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Voorwoord 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

Wij heten u van harte welkom, en danken u voor uw belangstelling in onze school. Uw kinderen 

kunnen bij ons terecht vanaf de leeftijd van 2 ½ jaar tot 12 jaar. 

 

Om u toe te laten een duidelijk en overzichtelijk beeld te krijgen van onze school, zijn wij zo vrij u deze 

infobrochure aan te bieden. 

 

U vindt hierin allerlei praktische info die u in de loop van het schooljaar nodig zou kunnen hebben. 

Wij garanderen u een onderwijs in optimale omstandigheden. Bij ons is iedereen welkom en is elk 

kind uniek. U kan kiezen tussen alle erkende godsdiensten en niet confessionele zedenleer, zoals 

beschreven in het PPGO: het Pedagogisch Project van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 

Het volledige PPGO kan u raadplegen op de website van het GO!. 

In elk geval zijn wij ervan overtuigd dat U met onze school een uitstekende keuze maakt, waarbij uw 

kind zich in de best mogelijke omstandigheden optimaal ontwikkelt. 

Indien u na het lezen van deze brochure nog vragen zou hebben, dan staan wij u graag te woord. De 

deur van de school staat altijd open tijdens de schooluren of na telefonische afspraak: 03/886 68 95. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Sabrina Huysmans, directeur 
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Onze missie 

H echte samenwerking tussen schoolteam, leerlingen en ouders die resulteert in een 
positieve schoolcultuur 

I ntellectuele nieuwsgierigheid ontwikkelen hetgeen resulteert in levenslang leren 

M 
ondigheid bevorderen hetgeen resulteert in kinderen die van jongs af hun eigen 
ideeën en standpunten leren verwoorden en verdedigen zodat ze kunnen opkomen 
voor zichzelf en voor anderen 

O 
penheid en respect voor andere opvattingen en culturen door het pluralistisch 
karakter van het Gemeenschapsonderwijs. 
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Wat bieden wij? 

 Een persoonlijke aanpak 

 Brede basiszorg en differentiatie  

 Een krachtige, uitdagende leeromgeving 

 Aangename, vrolijke klaslokalen 

 Open communicatie met de ouders 

 Een hecht team dat het kind steeds centraal stelt 

 Vlotte samenwerking met partners (CLB, logo, GON, reva, gezinshulp…) 

 Milieu-educatie 

 Aandacht voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid in de schoolomgeving 

 Co teaching in een flexibele leeromgeving 

 

Onze kleuterschool 

 Een veilige en geborgen leeromgeving 

 Een polyvalente ruimte voor bewegingsopvoeding, eten, spelen, slapen, … 

 Spelactiviteiten met oog voor verkeerseducatie 

 Rijke hoekenwerking die zelfsturend werken stimuleert en aanzet tot ontdekken en leren. 

 Sterke ondersteuning op de klasvloer om maximale zorg te kunnen bieden 

 Voorbereidend programmeren (Bee bots, I-pads,…) 

 

Onze lagere afdeling 

 Moderne leermiddelen 

 Evenwichtig bewegingsonderwijs met gratis zwemmen in het 1e, 2e en 3e leerjaar, gegeven 

door bijzondere leermeesters 

 Sport voor, tijdens, tussen en na schooltijd 

 Geïntegreerde werkperiodes in de 2de en 3de graad (bv: bos- en sneeuwklassen) 

 Keuze tussen de erkende levensbeschouwelijke vakken 

 Middagactiviteiten zoals schaken, zangkoor, kangoeroerekenen, programmeren, ... 

 Voorbereidend programmeren (Bee bots, I-pads,…) 

 ICT lessen 
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Wie is wie? 

Directeur: Sabrina Huysmans 

Zorgcoördinator lager/beleidsondersteuner: Tim Van Rode  

Zorgcoördinator kleuter : Iris Roels 

Kleuterafdeling: Lagere school: 

