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SITUERING VAN DE SCHOOL 

CONTACTGEGEVENS 

Onze school heeft 2 vestigingen: 
Kleuterschool + administratieve zetel 
Adres: Schoolstraat 43, 2275 Gierle 
Telefoon: 014/55 76 01 
Fax: 014/55 21 02 
e-mail:  
 gbschool@lille.be (secretariaat)  
 directie@schoolgierle.be (directrice Wendy Wynants) 
 
Lagere school (1e tot 6e leerjaar) 
Adres: Ursulinenstraat 13, 2275 Gierle 
Telefoon: 014/55 76 01 
e-mail: 
 gbschool@lille.be (secretariaat)  
 directie@schoolgierle.be (directrice Wendy Wynants) 
 
website van de school: www.schoolgierle.be  
 

SCHOOLBESTUUR 

Onze basisschool behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs en wordt bestuurt 
door de gemeente. 
 
Gemeentebestuur Lille 
Adres: Rechtestraat 44, 2275 Lille 

  Telefoon: 014/75 14 11 
  e-mail: welzijn@lille.be 
 
  Samenstelling van de gemeenteraad 

Burgemeester Marleen Peeters 

mailto:gbschool@lille.be
mailto:directie@schoolgierle.be
mailto:gbschool@lille.be
mailto:directie@schoolgierle.be
http://www.schoolgierle.be/
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Schepenen De Backer Luc 

Goossens Vincent 
Danckers Chiel 
Kersemans Tom 
Daems Marc 
 

Gemeenteraadsleden  Dekkers Greet  
Diels Paul 
Van Mechelen Ann 
Peeters Wim 
Peeters Marleen 
De Backer Luc 
Verswyvel Paul 
Leys Elien 
Peerlinck Els 
Peeters Tinne 
Dox Dirk 
Danckers Chiel 
Goossens Vincent 
Kersemans Tom 
Verheyen Griet 
Vloemans Lorenz 
Martens Peter 
Daems Marc 
Cambré Mil 
Snyers Jill 
Kersemans Ann 
Proost Wim 
Van Rooy Raf 
Wagemans Luc 
Van Ouwenhuysen Stanny 
 
 

PERSONEEL 

Directeur Scholengemeenshap LOV: Ivo Snels 
Ivo.snels@schoolgierle.be  
 

Directrice Wendy Wynants 
Wendy.wynants@schoolgierle.be  
 

mailto:Ivo.snels@schoolgierle.be
mailto:Wendy.wynants@schoolgierle.be
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Secretariaat Erna Ooms 
Erna.ooms@schoolgierle.be  
Emma Liesse 
Emma.liesse@schoolgierle.be  
 

Zorgcoördinator Shana Vermeulen 
Shana.vermeulen@schoolgierle.be  

  
Lerarenteam K1A Els van Peel en Pascale Baelus 

K1B Taciënne Geudens 
K2A Loes Blockx en Hanne Verbist 
K2B Carine Gabriels en Carine Claessen 
K3A Imke Donckers 
K3B Lief Piedfort en Hanne Verbist 
LO (kleuters) Martine Laenen 
Kinderverzorgster Ans Van Looy 
 
L1A Debby Ives 
L1B Nik De Jongh 
L2A Tinne Jacobs en Vicky Kokx 
L2B Arne Desmedt 
L3A Tuur Van Nieuwenhuysen 
L3B Lizzy Gils en Laura Keuppens 
L4A Hilde Maes en Marte Gielis 
L4B Marc Van Peel en Marte Gielis 
L5A Philip Matheussen 
L5B Geert Haepers 
L6A Evelien Vermeiren 
L6B Nika Van Dyck 
NCZ Greet Van Gelder en Hella De Canck 
RKG Bart Piedfort 
ICT Tine Daneels 
LO (L5-L6) Tine Daneels 
LO ( L1-L2-L3-L4) Joke Proost 
 

Zorg Hanne Verbist (kleuterschool) 
Vicky Kokx (eerste graad) 
Laura Keuppens (tweede graad) 
An Wielockx (derde graad) 
 

Beleidsondersteuning An Wielockx 
 

Middagmoeders Diane Geysen 
Christine Van Rooy 

mailto:Erna.ooms@schoolgierle.be
mailto:Emma.liesse@schoolgierle.be
mailto:Shana.vermeulen@schoolgierle.be
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Marijke Servaes 
Riet Coppens 
Reinhilde Verswijvel 
Cindy Berghmans 
Christel Roes 
Patricia Corstiaens 
Annemie Van Loco 
 

Ondersteunende medewerker Diane Geysen 
 

Onderhoudspersoneel Schoolstraat : externe firma 
Ursulinenstraat: externe firma 
 

KLASSENRAAD 

De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe 
deskundigen), dat onder leiding van de directie of zijn afgevaardigde, samen de 
verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een 
bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling. 

 

SCHOOLRAAD 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen 
(oudergeleding, personeelsgeledingen lokale gemeenschap) en heeft een aantal 
overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte 
van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. 
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe 
leden kunnen toetreden tijdens de mandaatperiode. 

 
De schoolraad vergadert minimaal driemaal per jaar. 
De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen 
voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda 
toe te voegen. 
 

Samenstelling schoolraad  
Voorzitter Kaat Raeymaekers 

 
Secretaris Shana Vermeulen 

 
Vertegenwoordiging personeel Hanne Verbist 

                Nik De Jongh 
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                Shana Vermeulen 
 

Vertegenwoordigers van de ouders                 Kaat Raeymaekers 
                Sean Van der Zyp 
                Bieke Van Duppen 
 

Vertegenwoordigers van de lokale 
gemeenschap 

Mieke Daneels 
                Jan Keuppens 

 

OUDERVERENIGING 

Onze school heeft een actief oudercomité. Het oudercomité heeft tot doel de ouders, 
leerlingen, leerkrachten en alle andere betrokkenen van het schoolleven dichter bij 
elkaar te brengen. Zij doet dit door middel van allerlei activiteiten. Zo organiseren zij 
o.a. een herfstwandeling, een ontbijt en infoavonden. Ook biedt het oudercomité 
ondersteuning op financiële wijze voor o.a. uitstappen voor de leerlingen, diverse 
schoolprojecten alsook hulp bij het schoolfeest en andere activiteiten. 
 
Leden van het oudercomité: 
Bieke Van Duppen en Jasmien Geerinckx (voorzitter) 
Nika Van Dyck 
Bart Piedfort 
Martine Laenen 
Jan Smans 
Karen Van Gompel 
Sean Van der Zyp 
Sofie Vaerenberg 
Berlinda Gys 
Kaat Raeymaekers 
Glynis Van Sweeveldt 
 

PEDAGOGISCHE BEGELEIDING 

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het 
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 
(OVSG vzw). Bart Van Dijck, pedagogisch adviseur, is de contactpersoon voor onze 
school. 
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ONDERWIJSINSPECTIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP  

Onderwijsinspecteur 
Inspecteur RKG: Mevrouw Peggy Verbist 
Inspecteur NCZ: Mevrouw Inge Vrijdags 
 

PEDAGOGISCH PROJECT 

Onze school wil aan de kinderen duidelijke ankerpunten, veiligheid en geborgenheid 
geven. Wij stellen het kind centraal en benaderen het vanuit zijn eigen leefwereld en 
achtergrond. Onze school kiest hierbij ook voor een echte samenwerking met de 
ouders. Wij opteren voor het principe van een open school. 
We willen oog hebben voor de totale persoonlijkheid van het kind en streven de totale 
persoonlijkheidsontwikkeling na door zowel met cognitieve, affectieve, 
psychomotorische als sociale facet van elk kind rekening te houden. Wij willen een 
aantal traditionele waarden aan bod laten komen met aandacht voor beleefdheid, 
verdraagzaamheid, eerlijkheid, tucht, orde en regelmaat. 
Wij willen de overgang van kleuterschool naar lagere school en van lagere school naar 
secundaire school harmonieus laten verlopen. 
Onze schoolvisie wensen wij te ontwikkelen tot een pedagogisch project via volgende 
pijlers: 
 
Respect  
 
Respect is een basisvoorwaarde, om een veilig pedagogisch klimaat te creëren waar 
kinderen op een respectvolle manier zorg dragen voor zichzelf, elkaar en materialen. 
We helpen de kinderen ontdekken waar respect voor staat. Hierbij staan wederzijds 
respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, eigenheid, evenwaardigheid en 
verdraagzaamheid centraal.   
 
