Beste ouders,
Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school.
We zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat je ons schenkt.
Omdat leren en opvoeding belangrijk zijn, wil ons ganse team met
veel inzet bouwen aan een eigentijdse en familiale school.
Wij willen openstaan voor wat de kinderen voelen en denken,
inspelen op hun vragen, hun ruimte geven om te kiezen en te
plannen. Wij hopen goed met jullie te kunnen samenwerken en
jullie te betrekken bij het streven naar een fijne samenwerking.
Bij vragen en problemen willen we klaar staan om samen naar een
oplossing te zoeken. Zin in leren, zin in leven is ons moto!
We durven hopen dat je, je kind aanmoedigt de doelstellingen van
onze school na te streven en de afspraken na te leven.
Met zes scholen vormen we samen de scholen- gemeenschap
“Anker” van het schoolbestuur “Ankerwijs”.
Zo hebben we een groot draagvlak om kwaliteitsvol “school” te
maken.
Dit boekje maakt gaat vooral over afspraken en inlichtingen.
De brochure van het
opvoedingsproject en vooral het
schoolreglement bevatten de wettelijke bepalingen.
Bewaar dit boekje; het kan later nog van pas komen.
Op de webstek vind je recente info, foto’s en vooral een
actuele kalender.
Namens het schoolteam.
Karen Deridder, Directeur.
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ZIN IN LEREN ZIN IN LEVEN
In onze school is er aandacht voor een
kwaliteitsvolle ontwikkeling van de kinderen.
Leren is voor ons meer dan alleen het
verzamelen van kennis. Wat de kinderen
leren, moet waardevol en bruikbaar zijn in
een steeds complexere wereld.
Het totale kind is belangrijk.
Zin in leren, zin in leven:
Onze uitgangspunten zijn het “leren” en “leven” van
elk kind. De harmonische ontwikkeling van elk kind
staat centraal! Daarom kiezen wij voor waardevolle en
eigentijdse methodieken in kleuter- en lagere school.
Enkele voorbeelden:
1. Zelfstandig werk :
Kleuters en leerlingen leren op een indringende manier om zo
zelfstandig mogelijk opdrachten en leerstof te verwerken en
te plannen.
2. Hoekenwerk en contractwerk :
Boeiende opdrachten en activiteiten worden aangepakt in
“hoeken”.
Zo zijn er taal-, reken-, spel-, knutsel-,
computerhoeken, … in onze klassen.
3. Projectwerk :
Projectwerk is een vorm waar de ganse school, een klas of
kleuter- en lagere school apart, samen werken rond één
thema.
Uitgevoerde projecten in onze school zijn er geweest over:
“De toren van babbel” (jaarproject), water, techniek, talenten
pestactieplan, zenproject, digitale wolven...
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Hierbij worden ook de ouders grootouders en schoolomgeving
intensief betrokken, zoals bij een projecttentoonstelling of
gewoon meedoen in de klas.
4. Ouders en vrijwilligers
Op school kan je betrokken meewerken aan het leren van de
kinderen: Leesouders in de lagere school, projectouders in de
kleuterschool. Vrijwilligers helpen ons ook om de leerkansen
van de kinderen te vergroten met extra oefenen in een kleine
groep, individueel en ook bij huiswerkbegeleiding.
SAMENLEVEN.
We hechten veel belang aan het samenleven op school !
Sociale vaardigheden bijbrengen is een topprioriteit van de
school!
Het bijbrengen van fundamentele waarden doen we duidelijk
vanuit een christelijke inspiratie.
Waarden
als
respect,
verdraagzaamheid,
beleefdheid,
vriendelijkheid, verantwoordelijkheid, discipline, solidariteit en
eerlijkheid staan daarbij voorop en krijgen hun plaats binnen
het samen leren en samen leven dat wij aanbieden.
Geregeld zullen we dit ook vieren samen met de
parochiegemeenschap.
CREATIVITEIT.
In onze school zijn er heel wat activiteiten die ertoe bijdragen
dat de kinderen zichzelf leren uitdrukken, zelf vorm kunnen
geven aan beleving, eigen emotie en dat in gesproken en
geschreven taal, in muziek, bewegingsopvoeding, tekenen,
schilderen, boetseren en textiele werkvormen.
Jonge mensen worden zo opgevoed tot creativiteit en
probleemoplossend denken.
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ONZE SCHOOL IS WERELDGERICHT.
“School” staat voor ons niet alleen wat er binnen de muren
gebeurt. Zowel in de kleuterschool als de lagere school gaan we
geregeld die wereld verkennen, enkele voorbeelden:

bezoek aan theater, het museum of de bibliotheek,

een dag in de Zooklas of een havenrondvaart,

een fietsdag in de natuur of een bosdag,

boerderijklas voor het tweede leerjaar,

Zeeklassen inSint-Idesbald voor het derde en vierde
leerjaar .

