VOORWOORD
2019‐2020 ...Welkom in ‘de Parel’!
Onze kinderen – uw en ons kostbaarste bezit ‐ zijn als parels.
Iedereen weet dat je parels moet koesteren.
Ze zijn opgebouwd uit parelmoer en groeien heel langzaam in de
beslotenheid van de schelp.
Die schelp wil onze school zijn : een plek waar uw kind zich goed voelt,
waar het graag is, waar het goed is om te leven en te leren, waar het
op male groeikansen krijgt om zijn/haar eigen parelmoer volgens eigen
talenten te ontwikkelen. Onze leerkrachten zullen met geduld, inzet en
een warm hart deze ontwikkeling ondersteunen, zodat elkeen kan
uitgroeien tot een mooie parel, verschillend van groo e en kleur, uniek in
vorm, zuiverheid en glans.
Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.
Het voltallige schoolteam zet zich in om uw kinderen te begeleiden bij
een eigen jdse opvoeding en draagt zorg voor degelijk en kwaliteitsvol
onderwijs. Naast welbevinden en betrokkenheid zijn talentontwikkeling,
digitalisering en fundamenteel leren belangrijke aandachtspunten
binnen ons onderwijs.
We trachten zo goed mogelijk de verwach ngen van ouders in te lossen.
Een goede communica e tussen school en ouders is zeer belangrijk.
Mogen we rekenen op een goede samenwerking?
Wij wensen uw kind een boeiend, leerrijk en aangenaam schooljaar toe!

www.deparelzutendaal.be
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GEGEVENS SCHOOLTEAM
SCHOOLBESTUUR
Eric Raedts
Rudi Gielen
Kathleen Willen
Tineke Vangeneugden
Lidia Schrijvers
SCHOLENGEMEENSCHAP :
“de Parel” maakt samen met “de Stapsteen” en de vrije basisschool As deel
uit van de scholengemeenschap Sint‐Hubertus 1132/118794
DIRECTIE
Marie‐Josée Stokx:

Christa Ory:

Verantwoordelijk voor kleuters, 1e en 2e lj.
Schoolstraat 5, Eikenstraat 16
0486 06 06 80
marie‐josee.stokx@deparelzutendaal.be
Verantwoordelijk voor 3e tot en met 6e lj.
Schoolstraat 6
0496 83 75 50
christaory@hotmail.com

SECRETARIAAT
Centraal secretariaat (Lutgarde Bijnens en Marie‐Lou Schrijvers)
Schoolstraat 5‐6
089 61 11 56
/
089 61 11 57
School Gewaai
Eikenstraat 16

089 61 32 52

BELEIDSMEDEWERKERS
Peter Boelen (zorgcoördinator LO)
Charlo e Thijs ( zorgcoördinator KO)
Vital Nijst (ICT ‐ coördinator)

089 61 41 19
089 85 29 24
089 61 22 69
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PERSONEEL Kleuteronderwijs
Belinda Peters (Knuﬀelklasje=instapklas=K1)
Nadia Stefanski (“Jules”‐klas=3 en 4‐jarige kl=K2)
Ilaria Pollice (“Jules”‐klas=3 en 4‐jarige kl=K2)
Veerle Strackx (Zonneklas=4 en 5‐jarige kl=K3)
Marijke Beuls (Kikkerklas=4 en 5‐jarige kl=K4)
Ellen Beuls (Kikkerklas =4 en 5‐jarige kl=K4)

0472 69 00 83
0486 62 86 22
0477 30 89 58
089 24 87 04
089 61 22 27
0494 68 96 38

Sandra Muﬀels (Visjesklas=instapklas + 3‐jarige kl=K5)

0476 68 43 89

Monique Vanhees (Vlinderklas=4 en 5‐jarige kl=K7)
Nathalie Snijkers (bewegingsopv + ondersteuning )
Lily Boelen (kinderverzorgster)

089 61 41 66
0473 22 86 55
089 61 31 92

PERSONEEL Lager onderwijs
Ilse Leen (1ste leerjaar)
Shanna Smeets (1ste leerjaar + ambulant)
Annick Neven (2de leerjaar)