“Ik draag zorg voor mezelf, anderen en de dingen om me heen.”  
 
Geborgenheid  
 
Het welbevinden staat centraal.  
 
Onze school moet een veilige haven zijn waar kinderen zowel met positieve als 
negatieve ervaringen terecht kunnen bij leerkrachten en directie. Een plek waar geen 
angst is om te kunnen doen wat je wil, te zeggen wat je wil, zolang het respectvol is.    
 
Vanuit deze veilige cocon kunnen we leer -en ontwikkelingskansen bieden. Het is 
ieders verantwoordelijkheid om te zorgen dat grenzen, regels en afspraken 
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gerespecteerd worden. We trachten ook u, als ouder, de kans te geven om met je 
bezorgdheden op school terecht te kunnen, zonder de draagkracht van alle 
betrokken partijen uit het oog te verliezen.  
 
 “Ik voel me (hier) veilig en krijg de kans om mijn plaats te vinden in de klas en 
school.”  
 
Groei  
 
Elk kind is uniek en krijgt de kans om op zijn manier en tempo te groeien. Het is onze 
taak om kinderen te begeleiden in dit groeiproces, door hen te stimuleren via een 
krachtige leeromgeving, waar kinderen ook van elkaar kunnen leren.  
 
De kinderen kunnen hun talenten inzetten en benutten. Zo krijgen ze de kans zich ten 
volle te ontplooien. Doordat ons team de leerlingen motiveert op een intrinsieke 
manier, prikkelen we hun leergierigheid en hun verantwoordelijkheid voor het eigen 
leerproces.    
 
Ook wij, als leerkracht, groeien en leren gaandeweg een inspiratie te zijn voor elkaar. 
We erkennen en benutten alle talenten binnen ons team en zetten deze flexibel in 
over leerjaren en domeinen heen, met het oog op maximale groei van de kinderen. 
Hiermee trachten we bij alle kinderen de opgelegde leerdoelen te bereiken.  
 
 “ Ik ben uniek en krijg de kans om op mijn manier en tempo te groeien.”  
 
 Communicatie  
 
In onze school verwachten we een open, duidelijke en tijdige communicatie zodat 
iedereen elkaar begrijpt, met elkaar kan samenwerken en zich veilig voelt. We 
verwachten ook dat dit op een respectvolle manier gebeurt. We vinden het 
belangrijk om te luisteren naar elkaar en begrip te tonen voor elkaars mening. Naar 
elkaar luisteren is een doel bij de kinderen onderling, maar ook tussen kinderen en 
leerkracht, leerkrachten onderling en tussen de school en ouders. Correcte 
communicatie is onze basis voor vertrouwen tussen alle betrokken partijen die 
allemaal samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. De 
manier van communicatie is aangepast aan de gesprekspartner. We vinden het 
belangrijk dat ouders met hun vragen en bezorgdheden bij ons terecht kunnen.   
 
“Ik praat en luister maar probeer vooral te begrijpen en te verbinden.”  
 
Verbondenheid  
 
School maken is samen op weg gaan, want samen staan we sterk om te leren en een 
gezamenlijk doel na te streven!  
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We trachten als warme school een sfeer te creëren waar kinderen, ouders en 
leerkrachten zich welkom en veilig voelen, wat hun levensopvatting of achtergrond 
ook is. Het doel is verbondenheid in verscheidenheid waarbij iedereen zijn identiteit 
kan en mag behouden.   
 
Kinderen worden met de grootst mogelijke zorg omringd en in het volste vertrouwen 
van dichtbij opgevolgd. Onze leerkrachten vormen de basis voor de zorg van de 
kinderen. Verder werken we ook aan verbondenheid en wisselwerking tussen 
kleuterschool en lagere school én tussen de verschillende leeftijdsgroepen en 
leerjaren. Omdat elk kind anders is en ieder kind zijn eigen individuele mogelijkheden 
en achtergrond heeft, is de betrokkenheid van de ouders een zeer belangrijke factor 
in de schoolloopbaan van het kind. U, als ouder, kent uw kind het best: uw inbreng, 
betrokkenheid en verbondenheid met de school verhogen hun succeskansen.   
 
“ We gaan samen op weg, want samen staan we sterk om te leren.”  
 
 Vertrouwen   
 
Wederzijds vertrouwen tussen leerkrachten, kinderen, ouders en andere betrokken 
partijen draagt bij tot een kwaliteitsvolle, kindvriendelijke en veilige leeromgeving.   
 
Deze veilige omgeving kan enkel gewaarborgd worden wanneer kinderen weten wat 
er kan en wat niet kan. We verwachten dat kinderen, ouders en alle andere partners 
van de school de regels volgen en afspraken naleven. Door duidelijke structuur aan te 
bieden en afspraken te maken, weet iedereen wat van hem/haar verwacht wordt.  
 
Op die manier kunnen we een vertrouwensband scheppen en makkelijker 
samenwerken, wetende dat je aan elkaar terecht en in vertrouwen iets kan zeggen.  
 
“ Ik kan rekenen op jou en jij op mij.”  

ONDERWIJSAANBOD ( LEERGEBIEDEN)– LEERPLANNEN 

De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het 
gebruik van de OVSG-leerplannen in de volgende leergebieden: 

• Lichamelijke opvoeding 

• Muzische vorming 

• Taal 

• Frans 

• Wereldoriëntatie 

• Wiskunde 

• Leren leren (leergebiedoverschrijdende thema’s) 

• Sociale vaardigheden (leergebiedoverschrijdende thema’s) 
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• ICT (leergebiedoverschrijdende thema’s) 
 

SCHOOLSTRUCTUUR 

Het schoolbestuur bepaalt in samenspraak met de directie autonoom de 
indeling in groepen. In onze school hanteren wij het jaarklassensysteem. 
 

