 oktober 2021 
3. Herfstvakantie van maandag 1 november 2021 tot en 
met zondag 7 november 2021 
4. Wapenstilstand donderdag 11 november 2021 
5. Facultatieve verlofdag vrijdag 12 november  
6. Kerstvakantie van vrijdagmiddag 24 december 2021 tot 
en met zondag 9 januari 2022. 
7. Pedagogische studiedag woensdag 19 januari 2022 
8. Krokusvakantie van maandag 28 februari 2022 tot en 
met zondag 6 maart 2022  
9. Pedagogische studiedag op woensdag 16 maart 2022 

   10. Paasvakantie begint maandag 4 april 2022 tot en met   
maandag 18 april 2022  
   11. Facultatieve verlofdag woensdag 25 mei 2022 

12. Hemelvaartvakantie van donderdag 26 mei 2022 tot en 
met zondag 29 mei 2022  
13. Pinkstermaandag 6 juni 2022  
14. Facultatieve verlofdag op woensdag 22 juni 2022  
Zomervakantie : vanaf vrijdag 1 juli 2022 tot en met 
woensdag 31 augustus 2022.  
De lessen hervatten op donderdag 1 september 2022 
(schooljaar 2022-2023) 
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PRIJZEN LEERLINGENVERVOER 
 
Gelieve in geval van ziekte of wijziging in de ophaling van uw kind de 
school  zeker te verwittigen. 
Busvervoer: enkel voor leerlingen met een opstapplaats verder 
dan 2 km 
Via deze mededeling bezorgen wij jullie de meest recente en 
volledige info i.v.m. de huidige tarieven voor ons busvervoer. 
 

1) Voor kleuters wordt er €5,60/maand gevraagd vanaf de 
instapdatum. 

2) Voor een leerling (vanaf 6 jaar) die, gedurende het hele 
schooljaar, gebruik wenst te maken van de ophaaldienst (= 
jaarabonnement) kan de betaling in trimestriële bijdragen 
gebeuren:  

• 1ste trimester  4/10de bijdrage   =  € 86,00 
2de kind                                                            =  € 68, 80 

• 2de trimester  3/10de bijdrage   =  € 64,50 
• 3de trimester  3/10de bijdrage  =  € 64,50 

2de kind                                                            =  € 51,60 
• Volledige prijs 1ste kind     = € 215,00 
• 2de kind       = € 172,00 
• 3de en volgende kind(eren) en kleuters  = € 56,00 

3) Voor kinderen die geen volledig schooljaar gebruik maken van 
de ophaaldienst gelden de volgende tarieven : 

• 1 maand  = € 21,50 
• 3 maand  = € 64,50 

4) Tarief van een 10-rittenkaart = € 16,00 (€1,60/rit) 
Verhoogde tegemoetkoming* = € 56,00 
(*Verhoogde tegemoetkoming = Houders van een attest verhoogde 
tegemoetkoming geneeskundige zorgen / Houders van een geldige 
kaart voor verhoogde tegemoetkoming van de NMBS / Houders van 
een geldige WIGW-kaart (weduwen, invaliden, gepensioneerden en 
wezen) 
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INFO OVER ONS COMMUNICATIEKANAAL ‘GIMME’ 

Nieuwe volgers 

Om u op de hoogte te houden maken we gebruik van een digitaal 
platform namelijk “gimme”, dit is een flexibel systeem waarmee we u 
berichten kunnen sturen.  

Het voordeel ervan is dat u enkel berichten krijgt die met de klas van 
uw kind te maken hebben. Via e-mail krijgt u een melding dat er een 
bericht aanwezig is in de klasfolder van uw kind. “gimme” laat ons ook 
toe om online antwoordstrookjes, beelden en zelfs hele fotoalbums 
(bv. van een klasuitstap) aan onze berichten te hangen. 

Bovendien is “gimme” ook een milieuvriendelijke oplossing. Om 
“gimme” te kunnen gebruiken, vragen wij u om u aan te melden met 
uw e-mailadres(sen). 

Mogen wij u vragen om volgend stappenplan te volgen:          
Stap 1: Surf naar de volgende webpagina: www.gimme.eu en je krijgt 
dit te zien. 

Stap 2: Vul dan je mailadres in en klik op ‘stuur activatiemail’. Ouders 
die nieuw zijn zullen de vraag krijgen om zich te registreren.  

