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Beste ouders,

Dat u dagelijks overstelpt wordt met informatie, is ons allen welbekend.
Mogen wij echter op uw goede wil beroep doen en u vragen deze infobrochure, ontstaan in
overleg met het hele schoolteam, even rustig door te nemen.
Deze uitgave heeft in eerste instantie tot doel misverstanden omtrent schoolverloop en
schoolorganisatie te vermijden.
Vermits wij, net als u, het welzijn van uw kind beogen, denken wij dat deze infobrochure een
nuttig instrument is om tot een goede samenwerking te komen .
Meer info kunnen jullie ook terugvinden in het digitale schoolreglement dat je kan
terugvinden op de website van de school : www.pleintje.be
Heb je vragen of wil je specifieke info, aarzel niet om ons te contacteren. Wij helpen jullie
graag!

De directeur
Het schoolteam
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1. Lesuren:
’s Morgens van 08u40 tot 12u15
’s Namiddags van 13u30 tot 15u25
De schoolpoort wordt opengesteld een kwartier voor aanvang
van de lessen (om 8u25 en om 13u15). Ouders, die hun
kinderen aan de school komen ophalen, wachten even aan de
poort. Hun kinderen zullen eerst de school verlaten. Daarna verlaten alle andere kinderen de
school in de voor hen bestemde rijen.
Zorg ervoor dat uw kind op tijd op school is. Zo mist het niets en stoort het ook de lessen niet.
Leerlingen, die ’s middags thuis gaan eten, worden pas ten vroegste om 13u15 terug aan de
poort verwacht.
2. Rijen:
We organiseren tijdens de Coronapandemie geen rijen. Ouders geven de kinderen
toestemming om alleen naar huis te gaan via het formulier in de infobundel die jullie
meekregen op 1 september of houden de leerkracht op de hoogte via de schoolagenda.
Aan diegenen, die kinderen aan de schoolpoort komen ophalen, vragen wij om dit op een
overzichtelijke manier te doen, zodat de controle voor de schoolmedewerker ook optimaal
kan verlopen. Hou dus voldoende afstand (1,5m) en draag steeds een mondmasker!
In het kader van de verzekering, die de school voor de leerlingen heeft afgesloten, is het zeer
belangrijk dat de leerlingen, bij het verlaten van de school, zo snel mogelijk naar huis of een
andere afgesproken plaats gaan. Enkel dan is hij of zij verzekerd, mocht er iets gebeuren.

3. Voor- en naschoolse opvang:
Er wordt geen voor- en naschoolse opvang georganiseerd op school!
Er is wel opvang mogelijk via de gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) in “’t
Appelboompje”; Boomsesteenweg 67 te Willebroek.
Tel.: 03/866.35.59 of via de coördinator op het gemeentehuis:
0499/939778! Vooraf inschrijven!!!
4. Middagmaaltoezicht:
Leerlingen kunnen tijdens de middagpauze hun lunchpakket op school
opeten. Ze brengen hun eigen drank (water!) mee.
U betaalt 1 euro per keer dat uw zoon/dochter blijft ineten.
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Deze mogelijkheid wordt enkel geboden aan de kinderen, die tijdens de middagpauze niet
kunnen opgevangen worden door hun ouders en aan de leerlingen die ver van de school af
wonen. We vragen aan de ouders om de kinderen, in het kader van de veiligheid (Corona),
zoveel mogelijk thuis op te vangen tijdens de middagpauze. Indien beide ouders werken en
de kinderen ook niet terecht kunnen bij grootouders, vragen we u om ons een briefje van de
werkgever te bezorgen.
De ineters blijven de ganse middag op school en mogen om geen enkele reden de school
verlaten, uitgezonderd op schriftelijk verzoek van één van de ouders. (der is een verouderde
vorm)
Leerlingen, die ’s middags blijven ineten, kunnen onder geen enkele voorwaarde de
toestemming krijgen om buiten de school eten te gaan kopen.