SCHOLENGEMEENSCHAP 

Coördinerend directeur en contactpersoon voor de scholengemeenschap is 
de heer Ivo Snels. 
Onze school behoort tot de Scholengemeenschap LOV (Lille-Olen-Vorselaar) 
en bestaat uit de volgende scholen: 
 

• Gemeentelijke Basisschool ‘De Komeet’ (Lille) 

• Gemeentelijke Basisschool ‘Het Trapleerke’ (Lille) 

• Gemeentelijke Basisschool ‘De Kriebel’ (Olen) 

• Gemeentelijke Basisschool ‘De Kleine Wijzer’ (Olen) 

• Gemeentelijke Basisschool ‘De Knipoog’ (Vorselaar) 
   

LERARENPLATFORM (LPF) 

 Tijdens het schooljaar 2018-2019 startte het pilootproject lerarenplatform 
om tijdelijke leerkrachten meer werkzekerheid te bieden. Dit project zet zich 
dit schooljaar verder. De leerkrachten in het lerarenplatform krijgen een 
aanstelling van 1 september tot einde schooljaar. Ze worden binnen de 
scholengemeenschap ingezet voor reguliere vervangingen of voor zinvolle 
pedagogische taken. 
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ALGEMENE BEPALINGEN 

INSCHRIJVING VAN DE LEERLING 

Onze school kent momenteel geen inschrijvingsbeperking. De capaciteit van onze school 
werd door het schoolbestuur ruim bepaald op 550 leerlingen waarvan 200 kleuters en 
350 kinderen in de lagere school. Deze capaciteit kan wel jaarlijks herbekeken worden. 
Aangezien we momenteel geen beperking hebben, kunnen alle kinderen vanaf 1 
september ingeschreven worden. Je kan je kind inschrijven op onze school, na afspraak 
met de directeur of het secretariaat. Dit kan telefonisch of per mail of via persoonlijk 
onthaal op de volgende momenten: 

• Tijdens het schooljaar: tijdens de schooluren; 

• Tijdens de vakantie na 20 augustus telkens van 09.00 uur tot 12.00 uur 
 

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals: 

• Een uittreksel uit de geboorteakte; 

• Het trouwboekje van de ouders; 

• De identiteitskaart van het kind; 

• Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister 
 

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind 
niet in een andere school is ingeschreven. Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders 
deze brochure (informatie en schoolreglement) alsook de volgende formulieren: 

• Ontvangst- en akkoordverklaring met het schoolreglement, pedagogisch 
project en afsprakennota/schoolbrochure; 

• Keuzeformulier godsdienst – zedenleer; 

• Formulier SES (sociaal economische status) 

• Verklaring: inschrijving van de leerling op één school 
 
De overheid bewaakt de regelmatige aanwezigheid van de kinderen op school. Met het 
elektronische DISCIMUS-systeem worden deze gegevens automatisch doorgezonden aan 
AgODI (agentschap onderwijsdiensten). 
 

REGELMATIGE LEERLING 

Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde 
afwezigheid, aanwezig zijn in de school en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die 
voor hem worden georganiseerd en waarvoor hij geen vrijstelling heeft. De aanvang van 
de leerplicht is verlaagd naar 5 jaar. 
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VRIJSTELLING VAN LESSEN 

Alle leerlingen nemen deel aan de voor hen georganiseerde activiteiten. Indien een kind 
tijdelijk niet in staat is om bepaalde activiteiten (bv. lichamelijke opvoeding, zwemmen) 
te volgen is een attest van de ouders of de arts vereist. 
Voor leerlingen die tijdelijk bepaalde lessen of onderdelen ervan (bv. lichamelijke 
opvoeding) niet kunnen volgen, is de directeur verantwoordelijk voor de organisatie van 
een pedagogisch verantwoorde opvang voor deze leerlingen. 
Leerlingen die omwille van een lichamelijke beperking bepaalde leergebieden of 
onderdelen ervan niet kunnen volgen, kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen. Ze volgen 
dan vervangende activiteiten. De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van 
vervangende activiteiten.  

GODSDIENSTKEUZE – ZEDENLEER – VRIJSTELLING 

In de kleuterschool wordt geen keuze godsdienst - zedenleer gemaakt. Voor leerplichtige 
kleuters is er geen verplichting op levensbeschouwelijk onderricht. Er is voor hen wel een 
recht op levensbeschouwelijk onderwijs, als de ouders er om vragen. Bij de eerste 
inschrijving van een lagere schoolkind bepalen de ouders bij ondertekende verklaring of 
hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-
confessionele zedenleer volgt. 
Ten laatste op 30 juni kan deze keuze wijzigen voor het volgende schooljaar. 
Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het 
volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer 
kunnen op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen. 
De regering legt het model van de ondertekende verklaring en de procedure tot het 
bekomen van de vrijstelling vast. De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen 
de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of 
moraal. 

LEERPLICHT EN TOELATINGSVOORWAARDEN  

KLEUTERONDERWIJS: 

• Niet-leerplichtige kleuters 
 
Kleuters zijn pas leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar dat ze 5 
jaar worden. Niet-leerplichtige kleuters moeten dus niet elke dag of de 
hele dag naar school. Toch is het voor kleuters heel belangrijk om zoveel 
mogelijk deel te nemen aan de activiteiten op school.  Als deze kleuters 
afwezig zijn, is strikt genomen geen doktersbriefje of verantwoording 
nodig. Breng de school wel op de hoogte als je kleuter afwezig is. 
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• Leerplichtige kleuters 
 
Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar.  
Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op 
hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar 
waarin zij 5 jaar worden.  
Ze moeten ten minste 290 halve lesdagen naar school. Een gemiddeld 
schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen.  
Elke dag aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk. Maar wegens de 
jonge leeftijd kunnen ouders ervoor kiezen hun 5-jarig kind een aantal 
halve dagen niet naar school te laten gaan.  
Kleuters die al 6 of 7 jaar zijn, moeten elke dag aanwezig zijn, behalve bij 
gewettigde afwezigheid. 
 

Kleuters kunnen pas ingeschreven worden vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee 
jaar en zes maanden bereikt hebben. Als ze jonger dan drie jaar zijn, mogen ze pas een 
eerste keer naar school komen op één van de hierna vermelde wettelijk opgelegde 
instapdata.  

• De eerste schooldag na de zomervakantie; 

• De eerste schooldag na de herfstvakantie; 

• De eerste schooldag  na de kerstvakantie; 

• 1 februari 

• De eerste schooldag na de krokusvakantie; 

• De eerste schooldag na de paasvakantie; 

• De eerste schooldag na de Hemelvaartsdag; 
 

LAGER ONDERWIJS: 

Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op één 
september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt. Ouders 
zijn verplicht ervoor te  zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs 
volgt. 
 

 Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar. 
 

Het kind moet wel voldoende halve dagen aanwezig zijn geweest het voorafgaande 
schooljaar, zo niet beslist een klassenraad of het kind in het eerste leerjaar kan 
starten. 
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MOGELIJKE AFWIJKINGEN: 

• Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of één 
jaar vroeger het lager onderwijs laten beginnen. Deze beslissing kunnen de 
ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het CLB 
hebben ingewonnen. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Dit zijn 
leerplichtige leerlingen: de ouders dienen dan ook alle wettelijke 
verplichtingen daaromtrent te volgen. 

• Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs 
laten blijven. Voor de toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de 
klassenraad en een advies van het CLB noodzakelijk. 

• Ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit moeten ervoor 
zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na de 
inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister. 
 

SCREENING NIVEAU ONDERWIJSTAAL - TAALINTEGRATIETRAJECT - 

TAALBAD 

SCREENING NIVEAU ONDERWIJSTAAL 

De school voert voor elke leerling in het gewoon onderwijs bij het begin van de 
leerplicht (5 jaar) een verplichte screening uit, die nagaat wat het niveau van de 
leerling inzake de onderwijstaal is. Deze screening kan nooit voor de inschrijving 
van de leerling uitgevoerd worden. 
 
Op basis van de resultaten van de taalscreening, moeten leerlingen die het 
Nederlands onvoldoende beheersen een actief taalintegratietraject Nederlands 
volgen. 
 
De screening is niet verplicht voor anderstalige nieuwkomers. 
 