Peuters (de muisjes) Britt Portugaels L1  Carolien Boel 
Sophie Scholiers 

K1 (de egeltjes) Sandra Platteau  
Nicky Hendrickx 

L2 An Van Praet  
Elke Huybrechts 

K2 (de eekhoorntjes) Anne Franck  
Conny Vissers 

L3 Ellen Emmerechts  
Jaleesa De Clercq 

K3 (de vosjes) Linda Willockx/Jana Muys 
Jessica Boomaars/Britt 
Portugaels 

L4  Kathy Roels  
Lien Nica 

Bewegingsopvoeding Jana Muys L5  Inneke Van de Meutter  
Julie Pauwels 

Kinderverzorging Sonja Verlinden L6  Julie Apers  
Tille Maes 

Zorgleerkrachten 
 

Britt Portugaels  
Iris Roels 

Zorgleerkrachten Laura Glorieux 
Iris Roels 

  ICT Marleen Brocken 

  Lichamelijke 
opvoeding 

Marleen Brocken  
Killian Pouillon 
 

    

Secretariaat Lesley Van Engelgem Zedenleer Debbie Van Daele 

Opvang KS Peggy  RK godsdienst Kathleen Serneels 

Opvang LS Sarah Bukraa Orth. godsdienst Irusha Van Sant 

  Prot godsdienst Annika Van Hartingsveldt 

  Islam. godsdienst Faysal Raihan 
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Informatie en afspraken: 

INSCHRIJVINGEN 

Steeds na telefonische afspraak: 03/886 68 95 

Meebrengen: kids-ID van uw kind (of ISI/SIS-kaart) 

Instapregeling tweeënhalfjarige kleuters : 

Een kleuter kan instappen vanaf het instapmoment volgend op de dag dat hij/zij 2 jaar en 6 maanden 

wordt. Wanneer uw kind deze leeftijd bereikt precies op een instapmoment dan kan het ook 

instappen. De instapmomenten zijn: 

 De eerste schooldag van september  

 De eerste schooldag na de herfstvakantie 

 De eerste schooldag na de kerstvakantie 

 De eerste schooldag van februari  

 De eerste schooldag na de krokusvakantie 

 De eerste schooldag na de paasvakantie 

 De eerste schooldag na Hemelvaart 

 

  



 

                                                                                     
GO! basisschool HIMO – L. Mommaertsstraat 10 – 2830 Willebroek – 03/886 68 95 – www.himo.be 

SCHOOLUREN 

 ma di wo do vr 

voormiddag 08:40 – 12:15  08:40 – 12:15   08:40 – 12:15 08:40 – 12:15   08:40 – 12:15   

namiddag 13:30 – 15:30 13:30 – 15:30  13:30 – 15:30 13:30 – 15:30 

 

De schoolpoort gaat open om 08:25. Vanaf dat ogenblik staan de kinderen onder toezicht van een 

leerkracht of kinderverzorgster. Kinderen die voor die tijd op school worden gebracht, maken gebruik 

van de voorbewaking. Ook na schooltijd is er opvang mogelijk. Hierover kan u informatie vinden 

verder in deze brochure.  

De lessen beginnen elke dag om 8:40. Leerlingen die te laat zijn dienen zich verplicht aan te melden 

op het secretariaat van de school. 

Het spreekt voor zich dat de leerlingen tijdig in de klas dienen te zijn.  

Dit wil zeggen voor het belsignaal van 8u40 zodat alle leerlingen samen de lessen kunnen starten 

Bij laattijdig aankomen op school kunnen jullie enkel via de gele poort aan het secretariaat de school 

betreden. Dit zal dit steeds meegedeeld worden in de agenda van de leerling of zie mededeling in het 

tasje van uw kleuter.  

Dit zal opgevolgd worden door het zorgteam samen met de directie.  

Na meermaals laattijdig aankomen wordt u als ouders uitgenodigd op gesprek en wordt dit eveneens 

opgenomen in het persoonlijk dossier van het clb.  

Bij afwezigheid van het kind dient de school te worden verwittigd. Elke afwezigheid moet worden 

gestaafd door een briefje van de ouders of een (dokters)attest. Meer informatie hierover vindt u in 

het schoolreglement.  

Opvang: voor- en nabewaking 

Onze school voorziet in voor- en naschoolse opvang om tegemoet te komen aan de noden van 

werkende ouders. 

Betaling  

De registratie voor de opvang gebeurt met een scanner. De facturatie gebeurt maandelijks. Elk 

begonnen half uur per dag kost € 1,00. 

De school is elke schooldag open van 7u tot 18u, op woensdag tot 13:30. 

Kinderen die op woensdagnamiddag opvang nodig hebben kunnen terecht bij 

BKO ’t Appelboompje. 

Maak met uw kind duidelijke afspraken zodat duidelijk is wanneer en door wie het wordt opgehaald. 

Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, is het nodig ons zo snel mogelijk te 

contacteren zodat wij uw kind kunnen opvangen en/of geruststellen. 
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GEZONDE VOEDING 

Net als vorig jaar zetten we ons gezondheidsbeleid verder (zoals voorzien in de regelgeving). 

Kort nog even de afspraken: 

Iedereen brengt een drinkbus met water mee, zodat de kinderen steeds kunnen drinken als ze hier 

behoefte aan hebben. Zij storen hierbij de les niet. 

Tijdens de middagpauze brengen de leerlingen hun drinkbus met water mee in de refter. De school 

biedt geen drankjes meer aan.   

Als ouder maakt u zelf de keuze voor een gezonde lunch. Een klein dessertje in de brooddoos kan 

(chips, snoep of chocolade worden echter NIET toegestaan!) 

Noteer altijd de naam van je kind op de drinkbussen, fruit- en brooddoosjes. 

In de voormiddagen eten we enkel fruit. Andere dagen kan er ook een droge koek (zonder 

chocolade!) meegebracht worden. De kleuterjuffen helpen de kleuters met fruit wanneer dit geschild 

moet worden. 

 

Communicatie 

Sinds vorig schooljaar gebruiken we Smartschool.  

Een veilig communicatiesysteem dat vaak wordt gebruikt binnen het GO! 

GO! Scholengroep Rivierenland zorgt voor de nodige ondersteuning bij dit systeem in onze school. 

Wij gebruiken smartschool als communicatiemiddel met de ouders. Smartschool kan u steeds vinden 

als u https://himo-rvl.smartschool.betypt.  

Ook op de website van de school (rechts onderaan) kunt de link naar Smartschool vinden. Nieuwe 

leerlingen krijgen via een brief de inlogcodes. Bij de eerste aanmelding in Smartschool kan u dan uw 

wachtwoord wijzigen. Het is ook steeds mogelijk om aan de school een nieuw wachtwoord te vragen 

wanneer u uw wachtwoord bent vergeten. 
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IN  EN  OM  DE  KLEUTERSCHOOL 

Afspraken: 

Op tijd komen 

Voor de kleuters is ook het eerste halfuurtje een belangrijk moment van de schooldag. Dan 

bespreekt de juf immers samen met haar kleuters de activiteiten voor die dag en wordt de daglijn 

aangebracht.  Kleuters die regelmatig te laat toekomen op school missen dan steeds dit zeer 

voorname planningsmoment, wat bovendien ook storend is voor de juf en de klasgenootjes. 

De ouders zorgen er daarom voor dat hun kleuter voor het belsignaal (8:40) in de klas is.  

Wat is van wie? 

Vooral de kleinsten herkennen hun eigen kledingstukken nog niet zo goed. Alles naamtekenen is voor 

de juf een grote hulp. (jassen, mutsen, sjaals, boekentasje, brooddozen, ...) 

Afwezigheden 

De juf het fijn wanneer zij een seintje krijgt bij een langere afwezigheid. Gelieve het secretariaat tijdig 

te verwittigen. 

Goed om te weten 

Voor de allerkleinsten is er een kinderverzorgster aanwezig, die de juf een handje toesteekt. 
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IN EN OM DE LAGERE SCHOOL 

Gedrag: 

De schoolafspraken hierrond vindt u uitvoerig beschreven in de bijlage C van het schoolreglement. 

Klasreglement: 

De leerlingen bespreken bij de aanvang van het schooljaar met hun leerkracht het klasreglement. 

Hierin komen alle klaseigen afspraken, die per klas verschillend kunnen zijn. Deze regels hangen goed 

zichtbaar op in de klas. 

 

Klasverdeling: 

Alle onze klassen werken volgens het co-teach principe.  

 Per leerjaar wordt er  1 klasgroep gevormd en deze wordt begeleid door 2 klasjuffen en krijgen 

ondersteuning op bepaalde momenten door een zorgjuf op de klasvloer.  

Leerlingenraad 

In de lagere school wordt telkens in het begin van het schooljaar op democratische wijze een 

leerlingenraad verkozen. Deze leerlingen komen geregeld samen met enkele leerkrachten om 

ideetjes te bespreken die de school leuker kunnen maken. 

 

MOS 

HIMO heeft al verschillende MOS-logo’s en de MOS-vlag behaald. Dat is omdat onze 

school zich enorm inzet voor MILIEUZORG OP SCHOOL.  