5. Zwembeurten:
Onze leerlingen gaan zwemmen in het zwembad van Kapelle-op-denBos. De leerlingen van één en twee doen dit in een blok van 5
maanden. De leerlingen van het derde leerjaar gaan wekelijks
zwemmen. We starten met het 1ste leerjaar en vanaf februari met
het 2de leerjaar.
De zwembeurten zijn telkens op donderdag gepland.
De activiteit ‘zwemmen’ maakt deel uit van het leerprogramma van
de lagere school.
Indien uw kind wegens omstandigheden (ziekte, ongesteldheid, …),
niet deelneemt aan de zwembeurt, dient u de klastitularis/turnleerkracht schriftelijk
(eventueel nota in het agenda) te verwittigen.
Het schoolbestuur heeft beslist de leerlingen van het 3de leerjaar gratis te laten zwemmen.
We trachten om voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar, in de loop van het
schooljaar, ook nog eens enkele zwembeurten in te richten.
Kostprijs zwemmen per schooljaar:
L1 en L2
L3
L4, L5 en L6

10 euro
gratis
5 euro
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6. Gezondheidsproject:
Ieder schooljaar besteedt onze school heel wat
aandacht aan de gezondheid van onze
leerlingen. Zo vragen wij aan jullie, ouders, om
geen suikerhoudende dranken, maar water mee
te geven. Als knabbel, voor het tussendoortje in
de voormiddag, ook geen snoep of chips, maar
een stukje fruit of groentjes (komkommer,
kersttomaatjes, olijfjes, worteltjes, …). Geef
geen té grote hoeveelheden mee!
Op deze manier proberen wij het eten van fruit
en groenten te bevorderen.

7. Dranken op school:
Naast bovenstaande acties, in het kader van het gezondheidsproject, krijgen
onze nieuwe leerlingen, bij het begin van het schooljaar, een gesigneerde drinkbus, die zij op
school gratis met water kunnen vullen. In de loop van de dag mogen de leerlingen van deze
bus drinken, ook in de klas. Het is dan ook verboden om andere dranken mee te brengen.

8. Spaarplan: Schoolreizen / Geïntegreerde Werkperiodes (GWP):
Onze school organiseert geregeld geïntegreerde werkperiodes (= meerdaagse uitstappen met
overnachtingen). Voor deze GWP’s mag u per kind maximum € 445 per reguliere
schoolloopbaan betaald hebben. Op onze school worden om de twee jaar GWP’s
georganiseerd.
Dit schooljaar is het de beurt aan:
1ste graad (1ste en 2de leerjaar)
3de graad (5de en 6de leerjaar)

kasteelklassen
sportklassen

10 – 12 maart
22 tot 26 februari

145 euro
180 euro

In de loop van het schooljaar zijn voor de verschillende leerjaren nog andere leeruitstappen
voorzien. Deze kunnen gratis zijn, maar voor bepaalde leeruitstappen wordt aan de ouders
een bijdrage voor de vervoerskosten en/of de inkomprijs gevraagd .
9. Schoolongeval/verzekering:
De leerlingen zijn voor lichamelijk letsel, bij ongevallen die zich voordoen, verzekerd:
- in de school
- tijdens uitstappen en schoolreizen
- tijdens openluchtklassen
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-

op weg van en naar de school

Tijdens de schooluren wordt door de school, indien nodig geacht, beroep gedaan op een
geneesheer.
- De ouders van de leerling betalen al de rekeningen van dokter en apotheker zelf (bij de
apotheker een briefje vragen, bestemd voor de verzekering!)
- Al de bewijzen van betaling worden bij de mutualiteit binnengebracht. De mutualiteit betaalt
een tussenkomst.
- De mutualiteit levert een bewijs af, bestemd voor de verzekering. Dit bewijs dient aan het
secretariaat op school afgegeven te worden.
- Het secretariaat stelt het dossier van het ongeval samen en stuurt dit door naar de
verzekering.
- De verzekering betaalt dan het bedrag ten laste terug aan de ouders.

10. Afwezigheden / Medisch attest:
! Afwezigheden van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen dienen door middel van een
medisch attest gewettigd te worden !
Bij elke andere afwezigheid volstaat een verklaring, ondertekend door één van de ouders of
door de persoon die de leerling wettelijk of feitelijk onder zijn hoede heeft. Dit kan 4 keer.
Vanaf de 5de keer is een medisch attest verplicht!
De attesten worden op school bewaard.