TAALINTEGRATIETRAJECT 

Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject 
voor de leerlingen die het nodig hebben en voor anderstalige nieuwkomers. Dit 
taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft. 
Op basis van de resultaten van de taalscreening, moet de leerling die het 
Nederlands onvoldoende beheerst een actief taalintegratietraject Nederlands 
volgen met in beginsel een taalbad of een volwaardig alternatief dat dezelfde 
resultaten bereikt. 
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TAALBAD 

Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, 
kan de school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is 
dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk 
te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten. 
Een taalbad omvat intensieve onderwijsactiviteiten die tot doel hebben de 
leerling door onderdompeling in de onderwijstaal deze onderwijstaal te laten 
verwerven in functie van een snelle integratie in de reguliere 
onderwijsactiviteiten. Dit kan een voltijds traject zijn. Een leerling kan gedurende 
het basisonderwijs maximaal één schooljaar een voltijds taalbad of voltijds 
gelijkwaardig alternatief volgen. 
 

VERANDEREN VAN SCHOOL 

ALGEMEEN PRINCIPE 

Veranderen van school kan steeds in de loop van het schooljaar. De 
verantwoordelijkheid ligt volledig bij de ouders*.  Zij oordelen of het verantwoord is 
dat hun kind in de loop van het schooljaar van school verandert. Er is geen 
goedkeuring vereist van de directeur, inspecteur, departement of minister. 
* ouders = de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de 
minderjarige onder hun bewaring hebben. 
 

PROCEDURE 

Een basisschool registreert elke inschrijving binnen zeven kalenderdagen en uiterlijk 
op de eerste dag van de effectieve lesbijwoning, met vermelding van het moment van 
de inschrijving en de datum van de voorziene start van de lesbijwoning. Als de leerling 
in kwestie al was ingeschreven in een school zal deze nieuwe inschrijving via de 
schooladministratiepakketten een melding van schoolverandering aan de vorige 
school genereren. Een leerling kan uitgeschreven worden op basis van een melding 
van schoolverandering. Als de voorziene start van de lesbijwoning niet gepland wordt 
op de eerste schooldag van september blijft de leerling tot die datum ingeschreven in 
de oude school. Bij een inschrijving voor het volgende schooljaar, die plaatsvindt voor 
1 juli van het voorafgaande schooljaar, zal de melding van schoolverandering aan de 
oude school pas op 1 juli gegenereerd worden.   
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CLB (CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING)  

Gegevens 
Centrum voor leerlingenbegeleiding - Kempen 
Vestiging Turnhout 
Adres: Rubensstraat 170, 2300 Turnhout 
Telefoon: 014/41 64 39 
E-mail: turnhout@vclb-kempen.be 
 

Openingsuren: maandag tot vrijdag  
09.00u tot 12.00u en 13.00u tot 16.30u 
=> andere gespreksuren kunnen aangevraagd worden via 
telefonisch contact met de medewerkers van het CLB 
 

 tijdens de schoolvakantie: 
open tijdens herfst- en krokusvakantie 
open in de kerstvakantie op ma. 2 en do. 5 januari 2023 
open in de paasvakantie op ma. 3 en do.13 april 2023 
in de zomervakantie gesloten van 15 juli tot 15 augustus 
 

VOOR WIE? 

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school. Het CLB werkt samen met de school, 
maar ze behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij het CLB 
aankloppen, maar alleen bij dat CLB dat samenwerkt met de school waar je kind 
ingeschreven is. 
 

WAARVOOR KAN JE BIJ HEN TERECHT? 

 Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en 
begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Je kunt bij hen terecht met heel wat 
vragen.  

 
 Wanneer KAN je naar het CLB?  
 

• wanneer je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt; 

• wanneer je kind moeite heeft met leren; 

• voor studie- en beroepskeuzehulp; 

• wanneer er vragen zijn over je kind zijn/haar gezondheid, lichaam... ; 

• wanneer je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid; 

• wanneer je vragen hebt rond inentingen. 

mailto:turnhout@vclb-kempen.be
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 Wanneer MOET je naar het CLB? 
 

• op medisch onderzoek; 

• wanneer je kind het te vaak afwezig is op school (leerplicht); 

• voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs; 

• om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen; 

• bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of 
B van het secundair onderwijs. 

 
Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de 
ouders als je kind jonger is dan 12 jaar. De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit 
zelf beslissen. 
 

 HET MEDISCH ONDERZOEK 

 Voor schooljaar 2022 – 2023: 

• 3 jaar of in de eerste kleuterklas (op het centrum met de ouders) 

• 6 jaar of in het eerste leerjaar 

• 9 jaar of in het vierde leerjaar 

• 11 jaar of in het zesde leerjaar 
 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en 
verpleegkundigen. 

 Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren. 
Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen 
stellen. 

 Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. 
 De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn 
enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB 

 

 INENTINGEN 

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ 
dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen kunnen de ouders toestemming 
geven. Als de arts inschat dat de leerling bekwaam is, kan die ook zelf toestemming 
geven. 
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Welke inentingen? 
 

1ste lagere school 6-7 jaar: Polio (Kinderverlamming) 
Difterie (Kroep) 
Tetanus (Klem) 
Kinkhoest 
 

5de lagere school 10-11 jaar: Mazelen 
Bof (Dikoor) 
Rubella (Rode hond) 

 

CLB-DOSSIER 

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt 
alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard 
aan enkele regels: 
• in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding; 
• we behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid; 
• we houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie 

minderjarigen’. 
 

HET DOSSIER INKIJKEN? 

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. 
Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de 
leerling. Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan mag je als ouders of voogd het 
dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor 
gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts. 
Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt altijd 
samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag 
niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. 
Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kunt ook vragen om 
sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een 
ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht 
verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken. 
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NAAR EEN ANDERE SCHOOL? 

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die 
school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens 
geven we verplicht door. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens 
over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. 
Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen 
de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je 
(oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je 
inschrijving. 
 

EN LATER? 

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf 
het laatste medisch consult. 
 

EEN KLACHT? 

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste 
werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige 
aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-
medewerker of de directeur van je CLB. 
 
De CLB-medewerkers voor onze school zijn: mevrouw Nele Versteynen 
(kleuterschool) en mevrouw Katrien Luyts (lagere school). 
 

ONDERSTEUNINGSNETWERK (ONW) 

Sinds de invoering van het M-decreet volgen er meer leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften les in het gewoon onderwijs. Om die leerlingen en hun 
leerkrachten te begeleiden is er volgend ondersteuningsmodel: de 
ondersteuningsnetwerken. Leerlingen die meer nodig hebben dan de basiszorg of 
de verhoogde zorg, kunnen voortaan zorg krijgen in de klas. Deze zorg wordt 
geboden door leerkrachten uit het bijzonder onderwijs. 
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HET ZORGTEAM 

In onze school is er een zorgteam. De zorg richt zich enerzijds op het cognitieve (alles 
wat met het leren te maken heeft) en anderzijds op het socio-emotionele (alles wat 
met gevoelens en welbevinden op school te maken heeft). 
 