Maar dat is ook met een email adres. 

http://www.gimme.eu/
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Stap 3: Nadat je het registratieproces hebt doorgelopen kom je op je 
gimme prikbord. Omdat je nieuw bent zal je prikbord leeg zijn.  

Je zal de melding zien staan "Je volgt nog geen kanalen, daarom is 
het hier zo leeg."  

Klik op de knop "Kaart openen”. 

Je krijgt een landkaart te zien. Wanneer je geolocatie is ingeschakeld 
zal de kaart automatisch inzoomen naar de plek waar je je op dat 
moment bevindt (voorwaarde is wel dat je geolocatie aanstaat).  

 

Klik op het pinnetje van de organisatie die je wil volgen. 

Er schuift nu een paneel over het scherm met de details over de 
organisatie. 

Als dit de organisatie is die je wil volgen, klik dan op "volg deze 
organisatie". 

Stap 4: Kies het juiste kanaal. Je ziet nu de kanalen van de 
organisatie verschijnen. Vink de kanalen aan die je wil volgen. 

Telkens je een kanaal aanvinkt zal je het kanaal zien verschijnen in 
het linker zijpaneel. 

Stap 5: Klik op klaar. Proficiat! Je “gimme”-prikbord is klaar en je 
volgt nu enkel de gevraagde klas(sen) van je kind(eren). 
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Tip: indien u meerdere kinderen heeft in onze school kan u deze 
kanalen groeperen in een kanalengroep. 

Hierbij vindt u een link naar de gebruikshandleiding voor voorgaande 
stappen of om meer uitleg te krijgen.  http://help.gimme.eu 

Tot binnenkort (op het juiste kanaal!) 