0497 34 69 24
0497 35 39 45
089 62 27 51

Wendy Schijns (1ste /2de leerjaar Gewaai)
Valérie Beuls (2de leerjaar Gewaai)
Myene Lenaerts (3de leerjaar)
Ann Cops (3de leerjaar)
Kirsten Knippenberg (4de leerjaar)
Patrick Gregoor (4de leerjaar)
Leentje Jacobs(5de leerjaar)
Piet Wirix (5de leerjaar)
Danny Bobbaers (6de leerjaar)
Mirja Carovillano (6de leerjaar)
Saar Smeyers (godsdienst)
Sara De Meulenaere (godsdienst + ambulant)
Ulrike Hoho (lichamelijke opvoeding)

089 71 72 87
0477 22 06 33
089 61 27 30
0497 50 08 30
0474 89 51 89
089 61 33 30
089 71 75 50
089 61 40 68
089 61 27 30
0477 65 66 14
0477 65 76 85
0499 38 89 63
0479 39 86 64
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SCHOOLORGANISATIE
CAPACITEITSBEPALING
Onze school hee geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle leerlingen
inschrijven. Dit kan vanaf de eerste schooldag van maart van het voorafgaande
schooljaar. Eens onze capaciteit bereikt, wordt elke bijkomende leerling
geweigerd.
VP Gewaai
2 kleuterklassen
max. 30 / 25 / kleuters per klas
1ste graad
max. 35 leerlingen (klas 1+2 samen)
VP Schoolstr 5
4 kleuterklassen
max. 30 / 25 kleuters per klas
1ste leerjaar (1x) max. 25 leerlingen per klas (volzet)
2de leerjaar (1x) max. 30 leerlingen per klas
VP Schoolstr 6
3de leerjaar (2x) max. 30 leerlingen per klas
4de leerjaar (2x) max. 30 leerlingen per klas
5de leerjaar (2x) max. 30 leerlingen per klas
6de leerjaar (2x) max. 30 leerlingen per klas
Voor alle duidelijkheid : dit zijn niet de eﬀec eve aantallen van de klasgroepen
voor het schooljaar 2019‐2020. De capaciteit is jaarlijks aanpasbaar.
De wijzigingen staan op de website vanaf februari.

LESURENREGELING EN TOEZICHT OP SCHOOL
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
Morgen:
08:30 tot 12:10
Middag:
13:10 tot 15:10
Woensdag:
Morgen:
08:30 tot 12:10
Middag:
vrij
We verwachten dat alle kinderen steeds op jd zijn.
‘s Morgens is er vanaf 08:15 opvang voorzien op de speelplaats onder toezicht
van een leerkracht. Wij vragen u nadrukkelijk om uw kind niet vroeger en dus
onbewaakt aan de school af te ze en.
‘s Middags is er terug toezicht vanaf 12:45 voor de leerlingen die thuis zijn gaan
eten.
Na school is er toezicht tot 15:30 op school. Vanaf 15:30 worden de kinderen
naar de buitenschoolse opvang gebracht indien de ouders hen niet jdig zijn
komen a alen.
In Gewaai is er toezicht vanaf 08:15 en na school tot 15:25.
Woensdagmiddag is er toezicht tot 12:20 in Gewaai en tot 12:25 in Dorp.
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CONTACTMOMENTEN TUSSEN OUDERS EN SCHOOL
Infoavonden en openklasdagen:
Data van infoavonden per klas staan vermeld op de kalender van de website.
Oudercontact voor de kleuters: januari en juni
Oudercontact voor het lager onderwijs:
14 november

Voor alle klassen

30 januari

Voor alle klassen uitgezonderd het 6de leerjaar *

02 april

Voor het 1ste en 6de leerjaar *

25 juni

Voor alle klassen

*Voor de niet vermelde klassen is een selec ef oudercontact mogelijk waarbij de
leerkracht bepaalde ouders uitnodigt voor een gesprek of waarbij ouders de gelegenheid
hebben een afspraak te maken.