bosklas voor vijfde en zesde leerjaar ( Houthalen)

tweedaagse bosklas voor laatste kleuterklas en eerste
leerjaar(Herentals)

sportdagen.
OUDERS.
De ouders maken deel uit van het schoolgebeuren.
We betrekken hen bij vele activiteiten : Info-avonden,
leesouders, feesten (wat we graag doen !), uitstappen, fietsdag.
Belangrijk is dat de ouders via ouderraad en de schoolraad
(overleg tussen ouders, leerkrachten, directie en schoolbestuur)
tot intense samenwerking kunnen komen met als doel, een
kwaliteitsvol onderwijs voor ieder kind.
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HET OPVOEDINGSPROJECT
Een duidelijk concreet opvoedingsproject gedragen door de hele
schoolgemeenschap is onontbeerlijk.
In dit opvoedingsproject geven we aan welke basisdoelen de
school als opvoedende gemeenschap op het oog heeft en hoe zij
deze waarmaakt. We hebben het met andere woorden over de
fundamentele uitgangspunten van onze school.
VIJF BASISDOELEN :
De vorming die we in onze basisschool willen aanbieden is gericht
op de totale mens, hoofd, hart én handen. Uiteraard wordt deze
persoonlijkheids-ontwikkeling verder gezet in het secundair en
eventueel in het hoger onderwijs.
 Maximale ontplooiingskansen voor elk kind.
 Respect voor en aanvaarding van elk kind, met speciale
zorg voor ontwikkelingsbedreigde kinderen.
 Christelijke zingeving en beleving.
 Een dynamische school gebaseerd op degelijke schoolstructuren en een deskundig onderwijsteam.
 Een.hechte school- en klasgemeenschap, geïntegreerd in
de parochiegemeenschap, geworteld in de Vlaamse
cultuur en gericht naar de brede multiculturele
gemeenschap.
 Een duidelijke visie op zorg!
De volledige tekst van het opvoedingsproject staan samen met
het schoolreglement in een aparte brochure!
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ONZE SCHOOL
Gesubsidieerde Vrije Basisschool

St.-Jozef
KLEUTERONDERWIJS
GEMENGD LAGER ONDERWIJS
Liersesteenweg 314
2640
MORTSEL
 03/455.49.13
 noodnummer: (directie) 0496/ 61. 75. 48.
e-mail: directie@sintjozefmortsel.be
secretariaat@sintjozefmortsel.be
web site : www.sintjozefmortsel.be

SCHOOLBESTUUR “ANKERWIJS”vzw
Onze school
vormt samen met andere
schoolgemeenschap “Anker” ( nieuw adres !)

scholen

de

De scholen behoren tot het Schoolbestuur:
Ankerwijs v.z.w.
Jan Moorkenstraat 54
2600 Berchem
Volgende basisscholen maken er deel van uit:
De Tandem en Rozenregen uit Mortsel
Het Hinkelpad, de Knikkerbaan en De Merode (bijzonder
onderwijs: basisaanbod en type 9) uit Berchem;
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OUDERS EN SCHOOL
Ouderraad :
De ouderraad is de schakel tussen ouders en de school.
Door samenwerking willen zij zich mee inzetten voor de
opvoedingsgemeenschap. Jaarlijks organiseren zij meerdere
activiteiten die de relaties ouders-school bevorderen. Op de
vergaderingen zijn alle ouders welkom.
Leesouders :
Zij begeleiden wekelijks een groepje kinderen bij het technisch
lezen en het “bib”project rond leesplezier.
Fietsouders:
Zij begeleiden de kinderen naar de sporthal en werken mee aan
de jaarlijkse fietsdag.
Ook bij andere schoolactiviteiten zoals fietsdagen, sportdagen,
projecten en de klusjesdagen op school zijn wij blij met de hulp
en de inzet van de ouders.

SCHOOLRAAD
De schoolraad is een adviesraad waarin zowel het schoolbestuur,
de directie, het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap
vertegenwoordigd zijn.
Deze raad wil samen accenten leggen om in overleg en
samenwerking het opvoedingsproject van de school te helpen
verwezenlijken.
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Het CLB.
Het CLB werkt vraaggestuurd . Dus zowel het schoolteam als
ouders kunnen bij CLB terecht met eigen, specifieke vragen of
problemen.
Het CLB werkt op volgende 4 terreinen:





Leren en studeren
Onderwijsloopbaan
Preventieve gezondheidszorg
Psychisch en sociaal functioneren

Enkele praktijkvoorbeelden:

Deel uitmaken van het multidisciplinair overleg, dit is
overleg met directie, leerkrachten en het CLB. over de
leervorderingen van de kinderen (MDO).

Ondersteuning bij de studiekeuze na het 6de leerjaar.

Ondersteuning van het leerlingvolgsysteem.

Leerlingbegeleiding bij leerplicht controle.

Kortdurende begeleiding en het verstrekken van advies
en informatie.