Lokale leefregels 2021-2022 
Algemeen: 
• Wij verwachten dat er op onze school een verzorgd taalgebruik 
gehanteerd wordt door zowel leerlingen als personeel.   
• Leerlingen en ouders zijn verplicht zich aan richtlijnen te houden van 
directie en personeel in verband met inzameling van gelden, melding 
van afwezigheden.   
• We verwachten dat onze leerlingen en ouders respect hebben voor 
onze school en de schoolomgeving en voor iedereen daar aanwezig, 
ongeacht leeftijd, afkomst of functie. 
• Toegang tot de klaslokalen: ouders zijn welkom op school. We 
vragen echter dat de ouders tijdens de lesuren de klas zo weinig 
mogelijk storen.   
• We verzoeken de ouders zich eerst tot het secretariaat of de directie 
te wenden om zaken af te geven of een onderhoud te vragen met de 
leerkracht voor of na de les of tijdens de speeltijden.   
• Voor een afspraak met de directie of met een leerkracht kan dit: 
telefonisch, met een briefje of via de agenda van de leerling of via 
mail.   
• Na het einde van de schooldag begeven de leerlingen zich in één 
van de rijen (Moldovitalaan, Kattestraat, bus) naar de uitgang van de 
school. Het afhalen van de kind(eren) gebeurt aan de poort vooraan 
of aan het poortje naar de Moldovitalaan ( bij regenweer mogen 
ouders ook wachten aan de fietsenstalling) Ouders halen hun kind 
niet uit de rijen, maar wachten op de afgesproken plaats op hun 
kapoen.   
• ’s Morgens zetten de ouders van de kleuters hun kind af op de 
speelplaats, ’s avonds wachten zij aan het fietsenrek tot er een 
signaal gegeven wordt dat ze hun kind mogen afhalen.  
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Onze peuters en 1ste kleuter mogen ’s morgens reeds in de klas 
afgezet worden zodat zij op een rustige manier en in een vertrouwde 
omgeving de klas-dag kunnen starten bij de juf.   
• Het is heel belangrijk dat alle leerlingen ( ook kleuters) tijdig op 
school aanwezig zijn!   
• Kinderen die niet worden opgehaald op het einde van de schooldag 
of niet op eigen kracht naar huis mogen gaan, worden naar onze 
opvang gebracht. 
• Afspraken met dokters, tandartsen, enz.. dienen bij voorkeur zo 
geregeld te worden dat het lesverzuim tot een minimum beperkt blijft. 
Toelating om vroeger van  school te gaan, kan bij uitzondering 
worden verleend door de directie of klasleerkracht. Aanvragen 
hiervoor, door de ouders of voogd eigenhandig geschreven, worden 
aan de klastitularis afgegeven of in het agenda geschreven.   
Het is belangrijk voor de verzekering dat dit ergens vermeld is op 
PAPIER.  
• Dure of gevaarlijke voorwerpen, zoals radio's, computerspelletjes, 
messen,... enz. zijn op school verboden. Bij beschadiging of verlies is 
de eigenaar verantwoordelijk.    
• Gebruik van GSM op school is niet toegelaten.  Leerlingen die toch 
hun gsm-toestel meebrengen naar school doen dit op eigen risico en 
dienen hun toestel uit te schakelen aan de schoolpoort. In de klassen 
is een bakje voorzien voor de gsm’s overdag in weg te leggen.De 
school kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor 
verlies, diefstal of schade.    
• Bij leerlingen die hun gsm toch gebruiken tijdens de schooluren zal  
het toestel in beslag genomen worden. Ouders zullen hiervan op de 
hoogte gebracht worden en kunnen het toestel persoonlijk afhalen op 
school, mits belofte van naleving van de gemaakte afspraken in de 
toekomst..     
• Bij brandalarm verlaten de leerlingen in groep rustig het gebouw, 
volgens de algemeen geldende richtlijnen (wordt jaarlijks minimum 1 
keer ingeoefend) en onder leiding van de leerkracht het 
schoolgebouw. Zij begeven zich naar het afgesproken verzamelpunt.  
• Voorzie zoveel mogelijk de naam van de leerling in de 
kledingstukken, zodat bij eventueel verlies alles probleemloos kan 
worden teruggegeven.        
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• Laat geen geld of andere voorwerpen achter in jassen en gangen.  
De school kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor 
verlies of diefstal.           
• Ouders dragen een steentje bij door disputen tussen kinderen 
bij de kinderen te laten. In de mate dat tussenkomst van een 
volwassene zich opdringt contacteren zij de leerkracht of 
directie. In geen geval spreekt een ouder een klasgenoot van 
zijn/haar kind aan over een dispuut.    
Gebruik van Facebook  of andere sociale media:    
In principe mogen leerlingen onder de 14 jaar geen profiel  aanmaken 
op Facebook.      
• Leerlingen die via Facebook info verspreiden die de school (imago, 
werking, personeel) kunnen schaden, kunnen hiervoor 
gesanctioneerd worden. Ouders worden hiervan op de hoogte 
gebracht en in samenspraak zal de sanctie besproken worden.       
Gimme is ons digitaal platform, waar je de klas van uw kind kan 
aanduiden en zo krijg je via mail alle info die jij en je kind nodig 
hebben voor het schoolgebeuren. Kijk deze regelmatig na anders zal 
u zaken missen of zal u kind met sommige zaken niet in orde zijn.      