“KIJK WAT IK AL KAN”
Aan het einde van een thema gee de leidster de werkjes mee die uw kleuter in
dit thema maakte. Dit s muleert de kleuters om hun
ervaringen in de klas te delen met jullie, ouders. Het is een unieke kans om
samen met uw kind te reﬂecteren over het klasgebeuren, waardoor u als ouder
sterker betrokken bent bij het schoolgebeuren. Ook de post ( brieven, folders,…)
en de teksten van liedjes en versjes worden in deze map meegegeven.

KLASAGENDA
De schoolagenda is een handig, informa ef hulpmiddel voor leerlingen,
leerkrachten en ouders. Huistaken, lessen, toetsen en de geplande
ac viteiten worden telkens in de agenda genoteerd. Ook mededelingen van
direc e en leerkrachten voor de ouders ‐ en omgekeerd ‐ kunnen in de agenda
genoteerd worden : prak sche informa e, raadgevingen en opmerkingen m.b.t.
uw kind. De schoolagenda wordt één keer per week door de leerkracht en de
ouders ondertekend, als teken van controle en nazicht.
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AFSPRAKEN & PRAKTISCHE MEDEDELINGEN
SCHOOLOMGEVING EN VEILIGHEID
Na school jd worden de kinderen in rij begeleid op de volgende plaatsen:
1e rij: Stalkerweg
2e rij: Daalstraat ‐ O.L.Vrouwestraat ‐ kruispunt aan de kerk
Ouders die hun kind(eren) toestemming geven alleen naar huis te gaan,
vullen hiervoor een document in dat kan afgehaald worden op het
secretariaat.
Indien u uw kind(eren) met de auto brengt of haalt, zorg er dan voor dat
u parkeert op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen aan de school.
Voor ieders veiligheid vragen we niet te stoppen op het zebrapad.
BRENGEN EN AFHALEN VAN DE KLEUTERS
Indien wenselijk voor uw kindje, mag u ‘s morgens en/of ‘s middags uw
kleuter brengen tot bij de kleuterleidster. Probeer het afscheid zo kort
mogelijk te houden. ’s Middags wachten de ouders van de jongste kleuters
in het Dorp tussen de 2 poorten. De andere ouders wachten op de stoep.
De leidster die toezicht hee en de overzet doet aan de Schoolstraat,
opent de poort. De ouders mogen vanaf dat moment hun kleuters aan de
trappen a alen.
TRAKTATIE BIJ VERJAARDAGEN
Afspraken voor kleuters en 1e + 2e leerjaar.
Als uw zoon/dochter jarig is, dan vieren wij feest in de klas !
Om consequent te zijn in ons gezondheidsbeleid en om goede gewoontes
bij de kinderen aan te leren, wordt zoet uit de school geweerd. U mag wel
in de klas van uw kind trakteren met cake, wafeltjes, fruit, fruitsapjes,
fruitsla, yoghurt, … maar liever niets dat voor kinderen moeilijk is om te
eten, of waarmee ze zich vuil kunnen maken, zoals taart met slagroom of
chocolade. U kan ook één cadeautje voor de hele klas kopen zoals bvb.
een leuk prenten‐ of voorleesboek, puzzel, …
GEEN GESCHENKJES OM MEE NAAR HUIS TE GEVEN, geen snoep, geen
chocolade, geen speelgoedjes a.u.b. Wij hopen op uw medewerking!
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Afspraken voor 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.
Het team hee in overleg beslist dat er vanaf dit schooljaar ook in de 2de
en 3de graad mag worden getrakteerd, niet met snoep of geschenkjes,
maar met cake, wafeltjes, fruit,.. Dit is echter geen verplich ng .
Elke jarige wordt in de bloemetjes gezet. De leerkracht zorgt dat het
voor uw kind een speciale dag wordt
SCHOOLVERZEKERING
Ongevallen zijn ook op school niet uitgesloten.
De medische kosten, ten gevolge van een
ongeval op school, op de heen‐ of terugweg of
jdens ac viteiten door de school
georganiseerd, worden door de verzekering
terugbetaald.
De verzekering komt nooit tussen bij materiële
schade zoals aan kleding, ﬁetsen e.d.
Een familiale verzekering is wenselijk.
Leerlingen die ‘s middags en ‘s avonds zonder
begeleiding naar huis gaan, dienen hiervoor
een toestemmingsformulier op het secretariaat af te halen en ingevuld
terug te bezorgen. Indien dit om een eenmalige gebeurtenis gaat,
verwi gen de ouders de school hiervan via de agenda.
Wat te doen bij een ongeval?
‐ Het secretariaat verwi gen en formulieren a alen.
‐ Het doktersa est (ingevuld) zo vlug mogelijk terugbezorgen op
het secretariaat.
‐ De uitgavenstaat laten invullen door de mutualiteit (in een ander
geval ontvangt u een bewijs van onkosten).
‐ Noteer zeker uw rekeningnummer en handtekening op de
uitgavenstaat.
‐ Bezorg deze formulieren op het secretariaat, dat
ze verder zal doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij.
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VOORKOMEN EN VERANTWOORDELIJK GEDRAG
We verwachten van alle leerlingen dat ze gewone, verzorgde kledij dragen.
Teenslippers, klompjes of rollershoes( schoenen met wieltjes) zijn niet
toegestaan omwille van de veiligheid.
De kinderen spelen geen spelletjes waarbij in geval van verlies of winst geld
of andere voorwerpen worden uitgewisseld.
Omwille van de veiligheid zijn lederen ballen niet toegestaan. De kinderen
brengen geen materiaal mee waarmee ze de veiligheid van hun
medeleerlingen in het gedrang brengen.