11. Leerplichtcontrole:
Gewettigde afwezigheid:
a) Kleuteronderwijs:
Hier is geen leerplicht voor de instappers, de kleuters van de eerste en de tweede kleuterklas.
De afwezigheid dient dus niet via een attest gewettigd te worden.
Het is echter wenselijk dat de school geïnformeerd wordt omtrent de afwezigheid van de
kleuter.
De kleuters van de derde kleuterklas dienen wel 275 halve dagen per schooljaar aanwezig te
zijn. Dit is één van de voorwaarden om de overstap naar het eerste leerjaar te kunnen
maken.
Leerplichtige kinderen in de kleuterschool (zesjarigen) vallen onder de regels van het lager
schoolkind.
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b) Lager onderwijs
Een lager schoolkind is geldig afwezig op school bij:
- ziekte of ongesteldheid (zie ook puntje 10)
- zware of besmettelijke ziekte in de familie
- overlijden van een familielid
- toevallige moeilijkheden met het verkeer (vb. staking, weersomstandigheden, …)
- feestdagen verbonden aan de door de grondwet erkende levensbeschouwing

12. Contactavonden / Opvolging leerlingen:
Op regelmatige tijdstippen worden in de school contactavonden
georganiseerd om u op de hoogte te houden van de schoolvorderingen van
uw kind.
Indien u zelf geen Nederlands verstaat of spreekt, zorgt u zelf voor een tolk. Deze tolk is
iemand anders dan het kind, waarover het oudercontact gaat en bij voorkeur ook geen broer
of zus, die de leeftijd van 16 jaar niet bereikt heeft. Wij verwachten ouders op het
oudercontact en niet enkel broers of zussen.
De school staat steeds open en de directeur en de leerkrachten staan tot uw beschikking om
alle zaken in verband met schoolaangelegenheden en/of eventuele problemen met u te
bespreken.
Gelieve er wel rekening mee te houden dat leerkrachten enkel met u kunnen overleggen op
een moment dat zij geen opdracht hebben. Spreek met hen een moment af dat voor hen
geschikt is.
Tevens kan u, indien nodig, de hulp inroepen van het medisch centrum of het C.L.B.-team.
(Centrum voor leerlingenbegeleiding).
Al deze contacten komen tot stand via bemiddeling van de schooldirectie en/of de
zorgcoördinator.
De controle van het agenda, de schriften en de huistaken, alsook het rapport, is een eenvoudig
en doeltreffend middel om de schoolprestaties van uw kind op te volgen.

13. Rapportering:
De rapporten worden meegegeven in de loop van volgende weken :
- week van 14 december 2020
- week van 29 maart 2021
- 30 juni 2021
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Je ontvangt het rapport, samen met de toonmap, tijdens het oudercontact van je kind.
De toonmap bevat toetsen en werkjes van je zoon/dochter waardoor je de schoolprestaties
kan opvolgen.

14. Belangrijke data:
Belangrijke data en/of activiteiten worden tijdig meegedeeld via smartschool.
Volgende data kunnen jullie misschien al noteren:

Verlofdagen en oudercontacten schooljaar 2020 - 2021
Het schooljaar begint op dinsdag 1 september 2020 en eindigt op woensdag 30 juni 2021 ’s
middags!!!
Leerlingen zijn vrij van school tijdens de volgende momenten:
Herfstvakantie:
van maandag, 2 november 2020 tot en met zondag, 8 november 2020
Wapenstilstand:
woensdag, 11 november 2020
Kerstvakantie:
van maandag, 21 december 2020 tot en met zondag, 3 januari 2021
Krokusvakantie:
van maandag, 15 februari 2021 tot en met zondag, 21 februari 2021
Paasvakantie:
van maandag, 5 april 2021 tot en met zondag, 18 april 2021
Hemelvaartweekend:van woensdag, 12 mei 2021 tot en met zondag, 16 mei 2021
Pinksterweekend: van zaterdag, 22 mei 2021 tot en met woensdag, 26 mei 2021