Luizenproblematiek:    
• Na elke vakantieperiode is er een luizencontrole gepland in alle 
klassen van de basisschool. Bij vaststelling van de aanwezigheid van 
luizen en/of neten worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht 
d.m.v. een standaardmededeling (CLB-Waasland). Na een week volgt 
een tweede controle en worden de ouders, indien nodig, terug op de 
hoogte gebracht.       
•  Bij een hardnekkig probleem i.v.m. aanwezigheid van  hoofdluizen, 
worden de ouders telefonisch gecontacteerd door de school met de 
vraag het kind direct te behandelen. Ouders hebben dan de volgende 
keuze:      
• - Ofwel komt de ouder het kind afhalen van school om het thuis in 
alle discretie te kunnen behandelen. Na deze behandeling mag het 
kind weer naar school gebracht worden.      
• -Ofwel behandelen we het kind al zelf en wassen de ouders ’s 
avonds de haren.      
• Indien het probleem op deze manier toch nog niet opgelost zou 
geraken, zal  opnieuw contact opgenomen worden met de CLB-arts of 
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-verpleegkundige, die dan de nodige verdere stappen zal 
ondernemen.      
Toezicht: 
• Het toezicht wordt door de leerkrachten verzekerd 15 minuten vóór 
de aanvang en 15 minuten na het beëindigen van de lessen. Daarom 
vragen wij de ouders hun kind(eren) niet te vroeg naar school te 
sturen en hen tijdig af te halen. (Eventuele ongevallen die buiten de 
aangegeven uren vallen worden niet door de verzekering gedekt!)  
Kinderen die niet worden afgehaald na die 15 minuten worden dan 
naar onze naschoolse opvang gebracht.     
In de klas/schoolmateriaal:  
• De school stelt aan de leerlingen gratis leerboeken, werkboeken, 
schriften, werkbladen, opbergmapjes, ... ter beschikking.   
• Ook wordt er klein schoolgerief (pennen, gom, tekendriehoek …) en 
verbruiksmateriaal voorzien. Kinderen mogen echter ook hun eigen 
pennenzak meebrengen, maar dit is geen verplichting, alles is 
aanwezig.   
• Van de ouders wordt verwacht zelf voor een minimum aan 
schoolgerief te zorgen om thuis te gebruiken.   
• Van de leerlingen wordt verwacht dat ze met zorg met dit meestal 
duur materiaal omspringen: alles wordt steeds bewaard in de 
lessenaar of in de boekentas. Bij ernstige beschadiging en verlies van 
handboeken wordt een betaling gevraagd aan de ouders.    
• Het ter beschikking gestelde materiaal van de school blijft eigendom 
van de school en zal bij beschadiging/verlies worden vergoed door de 
ouders, uitgezonderd pennen en potloden (verbruiksmaterialen). Bij 
verlies van verbruiksmateriaal brengen de leerlingen dit zelf ter 
vervanging mee naar school.    
• De agenda is een belangrijk contactmiddel tussen onze school en 
de ouders. Lessen, taken, resultaten, belangrijke mededelingen,… 
worden hierin genoteerd. Daarom verzoeken wij de ouders dagelijks 
de agenda in te kijken en te ondertekenen. 
• Aan de ouders wordt gevraagd om op het eerste blad van de 
agenda duidelijk de thuisgegevens in te vullen.   
• Ouders kunnen de schoolagenda ook gebruiken als middel om korte 
berichten in verband met het kind door te geven aan de school.   
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• Gelieve ook op tijd alle adresgegevens en telefoongegevens die 
wijzigen door te geven aan het secretariaat. 
• Zorg voor orde en netheid op de tafels en in de boekentas.   
• Opruimen van speel- en werkhoeken na het beëindigen van de 
activiteiten behoort tot de opvoeding, zowel bij de kleuters als in de 
lagere school. Er zijn ook taken aanwezig in de klas waarbij leerlingen 
in beurtrol de klas uitvegen, de vuilbakjes van de klas naar de 
containers dragen en hun tafel in de refter schoonmaken ….. ook dit 
zijn opvoedende taken.  
• Draag zorg voor het eigen materiaal en respecteer dat van anderen, 
evenals het materiaal in de klas en in de school. Opzettelijk vernield 
materiaal van de school dient vergoed te worden. 
In sommige klassen wordt er gevraagd door de leerkrachten om 
pantoffels mee te brengen, ze dragen deze in de klas. 
Op de speelplaats   
• Respect en begrip voor anderen is belangrijk bij het spel. 
Beschadigingen van andermans kledij of materiaal ten gevolge van 
ruw spel worden door de schuldige betaald. De school is hier niet 
voor verzekerd.   
• Gevechtsspeelgoed of speelgoed dat door de leerkracht belast met 
toezicht gevaarlijk wordt geacht, is niet toegelaten.    
Indien er speelgoed wordt meegebracht voor op de speelplaats van 
de lagere school, dan is dit op eigen verantwoordelijkheid.( De 
kleuters brengen geen speelgoed mee) 
• Wij houden onze school proper. Afval gooien we in de juiste 
vuilnisbakken.   
• Wij vragen: 
• respect voor begrenzing, wij spelen op de aangegeven plaatsen   
• respect voor beplanting, wij doen geen planten stuk.    
• aandacht voor belsignaal, wij gaan op de stip staan van de eigen 
klas bij het horen voor het belsignaal   
• de kinderen kunnen rijen vormen in de zaal op het einde van de dag. 
  