KLEDIJ LICHAMELIJKE OPVOEDING
De kledij voor de turnlessen bestaat uit een zwart short, een uniform
T‐shirt met logo van de school en gymschoenen. De T‐shirts worden in het
begin van het schooljaar meegegeven aan de leerlingen en worden betaald
via de schoolrekening (valt niet onder de maximumfactuur).
Voor een nieuw T‐shirt, kan men terecht op het secretariaat.

VERLOREN VOORWERPEN
Aan de ouders wordt gevraagd op de kleding van hun kind een kenteken
aan te brengen.
Kostbare juwelen, mul media‐materialen, GSM en elektronische spelletjes
horen niet thuis op school.
Leerlingen die hun ﬁets na school jd achterlaten in de ﬁetsenstalling, doen
dat op eigen verantwoordelijkheid. De school kan dan ook nooit
verantwoordelijk gesteld worden bij verlies, beschadiging of diefstal.

WOENSDAG + VRIJDAG = FRUITDAG
We organiseren op woensdag en vrijdag een fruitdag waarbij elk kind
een stuk fruit of groente dat hij /zij zeker lust van thuis meebrengt.
Voortaan eten we op woensdag en vrijdag enkel nog fruit of een
groente.
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EETZAAL
Kinderen die ‘s middags niet naar huis gaan, bijven onder begeleiding in
de eetzaal van de school eten.
Onze school kiest voor gezonde voeding. Gelieve uw kind geen snoep en
cola, fanta , sprite en zeker geen energiedrankjes ...mee te geven (ook
niet jdens de speel jden).
Uw kind kan vrijblijvend volgende drankjes kopen: choco, water (plat of
bruis) en allerlei fruitsappen.
Voor onze jongste kleuters is een glazen ﬂesje nog te moeilijk.
We vragen aan de ouders om zelf een drinkbusje aan hun kleuter mee te
geven. Dranken worden besteld en betaald op de eerste schooldag van
elke week.
Om de afvalberg tot een minimum te beperken, vragen wij dat uw kind
gebruik maakt van : ‐ een boterhammendoos, geen aluminiumfolie!
‐ een waterﬂesje of hervulbare beker i.p.v. drank in
een brik
‐ fruitdoosje/koekendoosje ( papiertjes thuis laten)