 Samenstelling 
  

Zorgcoördinator Shana Vermeulen 
 

Zorgleerkracht 
Kleuterschool 

Hanne Verbist 
 
 

Zorgleerkrachten 
Lagere school 

Vicky Kokx 
Laura Keuppens 
An Wielockx 

 
 Taakomschrijving zorgcoördinator 

• zorginitiatieven coördineren op niveau van de school en contacten met 
zorgteams onderhouden op niveau van de scholengemeenschap; 

• het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten 

• het begeleiden van de leerlingen (vooral op het cognitieve vlak, socio- 
emotionele ontwikkeling, remediëring,…) 
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ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN 

ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN 

 

UURREGELING 

  
Schoolstraat 43 (kleuter) 

 
Ursulinenstraat 13 (lagere school) 

 
MAANDAG 

 
morgen: 08 u 35 tot 12 u 10 
namiddag: 13 u 30 tot 15 u 30 

 
morgen: 08 u 30 tot 12 u 05 
namiddag: 13 u 25 tot 15 u 20 

 
DINSDAG 

 
morgen: 08 u 35 tot 12 u 10 
namiddag: 13 u 30 tot 15 u 30 

 
morgen: 08 u 30 tot 12 u 05 
namiddag: 13 u 25 tot 15 u 20 

 
WOENSDAG 

 
morgen: 08 u 35 tot 12 u 10 

 
  morgen: 08 u 30 tot 12 u 05 

 
DONDERDAG 

 
morgen: 08 u 35 tot 12 u 10 
namiddag: 13 u 30 tot 15 u 30 

 
morgen: 08 u 30 tot 12 u 05 
namiddag: 13 u 25 tot 15 u 20 

 
VRIJDAG 

 
morgen: 08 u 35 tot 12 u 10 
namiddag: 13 u 30 tot 15 u 30 

 
morgen: 08 u 30 tot 12 u 05 
namiddag: 13 u 25 tot 15 u 20 

 

Toezicht 

 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag: 

  van 08 u 15 tot 15 u 30 
 
woensdag: 

  van 08 u 15 tot 12 u 10 

 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag: 

  van 08 u 05 tot 15 u 20 
 
woensdag: 

  van 08 u 05 tot 12 u 05 
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VAKANTIE EN VRIJE DAGEN 

Eerste trimester: 
 

 

Plaatselijke vrije dag 
Pedagogische studiedag 

maandag 03 oktober 2022 
woensdag 12 oktober 2022 

Herfstvakantie maandag 31 oktober 2022 tot en met 
zondag 06 november 2022 

Pedagogische studiedag 
Wapenstilstand 

donderdag 10 november 2022 
vrijdag 11 november 2022 

Kerstvakantie maandag 26 december 2022 tot en 
met zondag 08 januari 2023 
 

Tweede trimester: 
 

 

Plaatselijke vrije dag vrijdag 3 februari 2023 
Pedagogische studiedag 
Krokusvakantie 

woensdag 8 februari 2023 
maandag 20 februari 2023 tot en met 
zondag 26 februari 2023 

Paasvakantie maandag 3 april 2023 tot en met 
maandag 16 april 2023 

  
Derde trimester:  
  
Pedagogische studiedag woensdag 26 april 2023 
O.H. Hemelvaart en brugdag donderdag 18 mei 2023 tot en met 

zondag 21 mei 2023 
Pinkstermaandag 
Zomervakantie 

maandag 29 mei 2023 
zaterdag 1 juli 2023 tot en met 
donderdag 31 augustus 2023 
 

TOEZICHT 

Ursulinenstraat: 
Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan 
het Schoolpaadje of de parking van AH en komen ze daar ook ophalen. ’s Middags en 
’s avonds is er toezicht bij de poort als de leerlingen de school verlaten. De leerlingen 
mogen de school pas verlaten als de toezichter aanwezig is. De leerlingen die te voet 
of met de fiets naar school komen, verlaten de school in de rij, onder toezicht van 
een leerkracht. 
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Schoolstraat:  
 
De kleuters worden ’s middags (voor de kinderen die niet blijven eten) en ’s avonds 
afgehaald in het klaslokaal. Vanaf het belsignaal (’s middags en ’s avonds) kunnen de 
ouders hun kinderen afhalen. Dit kan uiteraard ook gebeuren door een grootouder, 
oudere broer of zus. ’s Middags kan dit tot 12 u 20 en ’s avonds tot 15 u 40. Om alles 
vlot te laten verlopen, vragen we om de klas pas binnen te komen na het belsignaal. 
Iedereen wacht dus aan de rode poort, niet op de speelplaats. Kinderen die niet 
worden afgehaald gaan naar de kinderopvang op voorwaarde dat deze vooraf 
werden ingeschreven. De fietsen worden binnen de school in de fietsenstalling 
gestald. Kinderen van de lagere school die een jongere broer en/of zus gaan ophalen, 
laten hun fiets buiten de schoolpoort van de vestiging Schoolstraat staan. 
 
Vanaf dit schooljaar zal de poort om 13 u 15 niet worden geopend door een 
leerkracht maar vragen we aan de (groot)ouders van de kinderen die thuis blijven 
eten om tussen 13 u 15 en 13 u 30 de kinderen zelf binnen de schoolpoort af te 
zetten en daarna de schoolpoort te sluiten met het slot bovenaan de poort. 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 

De buitenschoolse kinderopvang wordt verzorgd door Ferm kinderopvang vzw.  
 

Kinderclub ‘Min & Max’ 
Brulens 34, 2275 Gierle 
Telefoon: 014/ 55 38 70 
(naast de sporthal) 
 

Ferm Kinderopvang vzw 
Rechtestraat 59, 2275 Lille 
Telefoon: 014/ 63 15 25 
Telefonische permanentie:  
Maandag: 18.00 u. - 19.30 u. 
Donderdag: 9.00 u. - 11.00 u. 
E-mail 
Voor contact met de verantwoordelijken: 
bko.lille@samenferm.be  
Voor administratieve zaken: 
adm.bko.lille@SamenFerm.be  

 

OPENINGSUREN 

’s Morgens  Van 07.00 u tot aan het begin van de 
school 

’s Avonds Na de lessen tot 18.30 u 
Vakantiedagen Doorlopend van 07.00 u tot 18.30u 

Behalve: 

• Tussen Kerstmis en Nieuwjaar 

mailto:bko.lille@samenferm.be
mailto:adm.bko.lille@SamenFerm.be
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• De 2 laatste weken van juli  

• Wettelijke feestdagen 
 

SCHOOLVERZEKERING 

De school is verzekerd bij Ethias Prins-Bisschopssingel 73 te Hasselt. 
De leerlingen zijn verzekerd tegen lichamelijk letsel, voor ongevallen op weg van en 
naar school, gedurende de tijd dat ze op school zijn en tijdens alle schoolse 
activiteiten. De kinderen nemen de kortste en de veiligste weg naar school en naar 
huis. Bij een ongeval zal het thuisfront, indien mogelijk, gecontacteerd worden. 
Wanneer uw kind een ongeval meemaakt, komt u bij de directeur een 
aangifteformulier halen. 
Na invulling van het formulier door de dokter, bezorgt u het formulier onmiddellijk 
terug aan de directeur. Zij zorgt dan voor de verdere afhandeling. De verzekering 
keert het verschil uit tussen de onkostenrekening en de terugbetaling door het 
ziekenfonds. 
Vraag bij het ziekenfonds het formulier van de eindafrekening en bezorg dit aan de 
directeur. 
 

FINANCIËLE BIJDRAGEN 

 
Ook dit schooljaar zullen alle onkosten betaald worden via een periodieke 
facturatie die verwerkt wordt door de gemeente. Er worden vier facturaties per jaar 
gepland. 
 