Diagnose en advies bij verwijzing naar
gespecialiseerde hulp.
Bv: Logopedie, kinesitherapie ,etc.
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Praktijk over de gezondheid van de kinderen:

Algemeen geneeskundig onderzoek op het CLB
centrum voor het tweede jaar kleuteronderwijs en
vijfde jaar lager onderwijs.

Gerichte consulten op de school voor het eerste jaar
kleuteronderwijs, het eerste jaar lager onderwijs en
het derde jaar lager onderwijs.
Het telefoonnummer van het CLB is 03/443.90.20.
De medewerker voor onze school is Shana Beackelmans
Maatschappelijk werker: Hanne Verhaegen
De schoolarts is dokter : Lilid Hasoutiounian
Schoolverpleegster: Renild Verdonck
Adres: VCLB 2 Sint-Benedictusstraat 14 b 2640 Mortsel
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WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
Inschrijvingen
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden
voorgelegd dat de identiteit van het kind
bevestigt en de verwantschap aantoont.
(het trouwboekje, het geboortebewijs, een
identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs
van inschrijving in het vreemdelingenregister,
een reispas, kids ID ...)
Voor het schooljaar 2018-2019 kunnen
kinderen pas ingeschreven worden vanaf 5 maart
2018! Broers en zussen hebben voorrang vanaf januari 2018!
Kleuters kunnen naar school vanaf 2,5 jaar.
Zij worden in de school toegel aten vanaf de instapdatum na hun
inschrijving :de instapdagen zijn:
- de eerste schooldag na de zomervakantie;
- de eerste schooldag na de herfstvakantie;
- de eerste schooldag na de kerstvakantie;
- de eerste februari (teldag)
- de eerste schooldag na de krokusvakantie;
- de eerste schooldag na de paasvakantie.
- de eerste schooldag na de hemelvaartvakantie
De ouders tekenen een aanmeldingsregister.
Let op :Kleuters van vijf jaar oud moeten regelmatig naar school
komen. Bij te veel afwezigheden kan de schooltoelage
ingetrokken worden.

-10-

Infoboekje schooljaar 2018-2019

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het
leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen.
Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs
blijft is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen
aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd
naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere
school verblijven kan enkel in samenspraak en na advies van de directeur
en het CLB.
De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te
volgen.
Wegens gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de
directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.
Afwezigheden
Bij afwezigheden geldt volgende reglementering :
Kleuteronderwijs
In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit
dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische
attesten.
Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te bevelen dat
ouders de kleuteronderwijzer en/of directeur informeren
omtrent de afwezigheid van hun kind.
Leerplichtige kleuters volgen de regeling die geldt voor
leerlingen van het lager onderwijs.
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Lager onderwijs
Afwezigheden van méér dan drie opeenvolgende schooldagen
moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden.
Let op!
Voor andere afwezigheden vullen de ouders de voorgedrukte
gele of paarse afwezigheidsbriefjes van de school in.
Het gele ziektebriefje kan vier keer gebruikt worden! Voor alle
volgende afwezigheden wordt een medisch attest gevraagd!.
Bij niet-gewettigde afwezigheden ( problematische afwezigheid)
wordt de gemeenschaps-inspectie verwittigd en actieplan
opgestart met het CLB.
Vervroegd op vakantie gaan, een tussentijdse vakantie
kunnen nooit gewettigd worden door de directie!
Alle details staan in het schoolreglement!
“Bednet” Onderwijs aan huis
De directie kan voor kinderen, die afwezig zijn
wegens ziekte of ongeval, onderwijs aan huis organiseren.
Dit kan nadat de leerling al 21 kalenderdagen ononderbroken
afwezig is.
Schoolverandering
Bij schoolverandering in de loop van het schooljaar is de nieuwe
inschrijving rechtsgeldig :

onmiddellijk in geval van akkoord door de directie van de
oorspronkelijke school
Via een aangetekend schrijven worden de scholen op de hoogte
gebracht.
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SCHOOLUREN - SPEELTIJDEN
De lessen zijn:


in de voormiddag van 8.30 tot 12.05 u.
(op woensdag eindigen de lessen om 12.05u.)