Facultatieve verlofdagen:
Woensdag, 12 mei 2021
Dinsdag, 25 mei 2021
Woensdag, 26 mei 2021
Pedagogische studiedagen:
Woensdag, 7 oktober 2020
Woensdag, 18 november 2020
Woensdag, 3 februari 2021

Oudercontacten:
Donderdag, 29 oktober 2020
Donderdag, 17 december 2020
Donderdag, 1 april 2021
Maandag, 28 juni 2021
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Schoolfotograaf
Maandag, 5 oktober 2020
Mosselfestijn
Zondag, 18 oktober 2020
Verkoop koekjes
Dinsdag, 10 november 2020
Quiz ’t Pleintje
Vrijdag, 5 februari 2021
Schoolfeest ’t Pleintje
Zaterdag, 5 juni 2021
Schoolfeest ’t Lindeke
Zaterdag, 12 juni 2021

15. Leefregels voor leerlingen:
De leerlingen bespreken in de klas de leefregels uit het «Schoolreglement van de basisscholen
van het gemeenschapsonderwijs van Scholengroep Rivierenland».
Zo weten zij wat op school kan en niet kan.
Dit document kunnen jullie terugvinden in het digitale schoolreglement, via de link op de
website van de school: www.pleintje.be
16. Keuze godsdienst / zedenleer:
Bij inschrijving van hun kind(eren) maken de ouders, door middel van een invulformulier, de
keuze uit:
- Katholieke godsdienst
- Protestantse godsdienst
- Islamitische godsdienst
- Orthodoxe godsdienst
- Israëlitische godsdienst
- Anglikaanse godsdienst
- Niet-Confessionele Zedenleer
Deze vakken worden onderwezen door bijzondere leermeesters.
Je kan op het einde van elk schooljaar je keuze van levensbeschouwelijke vakken wijzigen naar
het volgende schooljaar toe. Dit kan door een ondertekend document te bezorgen aan de
directie.

Infobrochure GO! BS ‘t Pleintje Schooljaar
2020 - 2021

11
17. Benodigdheden Lichamelijke Opvoeding:
- turnpantoffels
- bij voorkeur zwart sportbroekje + witte T-shirt
- turnzakje om alles in op te bergen
! De turnzak wordt aan de leerlingen van het 1ste leerjaar en aan de nieuw ingeschreven
leerlingen in andere leerjaren door de Oudervereniging geschonken !
Gelieve de naam aan te brengen op het turngerief !
Nota: naam wordt meestal al door één van de leerkrachten op de turnzak geschreven.

18. Kosteloosheid:
In het kader van de wet op de kosteloosheid, krijgen de leerlingen van de school een aantal
zaken die zij nodig hebben om de eindtermen te kunnen bereiken. Het gaat hier over
potloden, gommen, pennen, latten, passers. Deze zaken worden op regelmatige basis
vernieuwd gedurende de schoolloopbaan van uw kind. Indien echter blijkt dat deze zaken
slijtage vertonen door een niet correct gebruik of indien het materiaal verloren gaat, dient u,
als ouder, zelf voor de vervanging van deze zaken te zorgen.
Het gebeurt regelmatig dat leerlingen handboeken beschadigen. Wanneer blijkt dat dit
opzettelijk is gebeurd, zullen de kosten op de ouders verhaald worden.

19. Verjaardagen:
Jarig zijn is steeds fijn en sommige leerlingen vieren dit graag samen met hun klasgenootjes.
De leerkrachten zullen de manier waarop (en wanneer) dit plaatsvindt, met de jarige
leerlingen van de klas bespreken. Gelieve ook hier in het achterhoofd te houden dat bij het
geven van cadeautjes het gezondheidsprincipe een belangrijke rol speelt. Probeer dus te
zorgen voor gezonde alternatieven en maak gebruik van individuele zakjes. Een stukje cake is
ook zeer smakelijk en makkelijk verwerkbaar in de klas. Je kan ook kiezen voor een educatief
verjaardagsalternatief en een boek of spel schenken aan de klas.