INETEN 

Tijdens de middag kunnen de leerlingen in de school blijven eten. In de 
kleuterschool eten de kinderen in 2 groepen. 
In de lagere school willen we starten met een “open restaurant”. Vanaf 
de moment dat de lagere schoolkinderen terug in de refter mogen 
eten, starten we dit proefproject op en ontvangen jullie meer info over 
de uitwerking. 
Er wordt enkel platte water gedronken in de refter. We gaan er vanuit 
dat de kinderen het water drinken dat op school aangeboden wordt. 
Mocht jouw kind om één of andere reden zelf water van thuis willen 
meebrengen, dan kan dat. Stuur dan een mailtje voor 7 september naar 
directie@schoolgierle.be. Telefoneren naar 014/55.76.01 kan ook. 

mailto:directie@schoolgierle.be
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Deze regeling blijft dan voor dit schooljaar geldig. In de loop van het 
schooljaar kan het niet meer gewijzigd worden. Dit om fouten in de 
facturatie te vermijden. 
Wij hanteren volgende prijzen: 
 

Middagverblijf 0,30 euro ( = remgeld) 
Water (plat) 0,55 euro ( = water + remgeld) 
  

DRANK TIJDENS DE SPEELTIJD 

Zowel in de Schoolstraat als in de Ursulinenstraat wordt er geen drank 
aangeboden tijdens de voormiddagspeeltijd. De kinderen mogen een 
drinkbus met water meebrengen om gedurende de dag te drinken. 
Omdat wij in de school het afvalprobleem willen aanpakken, mag er 
geen drank in blik of brik verbruikt worden en mag er geen 
aluminiumfolie gebruikt worden. 
In de kleuterschool eten de kleuters tijdens de voormiddagspeeltijd 
enkel fruit en/of groente en in de namiddag mogen de kinderen een 
koek eten op de speelplaats; de koeken horen in de “koekendoos”, 
eventuele papiertjes nemen we terug mee naar huis. 
In de lagere school mogen de kinderen kiezen tijdens welke speeltijd 
ze hun fruit en/of groente of koek eten. De koeken horen in de 
“koekendoos”, eventuele papiertjes nemen we terug mee naar huis. 
Gelieve de bewaardoosjes duidelijk te voorzien van voornaam en 
naam van het kind. 
Op donderdagvoormiddag kan men mits betaling een stuk fruit of 
groente via de school krijgen. Omdat we een gezonde school willen zijn, 
zijn chips of kauwgom niet toegelaten. 
 

TIJDSCHRIFTEN 

De leerlingen krijgen de kans om zich te abonneren op pedagogisch 
verantwoorde publicaties. Ze krijgen hiervan foldertjes mee naar huis. 
Het is echter geen verplichting om deze aan te schaffen. 
 

MAXIMUMFACTUUR EN SCHOOLONKOSTEN 

Vanaf het schooljaar 2008-2009 tracht de Vlaamse regering de kosten 
met betrekking tot het basisonderwijs zo laag mogelijk te houden voor 
de ouders. Er wordt gestreefd naar de kosteloosheid van het 
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basisonderwijs. Dit betekent nog niet dat alle kosten, gemaakt voor het 
aangeboden onderwijs, volledig door de overheid gedragen kunnen 
worden! De schoolkosten worden voor de ouders wel beperkt en dit 
door materiaal (nodig voor het behalen van de ontwikkelingsdoelen en 
de eindtermen!) gratis ter beschikking te stellen en door de invoering 
van een dubbele maximumfactuur: de scherpe en de minder scherpe 
maximumfactuur. 
 
DE SCHERPE MAXIMUMFACTUUR: 
Deze omvat alle kosten die de lessen verlevendigen en aangenamer 
maken. Hieronder valt de zwemles, theaterbezoek en alle uitstappen. 
Bij alle kleuters mag deze factuur per kind en per schooljaar de €50,00 
niet overschrijden. In de lagere school (per leerjaar) bedraagt het 
maximumbedrag voor deze kosten €95,00 per kind per schooljaar. 
Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht met een raming van alle 
kosten van de scherpe maximumfactuur per leeftijdsgroep of per 
leerjaar voor het schooljaar 2022-2023. 
 
Onderstaande prijzen zijn indicatief en kunnen in uitzonderlijke 
gevallen aangepast worden aan de vraagprijs van de leverancier, maar 
de totaliteit van het maximumbedrag komt daardoor niet in het 
gedrang. 
  

Klas/leeftijdsgroep Activiteit Bijdrage ouders 
 

K1A/B Binnenspeeltuin Circus Bruul € 5,00 
 Schoolreis € 8,70 
 Andere: uitstap - project - 

sportactiviteit,… 
Maximum € 36,30 

  TOTAAL: € 50,00 
 
 

K2A/B Kabouterberg Kasterlee Gratis 
 Schoolreis € 8,70 
 Binnenspeeltuin Circus Bruul € 5,00 
 Rollebolle € 3,00 
 Andere: uitstap - project - 

sportactiviteit,… 
 Maximum € 33,30 

  TOTAAL: € 50,00 
 
 

K3A/B Schoolreis € 8,70 
 Binnenspeeltuin Circus Bruul € 5,00 
 Bos van Bo Gratis 
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 Rollebolle 
Ponyhoeve 

€ 3,00 
€7,00 
 

 Andere: uitstap - project - 
sportactiviteit,… 

 Maximum € 26,30 

  TOTAAL: € 50,00 
 
 

L1A/B Startdag Lilse Bergen  € 7,50 
 Schoolreis € 21,00 
 Kronkeldidoe € 3,50 
 Theater De Warande € 6,00 
 Mooov € 3,90 
 Andere: uitstap - project - 

sportactiviteit,… 
€ 53,10 

  TOTAAL: € 95,00 
 
 

L2A/B Tweewekelijks zwemmen (op 
jaarbasis) 

€ 18,00 

 Startdag Lilse Bergen  € 7,50 
 Schoolreis € 8,95 
 Mooov € 3,90 
 Mega-spelenpaleis € 3,00 
 Schaatsen € 4,00 
 Andere: uitstap - project - 

sportactiviteit,… 
€ 49,65 

  TOTAAL: € 95,00 
 

 
L3A/B 

 
Tweewekelijks zwemmen (op 
jaarbasis) 

 
€ 18,00 

 Startdag Lilse Bergen  € 7,50 
 Schoolreis € 21,00 
 Mooov € 3,90 
 Bewegingsjungle € 3,00 
 Schaatsen € 4,00 
 Andere: uitstap - project - 

sportactiviteit,… 
€ 37,60 

  TOTAAL: € 95,00 
 

   
L4A/B Alles met de bal € 3,00 
 Startdag Lilse Bergen  € 7,50 
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 Schoolreis € 21,00 
 Mooov € 3,90 
 Bewegingsjungle € 3,00 
 Schaatsen € 4,00 
 Andere: uitstap - project - 

sportactiviteit,… 
€ 52,60 

   
  TOTAAL: € 95,00 

 
   
L5A/B Startdag Lilse Bergen  € 9,00 
 Schoolreis € 18,00 
 Bezoek Antwerpse haven € 9,00 
 Bezoek chocolademuseum 

Antwerpen  
€ 9,50 

 Treinreis Tielen ó Antwerpen € 2,00 
 American Games € 3,00 
 Theater De Warande € 6,00 
 Mooov € 3,90 
 Pennenzakkenrock € 10,00 
 Schaatsen € 4,00 
 Andere: uitstap - project - 

sportactiviteit,… 
€ 20,60 

  TOTAAL: € 95,00 
 
 

L6A/B Startdag Lilse Bergen  € 9,00 
 Schoolreis € 18,00 
 Spring in het rond en sport 

gezond 
€ 3,00 

 Theater De Warande € 6,00 
 Mooov € 3,90 
 Pennenzakkenrock € 10,00 
 Schaatsen € 4,00 
 Andere: uitstap - project - 

sportactiviteit,… 
€ 41,10 

  TOTAAL: € 95,00 
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DE MINDERE SCHERPE MAXIMUMFACTUUR 

In de lagere school mag daarenboven nog eens € 480,00 per kind worden 
aangerekend voor meerdaagse uitstappen (bosklassen, zeeklassen,…) gespreid over 
de hele lagere school. Dit is de zogenaamde minder scherpe maximumfactuur. 
Hieronder vindt u de kosten van de minder scherpe maximumfactuur 2022 - 2023: 
 