in de namiddag van 13.30 tot 15.25 u.
Om de lessen en de activiteiten niet te storen, dringen wij erop
aan dat de kinderen steeds tijdig in de klas aanwezig zouden
zijn. De speeltijden zijn van 10.10u. tot 10.25 u. en van 14.20u.
tot 14.35 u.
Smullen tijdens de pauze:
Hard fruit of een droge koek -in een doosje- zijn dan als
versnapering best geschikt. Drinkbussen die meegegeven worden
zijn best morsvrij.
Woensdag : fruitdag !
Glazen flessen, brikjes en blikjes zijn niet toegestaan in
afspraak met de milieudienst van de stad Mortsel!
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VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
De voor- en naschoolse opvang is niet gratis. U krijgt wel een
attest om deze kosten in te brengen bij uw belastingsaangifte !
Deze opvang wordt verzorgd door het opvanginitiatief van de
schoolgemeenschap: ”De woonboot”. De ouders die gebruik
maken van opvang krijgen een uitgebreide infobundel. Er moet
niet vooraf ingeschreven worden.
Extra info : www.woonboot.be (aanlegplaats Sint-Jozef)
Voorschoolse opvang: nieuwe uren:
Gebeurt in de kleuterrefter van 7u15 tot 8u15. De begeleiders
de woonboot van de vangen de kinderen op!. (Prijs op 1/9/18 €
1,10)
Naschoolse opvang: : van 15u40 tot 18u30 , Woensdag tot 13u
De begeleiders van de woonboot vangen de kinderen op!. (Prijs op
1/9/18 eerste uur € 1,12 , nadien € 1,12 per halfuur)
Studie van 15u40 tot 16u30 op maandag, dinsdag en
donderdag
Vanaf het 3de leerjaar is er studie door de leerkrachten
verzorgd. Er mogen geen leerlingen uit de studie opgehaald
worden. Deze studie is ook betalend! (Prijs op 1/9/18 € 1,12€)
Tijdens de maandelijkse schoolteamvergadering is er geen
studie. U kan deze data op de webkalender terugvinden !
Deze bijdragen worden door de Woonboot gefactureerd
Noodtelefoon Woonboot: 0477 90 63 23
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Lange opvang op woensdagnamiddag in de “Kubus”
De kinderen worden om 13 uur per bus opgehaald en naar de
Kubus gebracht. Daar worden ze door ouders opgehaald.
Deze opvang is een initiatief van de stad Mortsel. Hier MOET
vooraf ingeschreven via het onthaal van de stad Mortsel.
Info: 03 444 17 52
Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal de woonboot
opvanginitiatieven organiseren tijdens de vakanties.
Themaweken en sportweken op verschillende locaties.

ook

MIDDAGOPVANG
De kinderen kunnen ’s middags in de schoolrefter een
meegebracht lunchpakket in een brooddoos eten. Water wordt
door de kinderen zelf meegebracht.
Voor het ’s middags overblijven op school wordt €1,12 per dag
gevraagd..
Ook deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar!!
De afrekening van deze bijdrage gebeurt ook via de Woonboot.
De kinderen eten op een huiselijk manier in de klas. Voor de
leerlingen van de lagere school vragen we ook om een
keukenhanddoek mee te geven. Dat is nog gezelliger en netjes.
De begeleiding wordt verzorgd door de leerkrachten en de
woonboot.
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VEILIG NAAR SCHOOL
Vanaf de herfstvakantie tot de krokusvakantie is een
fluovestje verplicht!

Toegang tot de school:
Kinderen die van de voorschoolse opvang (7.15 – 8.15 uur)
gebruik maken, worden onthaald in de kleuterrefter. Om
veiligheidsredenen vragen wij om uw kind tot binnen in de
school te begeleiden!
Vanaf 8.15 uur wordt uw kind door enkele leerkrachten
opgevangen op de kleuterspeelplaats of de speelplaats lagere
school. Mogen we vragen aan de (groot)ouders om buiten de
schoolpoort te blijven wachten in de wachtzone. Op deze
manier behouden we een veilig overzicht.
Om 8.30 uur gaat de bel en gaan de poorten toe. Kom op tijd
voor het te laat is! Dit is voor iedereen aangenamer om de dag
te beginnen. Alvast Dankjewel!

Fietsen stallen in de fietsrekken. Met de fiets aan de hand
over de speelplaats gaan is veiliger voor iedereen!
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Verlaten van de school:
Kleuterschool:
Ouders wachten buiten aan de rode of de groene poort tot het
tweede belsignaal. Na het tweede belsignaal wachten de
kleuters bij hun juf om opgehaald te worden zowel ’s middags
(12.05 uur) als ’s avonds (15.25 uur).
Groep 1, 2, 3, 4: bij de juffen op de speelplaats.
Groep 5 en 6: bij de juffen in de klas.
We vragen dat (groot)ouders zich niet vroeger in de
kleutergang begeven. Kleuters die om 15.40 uur nog niet
werden afgehaald, worden naar de avondopvang (Woonboot)
gebracht (kleuterspeelplaats of kleuterrefter).
Lagere school:
Na het tweede belsignaal vormen de kinderen verschillende
rijen om de school te verlaten. Geen enkele leerling mag
zelfstandig de school verlaten. Alle kinderen die te voet of
met de fiets naar huis gaan, moeten onder begeleiding van een
leerkracht één van de rijen nemen.
Veldbloemrij: de kinderen worden begeleid tot op De Valk.
Hof Savelkoulrij: de kinderen worden overgezet aan de Lierse
steenweg. Kinderen gaan van daaruit de Maria Gorettistraat in
Deze is recent veel veiliger aangelegd!.
Ouderrij: de kinderen blijven OP de speelplaats tot iemand hen
daar komt ophalen aan het gekleurde touw. Ouders mogen de
speelplaats pas betreden wanneer een leerkracht het signaal
geeft. Daarvoor wachten de ouders buiten de schoolpoort in de
daarvoor voorziene wachtzone. Gelieve de doorgang vrij te
houden voor de rijen.!
Kinderen van het 1ste en 2de leerjaar die om 15.40 uur nog niet
werden afgehaald, worden naar de avondopvang (Woonboot)
gebracht (kleuterspeelplaats of kleuterrefter). Kinderen van
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het 3de tot en met het 6de leerjaar worden opgevangen door
een leerkracht in de grote refter zodat ze hun huiswerk
kunnen starten. ( Studie)
De studie eindigt om 16.25 uur. U kan de kinderen nadien
ophalen in de kleuterrefter of de kinderen gaan met
toestemming van de ouders alleen naar huis. Bent u toch een
beetje vroeger op school, gelieve uw kind dan op een rustige
manier uit de studie te plukken zonder de anderen te storen.
Spreek ook duidelijk met je kind af, of het al dan niet met de rij
mee moet of afgehaald wordt. Verwittig steeds de leerkrachten
bij een wijziging. Breng ook grootouders of anderen op de
hoogte van de afspraken.