• Er mag gefietst worden tijdens de grote speeltijd, de leerlingen die 
dit graag willen doen zetten ’s morgens hun fiets in de fietsenstalling 
op de speelplaats van de lagere school en bij de kleuters op de 
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speelplaats. Wie niet wil fietsen zet zijn fiets in de fietsenstalling aan 
de ingang van de school. 
De eigen meegebrachte fiets, step of wavebord, mogen door iedereen 
gebruikt worden, we lenen dit uit zonder morren, als we er zelf niet 
mee rijden. Indien je dit niet wenst dan moet je uw fiets of step in de 
fietsenstalling laten staan. 
We parkeren onze steps op de aangeduide plaatsen op de 
speelplaats. 
Kinderen houden zich aan het speelplaatsreglement dat uithangt in de 
speelzaal, dit reglement kan steeds aangepast worden volgens de 
noden die er zijn.   
In het toilet (plasbeleid)   
• Voor elke speeltijd, na het fruitmoment gaan alle leerlingen naar het 
toilet. 
Voor 1, 2 en 3 is dit voor de speeltijd en voor 4, 5 en 6 is dit na de 
speeltijd.  
• We verblijven niet te lang in de toiletruimte en prutsen niet met het 
papier. Maar we wassen elke keer onze handen   
• Indien de leerlingen van de lagere school onder de uren naar toilet 
gaan mogen ze op de gang naar toilet en wassen daarna steeds de 
handen.  
In de refter   
• Van plaats veranderen gebeurt enkel met toestemming van één van 
de betrokken leerkrachten.   
• Er wordt niet rondgelopen in de refter   
• Er wordt op een rustige manier gegeten.    
• Aan tafel horen behoorlijke tafelmanieren.    
• Het binnenkomen en verlaten van de refter gebeurt onder 
begeleiding en op een rustige manier.   
• Als dessert mag een koek of fruit, groente. 
• Er worden geen blikjes of glazen flesjes meegenomen naar school. 
Gesuikerde koolzuurhoudende dranken (cola/limonade) zijn 
verboden. Wij brengen enkel water, fruitsap of melkproducten mee 
voor bij onze boterhammen.  De kleine speeltijden drinken we water 
uit een flesje of een drinkbus. 
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Afvalbeleid:    
Boterhammen worden meegebracht in een brooddoos (verpakking in 
papier of aluminiumfolie is niet toegelaten)   
Breng u drank mee in een drinkbus of thermos, liever dan drank in 
brikjes of plastic flesjes.         
Wij willen zeker ook het water drinken stimuleren, als u dan een 
ongelukje hebt in de boekentas , dan is het ook geen plakboel.      
Ook verpakking van koeken gaan terug mee in de brooddoos. Dit kan 
u dan ook weer oplossen door een koek mee te geven in een 
koekendoosje.      
Is er afval van fruit of groenten dan moet dit NIET mee terug in de 
boekentas, dit mag gerust nog in onze GFT –vuilbak.       
In de bus    
Om onze service zo goed mogelijk te garanderen, hebben wij volgend 
busreglement samengesteld, dit in de eerste plaats om de veiligheid 
en het comfort van onze kinderen te waarborgen.   
Ik hoop dat al onze leerlingen deze regels zullen naleven. En wij 
stellen het ten zeerste op prijs dat u als ouder deze regels naar 
waarde weet te schatten en ze ondersteunt.     
1. De leerlingen moeten de begeleid(st)er gehoorzamen.   
2. Elke leerling blijft tijdens de rit op de plaats zitten die de 
begeleid(st)er aanduidt.   
3. Er mag niet gegeten, gedronken of gesnoept worden op de bus.   
4. De leerlingen mogen geen ramen of deuren bedienen.   
5. De leerlingen gedragen zich voorbeeldig, zij roepen niet en maken 
geen gebaren naar voorbijgangers of voorbijrijdend verkeer.   
6. Opdat het vervoer vlot zou verlopen, moet de leerling tijdig klaar 
staan aan de voorgeschreven halte.   
7. Het is de leerling verboden de bus te verlaten op een niet-
afgesproken halte.    
8. Bij afwezigheid van opvang aan de halte, worden kleuters terug 
mee naar de opvang van de school gebracht. De leerling kan daar 
opgehaald worden.   
9. Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer 
onder de hoede van de begeleid(st)er. De ouders van de vervoerde 
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leerlingen dragen vanaf dit ogenblik de volle verantwoordelijkheid. Zij 
moeten de nodige voorzieningen treffen om de aan hen 
toevertrouwde kinderen aan de halte op te vangen langs de zijde van 
de weg waar de bus stopt. De bescherming (= schoolpolis) geldt 
steeds op de schoolweg.   
10. Wanneer de leerling het busreglement niet naleeft of zich slecht 
gedraagt, kan de directie deze leerling tijdelijk of definitief het gebruik 
van de bus ontzeggen.   
11. De ouders zijn verantwoordelijk voor de schade die hun kind aan 
de bus aanbrengt.   
12. De chauffeur staat de begeleid(st)er bij. Hij/zij neemt het toezicht 
over de leerlingen waar, als de begeleid(st)er de bus heeft verlaten, 
bijvoorbeeld om een kind te helpen over te steken   
13. De leerling (ouder) verwittigt de begeleidster van hun afwezigheid 
en eventuele wijziging.  
U kan bellen naar de kleuter-gsm 0495 25 72 32 of de nr. van de bus-
begeleidster 0499904821   
Bij het begin en einde van de lessen en activiteiten   
• Alle leerlingen zijn ’s morgens en ’s middags tijdig op school 
aanwezig. Onze andere leerlingen van de lagere school gaan 
rechtstreeks naar de klas.  Dit kan van 8.15u.  Wie vroeger is, gaat in 
de vooropvang.   
• De boekentassen van L1 worden ’s morgens als men aankomt op 
school onmiddellijk netjes op de voorziene plaats gezet in de 
overdekte speelzaal bij regenweer en bij mooi weer netjes aan de 
kant van de zaal op de rekken.  
• Op het domein van de school wordt er niet gefietst. Fietsers leiden 
hun fiets aan de hand naar de voorziene berging. De leerlingen 
mogen enkel tussen de middag fietsen. 
. Naar verzekering toe volgt de leerling de veiligste en kortste weg 
naar school. 
Wij met de fiets komt stimuleren wij om een fluorescerend vestje te 
dragen en een fietshelm. 
Tijdens de opvang (georganiseerd door de school of onder 
verantwoordelijkheid van de school)   
• De ruimte is verdeeld  in een rustige hoek en een speelhoek   
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• Alle leeftijdsgroepen spelen samen.   
• Er is begeleiding bij spel, maar geen huiswerkbegeleiding   
• De leerlingen volgen de richtlijnen van  de toezichthouder    
• Verdere afspraken :zie afspraken op de speelplaats, in toilet   
Buitenschoolse activiteiten   
• Tijdens buitenschoolse activiteiten houden we ons aan dezelfde 
regels als op school, wat betreft richtlijnen van de leerkracht volgen, 
voorkomen, taalgebruik en zich verplaatsen in groep. 
Communicatie met kleuterleerkrachten: 