In 2020 behaalden wij de eerste plaats in het project ‘Afvalarme school 2020’. 

Als MOS-school vinden wij dat het belangrijk is onze kinderen te sensibiliseren, want zij zijn belangrijk 

voor de toekomst van onze blauwe planeet. 

Het is van groot belang dat wij ze, vanaf hun 

eerste stapjes voorbij de schoolpoort tot ze 

deze als twaalfjarige terug verlaten,inzichten 

geven om bewust om te springen met onze 

Aarde. 
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VEILIG VERKEER 

Bij de aanvang en het einde van de lessen is het aan de schoolpoort steeds een drukte van jewelste. 

Als ouder heeft u een voorbeeldfunctie voor uw kinderen. Om problemen te vermijden, raden we U 

aan om de snelheidsbeperking te respecteren, enkel te parkeren op de daarvoor voorziene plaatsen 

en de uitgangen en de zebrapaden niet te versperren. De politie voert geregeld controles uit en 

verbaliseert in geval van overtredingen. 

Een veilige schoolomgeving is van het allergrootste belang voor ieder 

kind. Het dragen van een fluo hesje wordt zeer sterk aangemoedigd 

voor de periode tussen de herfstvakantie en de paasvakantie. 

Wij doen jaarlijks mee aan de ‘Strapdag’ in september en koppelen 

hieraan ook een verkeersweek. Wij oefenen fietsbehendigheid met 

onze leerlingen (Meester op de fiets, Hivro) en besteden aandacht 

aan de dode hoek. Ook tijdens uitstappen wordt de nodige aandacht 

aan het verkeer besteed. (verkeerswandelingen, fietsen in groep, …) 

 

 

 

ONNODIGE RISICO’S 

Het dragen van dure juwelen en horloges, het meebrengen van kostbare voorwerpen (elektronisch 

speelgoed, GSM, …) en het veel geld op zak hebben, veroorzaken onnodige risico’s en kunnen 

vermeden worden. Daarenboven is het gebruik van een GSM tijdens de lesuren verboden voor de 

leerlingen. 

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van geld en/of voorwerpen of 

voor eventuele beschadiging. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     
GO! basisschool HIMO – L. Mommaertsstraat 10 – 2830 Willebroek – 03/886 68 95 – www.himo.be 

BETALINGEN 

Kinderen die ineten betalen 1 euro per middagbeurt. Kostprijs schooluitstappen worden per brief 

meegedeeld. Afrekening volgt maandelijks per overschrijving.  

LEERLINGENVERVOER  

Sedert 2002 worden wij door de Vlaamse regering verplicht om, voor het leerlingenvervoer, een 

financiële tegemoetkoming aan te rekenen. De tarieven vindt u in de bijlage  van het 

schoolreglement.  

Het vervoer van leerlingen naar en van de school, wordt verzorgd binnen het grondgebied van de 

gemeente Willebroek en enkel aan onze kant van de Vaart. De rechthebbende leerlingen (meer dan 4 

km van dichtstbijzijnde basisschool van het GO!) krijgen voorrang in het geval van overbezetting van 

de voorziene busplaatsen.  

Wanneer uw kind gebruik maakt van deze busdienst ontvangt u het busreglement dat u voor 

akkoord dient te ondertekenen. 

Om fouten bij het opstappen te vermijden, vragen wij om zo weinig mogelijk wijzigingen aan te 

brengen in de busregeling voor uw kind.  

Onze schoolbus vervoert onze leerlingen ook naar het zwembad. Hiervoor wordt in het 1ste en 2de 

leerjaar een forfaitair bedrag (10 euro per schooljaar) aangerekend. 

Voor de schouwburg, sportactiviteiten, pedagogische en culturele uitstappen wordt een tussenkomst 

gevraagd. (steeds binnen de maximumfactuur) 

 

KEUZE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN 

In het 1ste leerjaar (of bij nieuwe inschrijving) maakt U reeds een keuze voor uw kind:  

 Niet-confessionele zedenleer 

 Rooms-katholieke godsdienst 

 Islamitische godsdienst 

 Protestants-evangelische godsdienst 

 Orthodoxe godsdienst 

 Anglicaanse godsdienst 

 Israëlitische godsdienst 

 

Wie een gemaakte keuze wil wijzigen moet dit voor 30 juni van het voorafgaand schooljaar  

aanvragen. Zonder deze aanvraag blijft de leerling verplicht de keuze van het voorbije schooljaar 

volgen. U dient dan wel zelf op het secretariaat een nieuw keuzeformulier aan te vragen. Een 

keuzewijziging tijdens het schooljaar is niet mogelijk. 
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KLASAGENDA  

De leerlingen van de lagere school krijgen van de school een agenda. De ouders worden verzocht 

deze iedere dag in te kijken en te tekenen voor gezien. Zelf mag U ook vragen of mededelingen voor 

de leerkracht noteren in het agenda. 