MET DE FIETS NAAR SCHOOL
De school bouwt aan een doordacht fietsbeleid!
We oefenen fietsvaardigheden met alle leeftijden om vanaf het
derde en vierde leerjaar uitstappen per fiets te kunnen doen!
De jaarlijkse fietsdag is het hoogtepunt van het leertraject
fietsvaardigheid!
Controleer regelmatig de fiets van uw kinderen en laat hem
indien nodig zo vlug mogelijk herstellen. De kinderen van de
lagere school die met de fiets komen gaan eerst hun fiets halen
om daarna bij de rijen aan te sluiten.
Er is nu meer fietsstalling dan vroeger. Gelieve er dan ook
gebruik van te maken !
Een fluovestje en een helm dragen is meer dan een aanrader!
Nogmaals: vanaf de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie is
een fluovestje verplicht. Een vestje met schoollogo kost 1 euro
en is te verkrijgen op het secretariaat.
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KLEDIJ
De kinderen komen steeds in verzorgde kledij naar school.
Gelieve vrijetijdskleding, trainers en modesnufjes te vermijden.
Graag alle kledingstukken naamtekenen.
Schoenen ook aangepast aan de weersomstandigheden!
Slippers zijn geen veilig schoeisel.

SCHOOLMATERIAAL
Schoolmateriaal en schoolboeken worden
gratis verstrekt. Dit alles is kostbaar duur.
Wij vragen de kinderen zorgzaam om te
gaan met het gekregen materiaal en de
leerboeken. Boeken en schoolmateriaal
lijden veel schade door voortdurend over
en weer sleuren, daarom raden wij het gebruik van
stevige rugvriendelijke boekentassen. ( Eventueel met rollers)
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WAT BIJ EEN ONGEVAL OF ZIEKTE!
De school is verzekerd tegen persoonlijke ongevallen met
lichamelijk letsel.
Wat doet de school bij een ongeval?

Kleine verwondingen worden in de school verzorgd.

Bij grotere verwondingen worden de ouders op de
hoogte gebracht om met hun kind naar een arts of
spoeddienst te gaan.