4e leerjaar Bosklassen Westerlo  
2 overnachtingen 

€ 135,00 

5e leerjaar Brusselklassen 
1 overnachting 

€ 90,00 

TOTAAL  € 225,00 

 
Sommige kosten zoals de boekentas, de pennenzak en turnkledij zijn nog wel voor 
eigen rekening. Persoonlijke uitgaven zijn facultatief en dient u zelf te betalen. Dit 
zijn de uitgaven voor leerlingenvervoer, vervoer en deelname aan buitenschoolse 
activiteiten (o.a. Stichting Vlaamse Schoolsport), voor- en naschoolse opvang, 
middagtoezicht, maaltijden en dranken, abonnementen voor tijdschriften, 
nieuwjaarsbrieven, klasfoto’s, eventuele individuele foto’s, steunacties,… 
 

SCHOOLTOESLAG – GROEIPAKKET 

 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag voor kinderen in het kleuter- en 
lager onderwijs geïntegreerd in het Groeipakket. Je schooltoeslag wordt automatisch 
berekend en uitbetaald door je uitbetaler Groeipakket. Je moet dus geen aanvraag 
meer indienen. 
Heb je vragen over je eventuele schooltoeslag? Neem dan contact op met je 
uitbetaler. Die kan je terugvinden via www.groeipakket.be/nl/zoek-je-uitbetaler .  
 

OUDERCONTACT 

Het eerste contact tussen school en ouders is de schoolagenda van de leerlingen. 
Voor vragen of eventuele problemen kan u steeds bij de leerkrachten of de directie 
terecht. We vragen wel om dit voor of na de lesuren te doen om de lessen niet 
onnodig te storen, een afspraak voorkomt onnodig wachten. U kan steeds 
telefonisch contact opnemen met de school tijdens de schooluren op het centrale 

http://www.groeipakket.be/nl/zoek-je-uitbetaler
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nummer 014 55 76 01. Per mail kan je de directie contacteren via 
directie@schoolgierle.be. 
 
De activiteitenkalender en het schoolblad ‘Het notendopje’ zullen op regelmatige 
tijdstippen meegegeven of gemaild worden. Hierin vindt u de activiteiten van de 
volgende maand terug en enkele belangrijke mededelingen. 
 
Begin september wordt er in elke klas een ouderavond georganiseerd. De klastitularis 
zal dan een beknopt overzicht geven van de leerstof en de klaswerking toelichten. 
 
In de loop van het jaar worden er twee individuele oudercontacten voor de kleuters 
voorzien. Deze gaan door 
einde november en einde maart/begin april. Mocht je als ouder toch nog op een 
ander moment nood hebben aan een gesprek met de juf, aarzel dan niet om een 
afspraak te maken. 
 
Voor de lagere school is er een oudercontact voorzien voor de kerstvakantie en voor 
de paasvakantie. Op het einde van het schooljaar voorzien we nog een vrijblijvend 
oudercontact. 
De BASO-fiche (fiche basis-secundair onderwijs voor leerlingen van het zesde 
leerjaar) wordt met de ouders besproken met het oudercontact voor de 
paasvakantie. 
 

RAPPORTEN 

Op regelmatige tijdstippen brengen de leerlingen van de lagere school een rapport 
mee naar huis. Zo kan het thuisfront de vorderingen van de leerling mee opvolgen. 
Ons rapport bekijkt niet enkel de vorderingen op het gebied van kennis, maar ook op 
het vlak van vaardigheden en attitudes. Zo wordt er gerapporteerd over leren leren, 
over sociale vaardigheden en over muzische kwaliteiten. Daarnaast is er nog 2x per 
jaar een sportrapport en een rapport over het levensbeschouwelijke vak dat het kind 
gekozen heeft. Het rapport wordt gehandtekend door de ouders. 
 
De data van de rapporten: 
 

• vrijdag, 28 oktober 2022 (doelenrapport L1-L6) 

• vrijdag, 23 december 2022 (doelenrapport L1-L5, procentenrapport L6) 

• vrijdag, 31 maart 2023 (doelenrapport L1-L6) 

• vrijdag, 2 juni 2023 (doelenrapport L6)   

• vrijdag, 30 juni 2023 (doelenrapport L1-L5, procentenrapport L6) 
 
 

mailto:directie@schoolgierle.be
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VERKEERSVEILIGHEID  

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school 
en omgekeerd. Aan de Kloosterstraat, de Beersebaan en de Schoolstraat staan er 
gemachtigde opzichters om de leerlingen veilig te laten oversteken. De ouders zorgen 
ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een tweewieler 
beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. De lokale politie zal op 
bepaalde tijdstippen fietscontroles in de schoolomgeving uitvoeren. 
Kinderen die van de Schoolstraat naar de vestiging van de Ursulinenstraat rijden, 
gebruiken het paadje tussen het kerkhof en de kleuterschool. Op deze manier vermijdt 
men het drukke autoverkeer in de Brulens. De gemachtigde opzichter staat trouwens 
in de Schoolstraat klaar om de leerlingen veilig over te zetten. 
(Groot)ouders die hun kinderen brengen of ophalen, parkeren hun auto op de 
daarvoor voorziene parkeerplaatsen zodat de parking voor iedereen veilig en 
overzichtelijk blijft. 
Aan de automobilisten onder u vragen wij om in de schoolomgeving de zone 30 en de 
fietsstraat te respecteren. 

 

OUDERS EN SCHOOL 

PROBLEMEN OP SCHOOL 

Leerlingen, ouders en leraren houden zich aan de leefregels en afspraken die in deze 
schoolbrochure/afsprakennota opgesomd zijn en aanvaarden de consequenties bij 
het niet naleven ervan. 
 

ONENIGHEID TUSSEN LERAREN EN OUDERS 

Bij onenigheid tussen leraren en ouders nemen de ouders in de eerste 
plaats contact op met de betrokken leraar om, in gemeenschappelijk 
overleg, te trachten tot een vergelijk te komen. 
 
Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak 
maken met de directeur zodat deze kan trachten een overeenkomst 
tussen beide partijen tot stand te brengen. 
 
Indien deze beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders 
zich wenden tot het schoolbestuur, via schepen van onderwijs. 
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ONENIGHEID MET LEERLINGEN 

Soms worden gemaakte leefregels en afspraken niet nageleefd en/of 
kunnen zowel de leraar als het kind zich eens vergissen. 
Als een leerling de goede werking van de school hindert of het 
klasgebeuren stoort, kunnen volgende maatregelen worden 
getroffen: 
 
- een ordemaatregel 
- een tuchtmaatregel 
 

OUDERS EN LEEFREGELS  

We vragen de ouders om de leefregels die voor de kinderen gelden ook zelf te 
respecteren en hun kind te stimuleren om de leefregels van de school na te leven. 
 

TAALGEBRUIK 

Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken alle 
schoolparticipanten het (Algemeen) Nederlands met elkaar. Enkel 
tegenover leerlingen die een andere moedertaal spreken en het 
(Algemeen) Nederlands nog niet voldoende beheersen, kan 
uitzonderlijk een andere taal worden gebruikt. 
 

UITERLIJK VOORKOMEN 

Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig 
en hygiënisch. 
 

TURNKLEDIJ 

De turnkledij bestaat uit: gymschoenen, een blauw broekje en een wit 
T- shirt. De kledij moet getekend worden met de volledige naam en 
regelmatig gewassen worden. 
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SCHOOLMATERIAAL 

Alle leerboeken, schriften en een beperkt aanbod schoolgerei worden 
gratis ter beschikking van de leerlingen gesteld. Bij opzettelijke 
beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de tegenwaarde 
vergoeden. 
 