ZINDELIJKHEID
Het is zeker geen vanzelfsprekendheid dat elke peuter van 2,5 jaar
zindelijk is. Toch willen we als school met aandrang vragen om hier werk
van te maken, voordat uw kindje naar school komt.
Indien het nog niet zindelijk is, vragen we dat jullie meewerken aan
zindelijkheidstraining met de school, in onderling overleg met de
kleuterleidster. Zo maken we er samen werk van om uw kindje op zo
kort mogelijke jd zindelijk te krijgen. We vragen dit zodat de
kleuterleidster jdens de schooluren niet voortdurend haar jd moet
verliezen aan het verversen van pampers. Deze jd gaat immers ten
koste van het pedagogisch werk van de leidster, ten koste van de andere
ontwikkelingsaspecten van uw kindje en ten koste van de rest van de
klas. Zindelijk zijn is wel een voorwaarde om ’s middags in de eetzaal te
mogen blijven. Wij hebben op school eveneens een folder beschikbaar
met handige ps en voorwaarden betreﬀende zindelijkheidstraining.
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HUISTAKEN EN LESSEN
Met het geven van huistaken beogen we een drievoudig doel:
‐ Aan het kind de mogelijkheid bieden om de leerstof verder in te
oefenen.
‐ Een goede werkhouding en vormen van leren leren
bevorderen, om zo na het 6e leerjaar het middelbaar
onderwijs met succes te kunnen beginnen.
‐ De ouders krijgen hierdoor ook de kans om het schoolleven van
hun kind te volgen, het aan te moedigen en zijn/haar
mogelijkheden te ontdekken.
De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar oefenen
dagelijks voor rekenen en lezen.
De leerlingen van het 1e, 2e en 3e, 4e leerjaar
krijgen nooit huistaken op woensdag en vrijdag.
De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar kunnen elke
dag huistaken krijgen.
Enkele ps:
‐ zorg voor rou ne : dagelijks op hetzelfde uur,
op dezelfde plaats
‐ zorg voor een rus ge omgeving, een plaats
waar geen aﬂeiding is van GSM, TV, radio,…
‐ maak een planning op
Als uw kind regelma g zijn/haar huistaak niet zelfstandig kan maken,
gelieve dan de klas tularis hiervan op de hoogte te brengen.

FRANS VANAF 4‐JARIGE KLEUTERS TOT IN HET ZESDE LEERJAAR
In een pre ge en ongedwongen sfeer leren 4‐ en 5‐jarige kleuters en
leerlingen van het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar hun eerste
woordjes.
De nieuwe klanken, woorden en zinnen werden aangeboden in een speelse
context.
Deze taalsensibilisering en taalini a e is alvast een goede voorbereiding op
de latere taallessen in het 5de en 6de leerjaar.
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BIJZONDERE ZORG VOOR ZWAKKERE EN STERKERE LEERLINGEN
Onze school stree ernaar om alle kinderen op male ontwikkelingskansen
te geven.
Onze zorg gaat uit naar leerlingen die om de één of andere reden leerbe‐
dreigd zijn of speciﬁeke noden hebben.
D.w.z. dat zowel de zwakkere als sterkere ( ook hoogbegaafde) leerlingen
nood hebben aan diﬀeren a e.
Diﬀeren a e naar beneden: voor kinderen met een
ontwikkelingsachterstand , een leerprobleem of een leerstoornis doen onze
leerkrachten extra inspanningen om hieraan te verhelpen: herhaalde
instruc e, ondersteunende materialen, aangepaste hoeveelheid
oefeningen,...om zo te zorgen voor een beter welbevinden en een grotere
leerwinst.
Diﬀeren a e naar boven: voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
en hoogbegaafde kinderen bieden we een verbredingstraject aan. Zij krijgen
( voor bepaalde vakken) “ander werk” dan de rest van de klas. Om deze
moeilijkere en uitdagende oefeningen correct op te lossen, moeten deze
kinderen een extra inspanning leveren. Zo worden zij aangesproken op de
capaciteiten die zij in zich dragen. Dit komt hun werk– en studiehouding ten
goede en ze leren omgaan met fouten maken.
Onze school hee ook met een kangoeroeklas. Dit is een wekelijkse
klasexterne ( project )werking van 2 les jden. Deze is enkel bedoeld voor
hoogbegaafde kinderen.