Bij ernstige ongevallen wordt de hulp van een
ziekenwagen ingeroepen en het kind naar het
ziekenhuis gebracht. De ziekenwagen brengt uw kind
naar een door de spoeddienst 100 gekozen ziekenhuis.
Bij ongevallen wordt door het secretariaat een elektronisch
ongevallenformulier meegegeven.
De geneesheer en het
ziekenfonds vullen het formulier verder aan. Na afhandeling
betaalt het ziekenfonds een gedeelte terug; het verschil wordt
door de verzekeringsmaatschappij uitbetaald. Deze informatie
staat ook op de meegegeven papieren.
De schoolverzekering geldt niet voor schade die de kinderen
toebrengen aan derden; schade aan kledingstukken, brillen,
uurwerken...; diefstal.
Brillen worden wel terugbetaald bij een ongeval.
Wij raden de ouders aan een familiale verzekering af te sluiten.
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OUDERCONTACTEN
Op dinsdag 11 september ’18 om 20 uur is het ouderavond voor
de lagere school en op dinsdag 18 september ’18 om 20 uur is de
ouderavond voor de kleuterschool. Deze ouderavonden hebben
als thema de werking van de school en de werkwijze in de
klassen.
Na de proefwerken of na een perioderapport is er telkens
gelegenheid om de resultaten te komen bespreken.
Ook in de kleuterschool wordt er in de loop van het 2de
trimester een oudercontactavond ingericht.
Veel probleempjes op school kunnen na een telefoontje of een
gesprek met de leerkracht en/of de directeur worden opgelost.
De klasactiviteiten moeten echter tijdig beginnen en kunnen niet
onderbroken worden. Maak dan ook steeds een afspraak voor of
na de lesuren. Ook de zorgcoördinatoren van de school,
(Juf Crist’l voor de kleuterschool en juf Liesbet voor de lagere
school) staan garant voor een degelijke aanpak.
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HUISWERKBELEID
Kinderen van de basisschool moeten systematisch leren hun
huistaken en lessen af te werken, maar het mag geen
overbelasting worden.
De school voert een huiswerkbeleid dat geregeld wordt bijgestuurd. Hierbij werden afspraken gemaakt omtrent de
gemiddelde werktijd waarbinnen de opgegeven taken kunnen
afgewerkt worden.
Deze werktijden zijn verschillend per leerjaar :
1ste leerjaar : max. 15 min.
2de leerjaar : max. 20 min.
3de leerjaar : max. 30 min.
4de leerjaar : max. 45 min.
5de leerjaar : max. 1 uur.
6de leerjaar : max. 1 uur.
In principe moet ieder kind erin slagen de taken binnen de
vooropgestelde tijd af te werken. In het vijfde en zesde
leerjaar leren de leerlingen intensief een studieplanning opmaken.
De aanzet tot plannen is een actiepunt doorheen heel de school.
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RAPPORTEN
In de lagere school wordt gebruik gemaakt van een
computerprogramma om een zo volledig mogelijk rapportering
naar de ouders toe mogelijk te maken.
Per vakonderdeel wordt vermeld welk leerdoel of welke leerstap
precies geëvalueerd wordt. Deze wordt uitgedrukt in een score
op 10 punten.
De leef- en leerhoudingen in de klas worden in een aantal zinnen
beoordeeld.
Dit rapport wordt op geregelde tijdstippen meegegeven.
Deze tijdstippen kan je op de webagenda raadplegen.

BEWEGING & SPORT
Wekelijks hebben de leerlingen van de lagere school 2 lestijden
lichamelijke opvoeding onder leiding van een sportleerkracht.
Tijdens de sportlessen dragen de leerlingen sportkledij.
Dit is een groen kwaliteits T-shirt met embleem van de school en
blauwe of zwarte broek.
Het T-shirt moet in de school aangekocht worden.
De
kinderen
dragen
steeds
sportschoenen
of
stevige
witte
turnpantoffels (bij voorkeur zonder
veters).
Het genaamtekende sportgerief wordt in
een
turnzak opgeborgen. Graag tijdens de
vakanties even langs de wasmachine laten passeren!!!
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ZWEMMEN
Door het verdwijnen van het zwembad van Mortsel, gaan de
leerlingen niet meer zwemmen . Hopelijk gaat in het schooljaar
2018-2019 het nieuwe zwembad open. Dan kunnen de leerlingen
terug gaan zwemmen.

EXTRA-MUROSACTIVITEITEN
1. De leeruitstappen die zowel in de lagere als in de
kleuterschool georganiseerd worden, kaderen steeds in een
project of thema. In de klas worden de opgedane leerervaringen
verder verwerkt.
2. Om de twee jaar gaan de leerlingen van het 5de en 6de
leerjaar een week op bosklassen. Ook om de twee jaar gaan de
leerlingen van het 3de en het 4de op zeeklas. De laatste
kleuterklas en het eerste leerjaar gaan op bosklassen. Het
tweede leerjaar gaat op boerderijklas. Leerkrachten en
leerlingen leren elkaar en de leerstof op een andere manier
kennen en het bevordert het samenleven en de klassfeer. Het
bedrag wordt in meerdere schijven betaald, met een maximum
van 425 euro over heel de schoolloopbaan. ( maximumfactuur op
1/9/2017)
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BETALINGEN
Om de kinderen niet voortdurend met geld naar de school te
sturen, zullen de betalingen regelmatig gefactureerd worden.
De rekeningen voor opvang zullen door de “Woonboot”
gefactureerd worden. Voor uitgaven verbonden aan de school
krijg je dan een rekening van de school.
De bedragen worden dan gestort op de schoolrekening. U kan
steeds terecht bij het schoolsecretariaat met opmerkingen .
Domiciliering kan ook uitgevoerd worden, vraag hiervoor een
aanvraagformulier aan het secretariaat.
Bij een fout , vraag dan steeds een nieuwe rekening aan het
secretariaat. Anders loopt het mis met de automatische
afboeking van uw rekening.
Bij betalingsmoeilijkheden zoeken we samen naar een passende
en discrete oplossing op maat van je mogelijkheden.
Meer info vindt U in het schoolreglement bij de bijdrageregeling.
In het schoolreglement staan de bedragen van de maximum
factuur per leeftijdsgroep vermeld.
Maximumfactuur= uitstappen, theater, schoolreis. Ze is niet van
toepassing voor de refter en de voor- en naschoolse opvang!
Email secretariaat: secretariaat@sintjozefmortsel.be
Schooltoelage:
Vraag bij de start van het schooljaar naar de documenten van de
schooltoelage. Een uitstekend middel van de
Vlaamse overheid om jonge gezinnen te
helpen.
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LEEFREGELS VOOR DE KINDEREN
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Eens je op school bent, blijf je daar ook en loop je dus
niet meer van de speelplaats.
Zet je fiets netjes in de rekken. Fiets niet op de speelplaats
Tijdens de speeltijden blijf je op de speelplaats.
Gangen, toiletten... zijn geen speelplaatsen.
Om veiligheidsredenen is voetballen op de speelplaats
van de lagere school nooit toegelaten. Natuurlijk kan
dit wel op het voetbalpleintje!
Hou de speelplaatsen mee netjes. Koekendoosjes,
schillen... werp je dus niet op de grond, maar in de
vuilnisbakken.
Banken dienen niet om op te staan of te lopen, maar om
op te zitten.
Gebruik de speeltuigen waarvoor ze dienen en haal
geen halsbrekende toeren uit.
Wasbakken en toiletten worden na gebruik netjes
achtergelaten.
Je berokkent geen schade aan schoolmeubelen,
gebouwen, beplanting, ...
Draag zorg voor je schoolmateriaal en boeken.
Geen snoep en kauwgom.
Je mag nooit alleen naar huis gaan! Je wordt afgehaald
of je gaat met de rij mee!