Infobrochure GO! BS ‘t Pleintje Schooljaar
2020 - 2021

12

20. Bezoek aan de bib:
Maandelijks gaan wij met alle klassen (en leerlingen) op bezoek in de
bib. Zo maken de leerlingen kennis met deze instelling. Er worden
boeken ontleend, die in de klas blijven en ter ondersteuning van de klasbib
ter beschikking worden gesteld.
De school heeft zelf ook BIB-BOXEN, waarin verschillende boeken zitten. De boeken zijn
aangepast aan de leeftijd van de betreffende leerlingen.

21. Koekjesdozen:
Leerlingen moeten de koeken, die zij tijdens het “koek- en
drankmomentje” opeten, in een koekjesdoos meebrengen. Op deze
manier proberen wij niet alleen de afvalberg binnen onze school te
beperken maar ook het budget, dat u aan koeken spendeert laag te
houden. Koeken, die u in grote verpakkingen aankoopt, zijn immers
goedkoper. Omdat ze niet individueel verpakt zijn, zorgen ze dus
voor minder afval.
Hetzelfde geldt voor het fruit en de groentjes.

22. Brooddozen:
Leerlingen moeten voor hun middageten gebruik maken van een brooddoos. Deze worden
verzameld in de klassikale brooddozenbak. Vermeld duidelijk de naam en de klas van je
zoon/dochter om verlies te vermijden.
23. Kledij en voorkomen:
Drie principes worden hierbij gehanteerd: Veiligheid, gezondheid en hygiëne.
Wij verwachten dat de kinderen netjes en verzorgd naar school komen.
Wij houden eraan dat zij gewone kledij dragen die past bij hun leeftijd.
Wij maken onderscheid tussen school-, sport- en strandkledij.
Waardevolle sieraden laten wij thuis. Piercings zijn enkel toegelaten in de oren.
Probeer ervoor te zorgen dat de kledij steeds voorzien is van een naam zodat deze bij verlies
vlug terug aan de eigenaar overhandigd kan worden.
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24. GSM en andere elektronische toestellen
Het gebruik van een GSM en andere elektronische toestellen ( MP3, MP4, … ) is op school
verboden.
Deze toestellen dienen dus ook niet meegebracht te worden naar school.
Indien u, als ouder, denkt dat dit toch om de één of andere reden noodzakelijk is, overlegt u
hierover eerst met de directeur.
Leerlingen, die toch een GSM of andere elektronische toestellen meebrengen, zijn er zelf
verantwoordelijk voor.
Ze dienen een eventueel meegebrachte GSM, bij het binnenkomen in de klas, af te geven aan
hun leerkracht. Dit toestel wordt pas terug opgevraagd bij het verlaten van de school.
De school kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal.
25. Straffen en belonen:
Goede afspraken maken goede vrienden!!!
Wij volgen de orde- en tuchtmaatregelen uit het schoolreglement, dat binnen de
Scholengroep van toepassing is. Daarbij spelen we zoveel mogelijk in op het positieve en
belonen we het goede gedrag. Soms lukt dit echter niet en dan dienen we over te gaan tot
een andere aanpak.
Dit gaat van een mondelinge berisping tot een nota in het agenda van de leerling. Bij
veelvuldige nota’s zullen de ouders op school uitgenodigd worden voor een gesprek over het
gedrag van hun zoon/dochter.
Indien er geen verbetering is, kan er overgegaan worden tot de stappen uit het
schoolreglement van de Scholengroep.

Uiteraard vragen alle voorgaande stappen dat de ouders dagelijks het agenda nakijken en
tekenen.
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Contactgegevens
Adres en telefoonnummer school:
Lagere School “ ‘t Pleintje “
A. Van Landeghemplein 4
2830 Willebroek
Tel: 03/886.66.66
e-mail: directeur@pleintje.be
Website: www.pleintje.be
Adres en telefoonnummer C.L.B. Gemeenschapsonderwijs Scholengroep 6:
C.L.B.
E. Tinnelstraat 3
2850 Boom
Tel.: 03/888.24.21
Website: www.clbrivierenland.be
Zetel Willebroek:
E.
Anseelestraat
2830 Willebroek
Tel.: 03/860.98.85
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