Onze kleuterleerkrachten kan u elke morgen en avond persoonlijk 
aanspreken, er is ook een rechtstreekse kleutertelefoon  0495257232 ,waar u 
naar kunt bellen voor vragen aan de kleuterleerkrachten. U kan natuurlijk 
ook altijd naar de school bellen voor een afspraak met 1 van de leerkrachten.  

Mailen kan u via de directiemail: directie@basisschoolreynaert.be en dan 
proberen ze u te  antwoorden binnen de 48 u, wanneer u mailt in het weekend 
of tijdens vakantiedagen proberen we u ook de eerstvolgende werkdagen te 
antwoorden.  

 
 

Communicatie met leerkrachten lagere school: 

Het eerste communicatiemiddel hier is de schoolagenda, bij vragen gelieve 
hier je vraag op te schrijven en dan proberen de leerkrachten steeds een 
antwoord te formuleren. 

Onze leerkrachten zijn ook bereikbaar via mail (via hun eigen mailadres of 
via de directiemail) of u kan een afspraak maken voor een gesprek voor of na 
de schooluren of onder de middag.  

Wanneer u mailt naar een leerkracht tijdens een schoolweek proberen ze u 
binnen de 48 u te antwoorden, wanneer u mailt in het weekend, of tijdens 
vakantiedagen proberen zij u de eerstvolgende werkdagen te antwoorden.  

Voor dringende zaken gelieve te bellen naar de school/gsm directie.  
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BIJLAGEN 
Formulier privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal 

1 september 2021 
Beste ouder(s), 
Het kan gebeuren dat de school of een tv-ploeg foto’s, video- of televisieopnames van 
leerlingen maakt tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die 
gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door 
dit document te ondertekenen, geeft u hiervoor toestemming, waarvoor dank! 
 
Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar, dan geven we daar gevolg aan 
overeenkomstig de privacywet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Martine Goossens    

directeur 
 
Toestemming om beeldmateriaal te maken 
Ik geef hierbij toestemming aan de school om  tijdens het schooljaar 2021-2022 vanaf 

beelden/foto’s van …………………………………….. (naam van de leerling(e)) te maken. 

datum       handtekening ouder 

 

 

 
Toestemming om beeldmateriaal te publiceren 
Ik geef hierbij toestemming aan de school om  tijdens het schooljaar 2021-2022 vanaf 

beelden/foto’s van ……………………………….. (naam van de leerling(e)) te publiceren. 

datum       handtekening ouder 
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Instemming met schoolreglement en pedagogisch project 
vanaf 1 september 2021 
 

Ondergetekende(n) (naam ouder(s)) 

____________________________________________       

 

____________________________________________       

 

Ouder(s) van (naam van de leerling(e)), 

 

____________________________________________       

 

uit klas _____________________________________       

 

van school   Basisschool Reynaert 

 

bevestigen hierbij het schoolreglement voor het schooljaar 2020-2021 en het pedagogisch 
project 

 in papieren versie of via elektronische weg ontvangen te hebben en te ondertekenen voor 
akkoord. 

 

te __________________________________________       

 

op datum___________________________________      

Handtekening(en) 

 

De ouder(s)  ____________________________________      

 

  ____________________________________      
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Doktersattest ‘toezicht op inname medicatie’ 
 
Geachte ouders, 
 
In het kader van het medicatiebeleid op onze school vermijden wij zoveel mogelijk de toediening 
van medicatie op school. Omdat het toedienen van medicatie wettelijk niet zomaar mag, wensen 
wij hierover de volgende afspraken te maken: 
 

− vermijd zoveel mogelijk de toediening van medicatie op school; 
− het toezicht houden op de inname van medicatie door het schoolpersoneel kan 

enkel met attest van de behandelende arts; 
− het personeelslid dat toezicht houdt, engageert zich om het voorschrift zo stipt 

en correct mogelijk uit te voeren; 
− het personeelslid dat toezicht houdt kan nooit verantwoordelijk gesteld worden 

voor de nevenwerkingen die de leerling ondervindt;  
− een leerling die zelfstandig medicatie inneemt doet dit op eigen 

verantwoordelijkheid; als de leerling onzorgvuldig omspringt met deze medicatie (bv. 
verspreiden onder andere leerlingen op school), valt dit onder het sanctiebeleid van de 
school. 

 
      met vriendelijke groet, 
                                                                     Martine Goossens 
      de directeur 
 
 
 
 
attest van de behandelende arts 
 
naam van de  leerling:  ……………………………………………………… 
naam, dosering en vorm van de medicatie: ……………………………………………………… 
                                                                               ……………………………………………………… 
                                                                               ……………………………………………………… 
wijze van inname:            ……………………………………………………… 
tijdstip van inname: ……………………………………………………… 
periode van inname: van .................. tot ……………………… (datum) 
bewaringswijze van het geneesmiddel: ………………………………………….  
datum:  
stempel en handtekening arts  
 
 
akkoord van de ouder ( in overleg met het kind/de jongeren) met de afspraken: 
 
 
handtekening + naam ouder(s):  
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Formulier medicatie inname 
 
Naam van de leerling: 
………………………………………………………………………………………..................... 
Naam medicatie Dosis Tijdstip en datum 

van inname 
Begeleiding bij 
inname  
door 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



INFOBROCHURE BASISSCHOOL REYNAERT VANAF 1 SEPTEMBER 2021   26 

Overeenkomst schoolbijdragen schooljaar  
2021– 2022 
 
SGR: Scholengroep 17 

School: Basisschool Reynaert 

Adres: Kattestraat 68 Kruibeke 9150 

De ondergetekenden: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 (vader, moeder, voogd, persoon aan wie het kind is toevertrouwd). 

Adres: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Plaats en datum van geboorte: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Rijksregisternummer: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Verbinden er zich toe met ingang van : 

……………………………………………………………………………………………………… 

Om alle verplichte schoolbijdragen van 

Naam en voornaam van de 

leerling……………………………………………………………………………………………… 

School lopend (jaar en afdeling): 

……………………………………………………………………………………………………… 

te betalen. 

De kosten die gepaard gaan met de eventuele procedure om achterstallige schoolkosten 

te innen kunnen in toepassing van het schoolreglement geïnd worden. 

(Optioneel: beslissingen  Raad van Bestuur  van de scholengroep) 

Opgemaakt te ……………………………………………….., op 

………………………………………….2021…., 

Handtekeningen        

 …………………  …………………..  …………............. 

 (moeder)         (vader)           (voogd) 
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