PERMANENTE EVALUATIE ‐ RAPPORTEN
Onze school kiest ervoor het leerproces op regelma ge basis te
evalueren. Na een leerstofgeheel wordt een toets afgenomen om vast te
stellen wat uw kind al goed kan of waarmee hij/zij het nog moeilijk hee .
Uw kind krijgt ook een bewegingsrapport.
In voorbereiding op het secundair onderwijs voorzien we in de 3de graad
regelma g een verwerking van grotere leerstofgehelen ( evalua e van
2 of 3 sprongen van rekenen, 2 of 3 thema’s van taal,..)
Dit schooljaar krijgen de leerlingen een rapport op
12 november, 28 januari, 30 maart, 23 juni
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AFWEZIGHEDEN
In het kleuteronderwijs
Kleuters zijn niet leerplich g. Er is geen verantwoording (brie e van
ouders of doktersa est) vereist. Het is wel aan te raden dit even
telefonisch te melden.
Ook voor kleuters is het zeer belangrijk om regelma g naar school te ko‐
men, vooral in de voormiddag (meer lesac viteiten).
5‐jarige kleuters moeten 250 halve dagen per schooljaar aanwezig zijn.
Dit is een voorwaarde om naar het eerste leerjaar over te gaan.
In het lager onderwijs
Vermits ieder kind vanaf 6 jaar leerplich g is, vereist elke afwezigheid
een verantwoording.
‐Afwezigheid wegens ziekte
Alle afwezigheden van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen
moeten door middel van een medisch a est gewe gd worden. Bij een
afwezigheid van minder dan 3 dagen volstaat een verklaring onderte‐
kend door de ouders of de personen die de leerling we elijk of feitelijk
onder hun bewaring hebben. Hiervoor moeten de voorgedrukte afwezigheidsbrie es van onze school gebruikt worden (4 maal per jaar).
Deze brie es mogen uitsluitend gebruikt worden voor een we ging van
afwezigheid wegens ziekte. Daarna is opnieuw een medisch a est
vereist.
‐ Afwezigheid om andere reden (huwelijk, begrafenis, ...)
Iedere afwezigheid wordt vooraf of ‐ indien met reden ‐ ten laatste de
dag zelf gemeld bij de direc e, op het secretariaat of bij de meester of
juf. Een oﬃcieel document zorgt voor de verantwoording.
‐ Onwe ge afwezigheid
Wij willen u erop wijzen dat het niet is toegestaan vervroegd op vakan e
te vertrekken of laa jdig uit vakan e terug te keren. Deze afwezigheden
worden zonder meer als onwe g beschouwd.
Elke afwezigheid zonder verantwoording wordt als onwe g beschouwd.
Bij regelma g onwe ge afwezigheid wordt het C.L.B. verwi gd.
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FINANCIËLE BIJDRAGEN
VERPLICHTE BIJDRAGEN
Scherpe maximumfactuur
Kleuteronderwijs:

2,5 + 3‐jarigen
4‐jarigen
5‐jarigen
(rollebolle, uitstap, schaatsen)

30€
40€
45€

Lager onderwijs: alle leerlingen
90€
(zwemmen, sportdag, schoolreis, uitstappen)

Minder scherpe maximumfactuur
1ste leerjaar:
3de leerjaar:
5de leerjaar:

70 euro
170 euro
200 euro

(boerderijklassen)
(kasteelklassen)
(zeeklassen)

NIET VERPLICHTE BIJDRAGEN
Drank in de eetzaal
T ‐shirt

0,50 euro per ﬂesje
10 euro
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KALENDER
ZWEMKALENDER 2019‐2020 : telkens op maandag
Zwemweek 1 :
2A - 1A - G(1+2)