Afwezigheidsattesten niet in het agenda noteren, maar wel op een apart briefje. Deze vindt U 

voorgedrukt achteraan in het agenda van uw kind. Mededelingen/brieven voor de ouders worden 

meegegeven via het geldtasje (kleuters) of de huiswerkmap (lager). 

De ingevulde strookjes geeft U ook terug mee via dezelfde weg. 

Alle documenten die vanuit de school zelf meegegeven worden, zullen steeds voorzien zijn van het 

LOGO van de school  ook voor de kleuters!  Zeker lezen is de boodschap. 

LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING  

In de lagere school vormen de lessen lichamelijke opvoeding (turnen, zwemmen, sport) een vast 

onderdeel van het leerplan. Vrijstelling voor deze lessen kan enkel mits voorlegging van een geldig 

medisch attest.  

Lichamelijke opvoeding: 

Kleuters 

De kleuters dragen op de dagen dat zij bewegingsopvoeding hebben gemakkelijke kleren en 

aangepaste schoenen. Rokjes, sandalen, slippers,… zijn niet geschikt. 

Lagere school 

De leerlingen brengen een turnzak mee met een witte t-shirt, een donkerblauwe of zwarte turnbroek 

en turnpantoffels, alles genaamtekend. Voor elke vakantie worden de turnzakken meegegeven naar 

huis om alles te laten wassen. Na de vakantie brengen de leerlingen hun turnzak onmiddellijk 

opnieuw mee. 

Onze vloer in onze nieuwe turnzaal vraagt aangepast sportschoeisel (geen zwarte zolen!) 

Zwemmen: 

Aan de ouders wordt een eenmalige kost aangerekend voor de zwembeurten, voor het vervoer van 

en naar het zwembad.  

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar zwemmen tweewekelijks op maandag. In het derde 

leerjaar zwemmen we wekelijks op vrijdag. 
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Tijdens het zwemmen zijn de leerlingen, om veiligheidsredenen, verplicht een badmuts te dragen in 

een bepaalde kleur, in functie van hun eigen zwemcapaciteiten. Deze kleur wordt door de leerkracht 

in samenspraak met de badmeester bepaald. U koopt deze badmutsen aan op school voor € 1,00 per 

stuk. 

 

AFWEZIGHEDEN  

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat kinderen leerplichtig zijn vanaf 1 september van het 

kalenderjaar waarin het kind 6 jaar wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op 5 jaar naar het 1ste 

leerjaar overstappen eveneens leerplichtig. 

Is uw kind meer dan 3 opeenvolgende schooldagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. 

Voor ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. 

Dergelijke briefjes kunnen evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven 

worden. Vanaf de 5de keer is steeds een medisch attest vereist. 

U verwittigt de school zo vlug mogelijk ( bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk. 

Afwezigheden wegens persoonlijke redenen zijn enkel gewettigd mits voorafgaand schriftelijk 

akkoord van de directeur. 

Kleuters van K3 moeten door de nieuwe wetgeving 290 halve dagen op school aanwezig zijn i.p.v. 

250. Wanneer 5-jarige kleuters vaak afwezig zijn, moet dit gemeld worden aan de zorgleerkracht.  

 

Opgelet:  

De organisatie van een schooljaar is door de overheid wettelijk bepaald.  

Een schooldirecteur mag daarop geen afwijkingen toestaan aan ouders om vroeger op vakantie te 

vertrekken of later uit vakantie terug te keren. 

De leerplicht veronderstelt dat een leerplichtig kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 

Alle ouders worden geacht hiermee rekening te houden bij de planning van hun vakantie. Ouders die 

dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden. 
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VERZEKERING 

De kinderen van de school zijn tegen lichamelijke ongevallen verzekerd bij ETHIAS tijdens de 

schoolactiviteiten, de uitstappen en op weg naar en van de school vanaf hun inschrijving. De 

verzekering dekt geen materiële schade zoals kledij, fietsen, juwelen enz.  