VERLOREN VOORWERPEN 

Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht 
op de school om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren 
voorwerpen bevindt. Gemerkte kledingstukken, potjes, brooddozen, … 
zijn gemakkelijker terug te bezorgen. 
Na de kerst- en paasvakantie en begin juli gaan alle gevonden 
voorwerpen die niet werden opgehaald naar spullenhulp. 
 

VERJAARDAGEN 

Deze mogen gevierd worden. We vragen je uitdrukkelijk om dit zo 
sober mogelijk en gezond te doen, bijvoorbeeld met een stukje fruit. 
Een stuk cake kan ook. Het gaat alleen om de attentie. Dit hoeven dus 
geen dure uitgaven te zijn zoals speelgoedjes of schrijfgerei. Kauwgom 
en drank in blik of brik mogen in de school niet verbruikt of uitgedeeld 
worden. 
 

GEBRUIK VAN GSM DOOR LEERLINGEN 

Leerlingen brengen GEEN GSM mee naar School. In uitzonderlijke 
gevallen vragen de ouders hiervoor toestemming van de directie. In dat 
geval blijft de GSM in de boekentas. 

 

GEBRUIK VAN SNOEP OP SCHOOL 

Op onze school is het eten van snoep niet ten strengste verboden. Toch 
willen we vragen om op een verantwoorde manier met snoep om te 
gaan. Een klein snoepje als dessert in een brooddoos kan, maar we 
gaan niet overdrijven. Ouders mogen hun kinderen geen grote 
snoepzak mee naar school geven. 
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LEERLING EN SCHOOL 

LEEFREGELS VOOR LEERLINGEN 

IK EN MIJN HOUDING 

Ik heb respect voor anderen. 
Ik vecht niet en maak geen ruzie. 
Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.  
Ik heb eerbied voor het bezit van anderen. 
Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten.  
Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften. 
Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af.  
In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren. 
Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leraar of de begeleider. 
 

IK, GEZONDHEID EN HYGIËNE 

Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch. Na een 
bezoek aan het toilet spoel ik door en was mijn handen. Ik hou de 
toiletten netjes. 
In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij. 
Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen. Ik 
breng alleen gezonde versnaperingen mee (bv. een appel). 
Als ik dorst heb, houd ik mij aan de afspraken binnen de klas. 
Ik verbruik geen chips, kauwgom of drank in blik en brik in de school. 
 

IK EN ZORG VOOR HET MILIEU 

Ik zorg mee voor een nette school. 
Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container. Ik draag zorg voor 
het groen op de speelplaats. 
 

IK EN MIJN TAALGEBRUIK 
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Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands. Volwassenen spreek 
ik aan met meneer of mevrouw. 
De leraren noem ik “meester” of “juf” en de directeur spreek ik aan met 
“juf Wendy” of “directeur”. 
 

IK EN SCHOOLTAKEN 

Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen. Wanneer ik dat niet heb 
kunnen doen, verwittig ik de leraar. 
 Dit kan op volgende wijze: 
- door een nota van mijn ouders in mijn agenda 
- door een briefje van mijn ouders 
Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks tekenen door één 
van mijn ouders. Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag 
zwemmen of turnen breng ik een attest mee naar school. 
 

IK EN MIJN MATERIAAL 

Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei. 
In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige. 
Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor 
het zwemmen en turnen. 
Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats. Mijn fiets staat netjes 
in de fietsenstalling. 
Ik bezorg verloren voorwerpen aan de groepsleraar. 
Ik beschadig geen toestellen of meubilair op de speelplaats. 
Ik breng geen GSM mee naar school. Als mijn ouders dit nodig vinden 
vragen zij daarvoor de toestemming aan de directie. 
 

IK EN SPELEN 

Ik speel sportief en sluit niemand uit. 
Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld 
uitlokt of ongeschikt is voor het spelen op de speelplaats. 
In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet. 
Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf 
er tot het belsignaal gaat. 
Bij het belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan (kleuters) 
of ga zelfstandig naar de klas (lagere school). 
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Ik mag verzamelspeelgoed (bv. Pokémonkaarten) meebrengen en dit 
ruilen met andere kinderen. Maar ik ben er mij van bewust dat ik dat 
eerlijk doe. Als er daardoor toch onenigheid komt, lossen we dat samen 
op. 
 

IK EN UITNODIGINGEN VERJAARDAGSFEESTJES 

In de kleuterschool worden uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes 
niet meer in de klas uitgedeeld. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de 
ouders. In de lagere school kunnen de leerlingen dit nog wel op school 
doen; ze doen dit op de speelplaats. 
 

VEILIGHEID EN VERKEER  

IK EN TOEZICHT 

Ik kom ’s morgens niet vroeger dan 08.05 u. en ’s middags niet vroeger 
dan 13.10 u. op de speelplaats. (Ursulinenstraat) 
Ik kom ’s morgens niet vroeger dan 08.15 u. en ’s middags niet vroeger 
dan 13.15 u. op de speelplaats. (Schoolstraat) 
  
Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de 
toestemming van de toezichter. 
’s Middags of ’s avonds ga ik in de passende rij staan om de school te 
verlaten. (Ursulinenstraat) 
 

IK EN HET VERKEER 

Ik neem steeds de veiligste schoolroute. Ik respecteer de 
verkeersreglementen. 
Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg. Ik zorg ervoor dat mijn 
fiets technisch in orde is. 
 

IK EN VEILIGHEID 

Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en 
in- of uitgangen. 
Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen. 
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Ik ga niet naar plaatsen (bv. kelder, zolder, keuken,…) waarvan 
aangeduid is dat ik er niet mag zijn. 
Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming. Ik raak 
geen onderhoudsproducten aan. 
Als ik geneesmiddelen moet innemen, meld ik dit ’s morgens aan de 
leraar. 
 

WAT TE DOEN BIJ ONGEVAL WAARBIJ EEN KIND VAN ONZE 

SCHOOL BETROKKEN IS? 

Ik verwittig onmiddellijke en volwassene die in mijn buurt is en ik 
vertel: 
 

• Waar het ongeval gebeurd is; 

• Wat er gebeurd is; 

• Wie erbij betrokken is; 
 

WAT TE DOEN BIJ BRAND? 

Bij brand zorg ik onmiddellijk voor een melding aan een leraar of een 
directeur. Die zal de nodige stappen ondernemen. 
Bij brandalarm volgen wij het evacuatieplan van de school. 

 

IK EN HET SCHOOLREGLEMENT  

WAT ALS IK DE AFSPRAKEN NIET NALEEF? 

Ik krijg een mondelinge opmerking. 
Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders 
ondertekenen. 
Ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen. Ik word naar de 
directeur gestuurd. 
De leraar en/of de directeur nemen contact op met mijn ouders en 
bespreken mijn gedrag. 
Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één 
dag). 
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Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een 
tuchtprocedure starten. Zie hiervoor de uitgebreide beschrijvingen in 
het schoolreglement. 
 

WAT ALS DE LERAAR ZICH VERGIST? 

 Ik vraag beleefd aan de leraar of het mogelijk is dat hij zich vergist 
heeft. Ik bespreek het voorval met de leraar, liefst onmiddellijk of 
tijdens de daaropvolgende speeltijd. 
 
 Indien de leraar er niet met mij over wil praten, vraag ik de directeur 
naar mijn zienswijze te luisteren. Hij zal dan na een gesprek met mij en 
de leraar een besluit treffen.  