16
30
04
18
02

september
september
november
november
december

Zwemweek 2 :
4A - 4B - 3A - 3B

09
23
07
25
09

september
september
oktober
november
december

16 december
10 februari
02 maart
16 maart
30 maart
11
25
08
22

mei
mei
juni
juni

06 januari
20 januari
03 februari
09 maart
23 maart
04 mei
18 mei
15 juni

G = Gewaai
Gelieve de kalender op de website te raadplegen voor eventuele
aanpassingen.
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SPORTPRIKKELS
Uit de behaalde zwemdiploma’s blijkt dat de leerlingen van onze school
de eindtermen van zwemmen reeds behaald hebben aan het einde van
het 4de leerjaar. Dit wil zeggen dat ze dan allemaal de techniek van één
of meerdere zwemslagen vlot beheersen. In het kader van talent‐
ontwikkeling bieden we de leerlingen van de 3de graad ( 5de en 6de lj)
een alterna ef aanbod “bewegingsopvoeding”. In plaats van zwemmen
mogen zij gedurende dezelfde onderwijs jd elke trimester een keuze
maken naargelang hun capaciteiten of persoonlijke interesse uit
3 verschillende spor akken. Het aanbod bestaat uit sporten, die in het
gewone programma van bewegings‐opvoeding niet of slechts sporadisch
aan bod komen. Ze maken dan uitgebreid kennis met de gekozen
spor ak. Onze turnjuf neemt 1 sport voor haar rekening, de 2 andere
worden gegeven door professionele trainers. We zijn ervan overtuigd dat
onze kinderen door dit ruime aanbod hun eigen talenten leren ontdek‐
ken en dat we hen kansen bieden om deze verder te ontwikkelen.
ACTIVITEITEN
19 december : kersthappening 3de‐6de lj
16 maart—18 maart: boerderijklassen 1ste lj
16 mei : schoolfeest kleuters en 1ste graad
11 mei—15 mei : zeeklassen 5de lj
03 juni—05 juni : kasteelklassen 3de lj
Alle ac viteiten staan op de kalender van de website vermeld.
UW KIND @ DE PAREL / KLASBLOG

www.deparelzutendaal.be

De schoolwebsite is eveneens een communica ekanaal. Zowel de alge‐
mene informa e als een jaarkalender en de klasbloggen zijn hier terug te
vinden. Elk leerjaar hee zijn eigen klasblog. Daar kunt u “het leven zoals
het is in de klas van uw kind” volgen. U vindt hier regelma g informa e,
een verslagje en/of foto’s over het thema waar in de klas rond gewerkt
wordt en over de ac viteiten die in de klas plaatsvinden. Eventuele mee
te brengen materialen kunnen ook via deze weg aangekondigd worden.
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VAKANTIE EN VRIJE DAGEN
VAKANTIE EN VRIJE DAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2018‐2019
Eerste trimester
Faculta eve vrije dag : 27 september 2019
Pedagogische studiedag : 16 oktober 2019
Herfstvakan e: 28 oktober ‐ 03 november 2019
Kerstvakan e: 21 december 2019 ‐ 05 januari 2020

Tweede trimester
Faculta eve verlofdag : 27 januari 2020
Krokusvakan e: 22 februari ‐ 01 maart 2020
Pedagogische studiedag : 13 maart 2020
Paasvakan e: 04 april ‐ 19 april 2020

Derde trimester
Feest van de arbeid : 01 mei 2020
O.H.‐Hemelvaart: 21 mei 2020
Brugdag: 22 mei 2020
Pinkstermaandag: 01juni 2020

RECYCLAGE OP SCHOOL
We zamelen op school in :
‐lege ba erijen
‐lege inktcartridges ( alleen oﬃciële / geen cartridges van
kopieermachines)
‐ plas eken dopjes voor de blindegeleidehonden
U mag ze meegeven aan uw kinderen.
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DIENSTEN & VERENIGINGEN VERBONDEN MET DE SCHOOL
.
Uitgebreide info i.v.m. de werking van het CLB vindt u terug in ons schoolreglement
en op de websitevh clb

.