De ongevallenpolis vergoedt enkel het remgeld berekend volgens het RIZIV-tarief.  

Elk schadegeval dient zo vlug mogelijk op het secretariaat gesignaleerd worden.  Medische 

consultatie dient binnen de 24 uur na het ongeval te gebeuren. 
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OUDERCONTACT 

Op regelmatige tijdstippen worden er contactavonden georganiseerd. Ouders engageren zich om 

aanwezig te zijn op deze oudercontacten om de vorderingen van hun kind te bespreken. (zie ook 

engagementsverklaring: zie schoolreglement) 

Daarnaast kunnen ouders, indien gewenst, op elk moment een onderhoud vragen met de 

leerkrachten van hun kind. Ook de directie is steeds bereid om ouders te ontvangen. Wanneer dit 

niet op het moment zelf past zal steeds een afspraak gemaakt worden. 

Aarzel dus niet om bij vragen en/of problemen contact met ons op te nemen. 

De data voor de geplande oudercontacten en infoavonden staan op de activiteitenkalender 

genoteerd die u bij het begin van het schooljaar ontvangt. 

HET SCHOOLREGLEMENT 

Klare afspraken tussen ouders en schoolteam, tussen kinderen en schoolteam vormen het 

uitgangspunt van het schoolreglement. 

“ HIMO” behoort organisatorisch tot scholengroep  “Rivierenland” van het onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap. 

De afdeling basisonderwijs van Scholengroep Rivierenland heeft in overleg een gemeenschappelijk 

schoolreglement opgesteld dat geldt voor alle basisscholen van deze scholengroep. Enkel de bijlagen 

kunnen verschillend zijn voor de betrokken scholen. Dit schoolreglement is een aanvulling bij het 

schoolreglement van scholengroep Rivierenland.  

Het volledige schoolreglement en de bijlagen kan u raadplegen op onze website 

www.himo.be 

Op eenvoudige aanvraag aan ons secretariaat kan u ook een papieren versie bekomen. 
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Oudercomité  

Wat doet het oudercomité? Hoe werkt het? 

Het oudercomité wil ouders samenbrengen, zodat de ouders en het schoolteam mekaar beter leren 

kennen. 

Het oudercomité wil de goede samenwerking tussen ouders, directie en leerkrachten ondersteunen 

en verder uitbouwen. Dat gebeurt door middel van diverse activiteiten die vormend, informatief of 

ontspannend kunnen zijn. 

Het oudercomité heeft ook als doel om bij mogelijke praktische of pedagogische vragen een 

spreekbuis te zijn voor de ouders. Als ouder alleen is het soms moeilijk om iets aan te kaarten. Via de 

oudervereniging moet het mogelijk zijn om samen bepaalde zaken positief en constructief 

bespreekbaar te maken. 

Het oudercomité organiseert ook activiteiten om schoolprojecten financieel te steunen. 

Verder worden er door het oudercomité regelmatig klusdagen georganiseerd. Hiertoe wordt vaak 

een oproep gedaan naar alle (groot)ouders die in de mogelijkheid zijn een handje toe te steken. 

Maandelijks is er een vergadering van de actieve leden van het oudercomité waarop alle 

bovengenoemde punten aan bod komen. 

Heeft u nieuwe ideeën voor leuke en leerrijke activiteiten, wilt u op een andere manier helpen bij de 

uitbouw van onze vereniging of heeft u vragen neem dan gerust contact met op met: ? 
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Tot slot… 

Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft of het in overweging neemt om voor onze school te 

kiezen. 

We beschouwen het als een blijk van groot vertrouwen en we zien het als een voorrecht mee te 

mogen helpen bij de opvoeding van uw kind. 

We zullen uw kind goed onthalen en begeleiden. We zijn er ons immers van bewust dat uw kind het 

allerbelangrijkste uit uw leven is. 

U mag erop rekenen dat we als schoolbestuur en als schoolteam ons ten volle zullen inzetten om uw 

kind eigentijds en kwaliteitsvol onderwijs te geven. 

Aarzel niet om met ons contact op te nemen indien er problemen zijn. We staan klaar om samen naar 

een oplossing te zoeken. 

We zijn er dan ook van overtuigd dat we samen met U en uw kind een tof schooljaar tegemoet gaan. 

 

Directie en personeel van 
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