Kom op tijd
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PESTACTIEPLAN
Met dit hoofdstuk willen we een belangrijke zorg van de
school en ook van de ouders verduidelijken. We willen het
pestgedrag op school indijken. Dit kan echter niet zonder een
goede samenwerking binnen de school en met de ouders. De
school steeds de intentie om nog bewuster met pesten om te
gaan en haar actie nog te verfijnen.
Nu maken de kinderen reeds van in de kleuterschool kennis
met de “axenroos”. Dit project wordt voortgezet in de lagere
school. De axenroos is een model om de kinderen – via dieren
als voorbeeld – vertrouwd te maken met elkaars gevoelens en
gedrag.
De kinderen van de lagere school kunnen hun problemen ook
kwijt in een brievenbus bij juf Liesbet. Deze “zorgen” worden
in overleg met de klasleerkracht en de directeur aangepakt.
Ook worden de andere leerkrachten gevraagd om een oogje in
het zeil te houden. Wij vragen ook de ouders om snel te
reageren op pestgedrag. Dit kan door het probleem te
signaleren aan de klasleerkracht, de zorgcoördinator
of bij de directeur.
Bij problemen worden ook de ouders van de pesters op
de hoogte gebracht.
Zo kunnen we met een positieve samenwerking vervelend
gedrag bijsturen!
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RICHTLIJNEN VOOR DE OUDERS
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Veiligheid :
Kinderen zijn de zwakste weggebruikers.
Om de kinderen niet nodeloos in gevaar te brengen,
verzoeken wij met aandrang: “Het goede voorbeeld te
geven door”:
- Op de parking naast de kerk stapvoets te rijden en
netjes te parkeren in de Nieuwelei.
Om de veiligheid van de kleuters te waarborgen dienen
de poorten van de school steeds gesloten te worden.
's Morgens is de school toegankelijk vanaf 8.15u. en 's
middags vanaf 13.15u. Vanaf dan is er ook bewaking
voorzien. Stuur daarom uw kinderen niet te vroeg
naar de school.
De ouders begeleiden hun kinderen tot aan de
schoolpoort en laten ze dan alleen naar de
speelplaats gaan.
De ouders zorgen ervoor geen gesprekken te voeren
met leerkrachten die belast zijn met bewakingsopdrachten of begeleiding van rijen. Wacht aan de
deur van de leraarskamer, we zullen je snel te woord
staan.
Na het belsignaal van 8.30u. en van 13.30u. vertoeven
de ouders niet meer in de klassen zodat de activiteiten
tijdig kunnen aanvangen.
Wij hebben niets tegen dieren, integendeel.
Maar wil de speelplaatsen niet betreden met honden
en hou deze in de buurt van de school steeds aan de
leiband.
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Laat voor aanvang van de lessen of na schooltijd de
kinderen niet spelen of fietsen op de speelplaatsen,
ook niet op de ruimte tussen de gebouwen van de
lagere en kleuterschool.
Eventuele ongevallen komen niet in aanmerking voor de
schoolverzekering.
Gelieve de rijen niet te hinderen voor de poorten, noch
op de verharde wegen, noch op het kruispunt van de
wegeltjes naar de Liersesteenweg en de Nieuwelei.
Kledingstukken, boekentassen, schoolmateriaal, turnkledij en andere persoonlijke bezittingen worden
voorzien van naam en voornaam.
Roken is verboden in de gebouwen en rond de
schoolomgeving: speelplaatsen, toegangswegen en bij
schoolfeesten!
Wil u de kinderen geen snoep meegeven naar de
school. Kinderen vieren hun verjaardag graag in
klasverband. Volg de afspraken die klasleerkracht
met u maakt op de ouderavond van september.
Indien uw kind tijdens de schooluren op medische
controle moet, dient de directeur of de leerkracht
daarvan steeds schriftelijk in kennis gesteld te
worden via het afwezigheidsbriefje.
De ouders komen hun kind dan ophalen. In geen geval
mogen kinderen alleen naar huis gaan of de school
vroeger verlaten.