SCHOOLTOELAGE
Vanaf schooljaar 2019‐2020 gebeurt de berekening en uitbeta‐
ling van de schooltoeslag via de uitbetaler van het Groeipakket
( vroegere kinderbijslagfonds). Er moet dus geen aanvraag
meer ingediend worden.
Www.groeipakket.be
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Ankerpersoon : Lut Lenaerts
Paramedisch contactpersoon : Jan Knevels
Directeur : Ria Conings
Adres:

VCLB ( vrij centrum voor leerlingenbegeleiding)
Zevenbonderstraat 80
3600 Genk
089 56 93 20
genk@vclblimburg.be

INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ‘PIEREWIET’
Tien enthousiaste begeleidsters, gesteund door hun coördinatoren,
staan elke dag klaar voor een toﬀe, a rac eve en crea eve vorm van
(vrije‐) jdsinvulling voor en na school. De kinderen kunnen bij hen
terecht ‘s morgens vanaf 07:00 en na school jd tot 18:30 en dit vlakbij
hun school: in het ‘Nachtegalenpark’ en in de bijbouw van de school van
Gewaai. Op woensdagmiddag, op schoolvrije en vakan edagen
ontmoeten alle kinderen mekaar in de centrale opvangplaats
‘Nachtegalenpark’. Pierewiet biedt voor instappende kleutertjes de
mogelijkheid tot middagslapen .
IBO Pierewiet is een organisa e van OCMW Zutendaal. Voor alle info
omtrent de werking, de tarieven, de inschrijvingsprocedure, e.a. kan u
terecht bij de coördinatoren:
Kris Janssen:
kris.janssen@zutendaal.be
Patricia Claes: patricia.claes@zutendaal.be
Adres:

OCMW
Daalstraat 2
3690 Zutendaal

Telefoonnummer:
Tel. Pierewiet Dorp :

089 62 38 60
089 61 29 10
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OUDERVERENIGING
De oudervereniging van onze school is ac ef onder de naam ‘de sleutel’.
Een groep ouders zet zich vrijwillig in voor de school en vormt een brug
tussen ouders, leerkrachten en direc e om zo een goede communica e
en samenwerking te hebben.
Alle ouders krijgen in het begin van het schooljaar de kans om lid te
worden van de oudervereniging. Wie graag wil meedenken en
meebouwen aan een ﬁjne schoolomgeving, kan contact opnemen met
de voorzi er.
Contact : 0496 64 87 15
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INHOUD
Voorwoord

1

Gegevens schoolteam
Schoolbestuur, direc e, beleidsmedewerkers, secretariaat
Personeel (kleuteronderwijs & lager onderwijs)

2
3

Schoolorganisa e
Capaciteitsbepaling, lesurenregeling en toezicht op school
Contact ouders‐school, “kijk wat ik al kan”, agenda

4
5

Afspraken & prak sch mededelingen
Schoolomgeving & veiligheid, brengen en a alen van kleuters,
trakta e verjaardagen
Schoolverzekering
Voorkomen en verantwoordelijk gedrag,
kledij lichamelijke opvoeding, verloren voorwerpen, fruitdag
Eetzaal, zindelijkheid
Huistaken & lessen, Frans in kleuteronderwijs/1ste graad
Bijzondere zorg, permanente evalua e, rapporten
Afwezigheden

8
9
10
11
12

Financiële bijdragen
Verplichte bijdragen, niet verplichte bijdragen

13

Kalender
Zwemkalender
Sportprikkels, ac viteiten, website, blog

14
15

Vakan e en vrije dagen
Vakan e en vrije dagen voor het schooljaar 2015‐2016
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Diensten & verenigingen verbonden met de school
Het CLB
Ini a ef voor buitenschoolse kinderopvang ‘Pierewiet’
Oudervereniging
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Inhoud
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