KOM OP TIJD NAAR
SCHOOL!
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GEZONDHEIDSBELEID
De school voert een actief gezondheidsbeleid. Dit kunnen we
alleen realiseren met uw medewerking.
Woensdag is het fruitdag: alle kinderen brengen dan alleen
fruit of groente mee als tussendoortje.
Tijdens verschillende activiteiten is er aandacht voor gezonde
voeding. Enkele voorbeelden: Ontbijt in de kleuterschool,
koken in het 1ste en 2de leerjaar, koken in het GROM( Mechelse
groenteveiling ) voor het 4de leerjaar, receptenproject in het
5de leerjaar…
Met de oudere leerlingen zijn er activiteiten over drugs- en
alcoholpreventie.
In samenspraak met CLB arts en de ouderraad is een “drink
en plasbeleid “ uitgewerkt.
Kinderen brengen water mee naar school.
De ruime aandacht voor beweging vind je terug in de
bewegingslessen, sportdagen, de zwembeurt en in het
ontwikkelen van fietsvaardigheden!
Rookverbod: De school en de speelplaatsen zijn rookvrije
omgevingen! Ook op schoolfeesten mag er niet gerookt
worden.
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MASTERPLAN
Sinds 2011 is er door een architecte een masterplan
ontwikkeld om de infrastructuur te verbeteren.
Eerst is de volledige school opgemeten. We beschikten
immers niet over noodzakelijke en gedetailleerde plannen.
In deze voorbereiding en planning investeerde de school bijna
40 000 euro.
In het masterplan staan prioriteiten:
Uitgevoerd zijn:
 Isolatie blok B, verwarming Blok B uitgevoerd in 2013
 Nieuwe ramen in Blok B 2015
 Verwarming op Gas in blok A, herfst 2016
 Verwijderen stookolie tanks kelder blok A zomer 2017
Onder voorbehoud van subsidies van de Vlaamse overheid:
Uit te voeren de volgende schooljaren in volgorde:
 Nieuwe speelplaats lagere school
 Nieuw sanitair blok kleuterschool en lagere school.
De volledige uitvoeringtijd is tussen 10 en 15 jaar!
Het volledige masterplan zal geregeld zichtbaar gemaakt
worden aan de ouders. (Infopanelen bij het schoolfeest)
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NOOT !
Over volgende onderwerpen worden afzonderlijke brieven
meegegeven :
-

Samenstelling schoolteam.
Aanpassing van het schoolreglement. Met de samenstelling
ouderraad en schoolraad en de bijdrageregeling .
Bedragen , tijdschriften, middagtoezicht, voor- en
nabewaking, zwemmen, leeruitstappen ...
Verlofregeling met pedagogische studiedagen
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VRIJE DAGEN - SCHOOLJAAR 2018-2019
1ste trimester:
Woensdag 17 september: studiedag: M decreet
Vrijdag 5 oktober: vrijaf
Woensdag 17 oktober: studiedag: Zin in leren…ZILL
Herfstvakantie:
Zaterdag 27 oktober t.e.m. zondag 4 november:
Kerstvakantie:
Van zaterdag 22 december t.e.m. zondag 6 januari:
2de trimester
Vrijdag 1 februari: vrijaf
Woensdag 27 februari: studiedag: Zin in leren..ZILL
Krokusvakantie:
Zaterdag 2 maart t.e.m. zondag 10 maart:
Paasvakantie:
Zaterdag 6 april t.e.m. paasmaandag 22 april:
3de trimester
feest van de arbeid:
woensdag 1 mei:
hemelvaartvakantie:
donderdag 30 mei t.e.m. zondag 2 juni:
pinkstervakantie:
zaterdag 1 juni t.e.m. maandag 10 juni:
Zomervakantie :
van vrijdagmiddag 28 juni tot en met zondag 1 september
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BELANGRIJKE DATA
Worden nog meegedeeld:
Kleuterprojecten
Kerstgebeuren
Fietsdag
Bosklas : kleuters eerste leerjaar
Boerderijklas 2de leerjaar
Schoolfeest : om het schooljaar houden we een schoolfeest, het
schooljaar daarop een musical.
Dus 2018-2019: schoolfeest: mei/ juni en 2019-2020: een
musical: februari/ maart.
Schoolreizen
Info vanuit de parochie federatie Mortsel:
Eerste Communie
Vormsel
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