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Beste ouder, 
Dag leerling, 
 
Jullie kozen voor één van de 4 gemeentescholen van Beersel. Samen vormen ze de 
Scholengemeenschap Beersel. Bijna 1200 kinderen volgen er elke dag les.  
 
Voor ons dient een basisschool letterlijk een stevige basis te bieden aan elk kind… 
Streven naar kwaliteit is dan ook onze drijfveer.  
 
Als gemeente willen we inzetten op degelijk en eigentijds onderwijs. Onderwijs dat 
kansen biedt aan alle kinderen. We voorzien onze schoolteams van modern materiaal 
en voldoende middelen zodat zij kinderen van vandaag optimaal kunnen begeleiden. 
Op vlak van ICT gebruiken onze leerkrachten de nieuwste materialen die geïntegreerd 
kunnen worden ingezet. 
 
We vinden het ook onze taak om kinderen bewust deel te leren uitmaken van onze 
samenleving. Een rijke taal zien we daarin als een belangrijk speerpunt. Vaak heel 
gedifferentieerd maken onze teams daar elke dag werk van. Van ouders durven wij 
vragen dat ze dit proces mee ondersteunen door hun contacten met de school dan ook 
steeds in het Nederlands te voeren. 
 
Wie een vraag, suggestie of bemerking heeft is in onze scholen welkom. Samen zoeken 
we naar de beste oplossing. Kinderen moeten zich goed voelen bij ons op school. Voor 
onze ouders mag dat niet anders zijn. 
 
Hartelijk dank voor het vertrouwen en dan rest mij nog jullie een boeiende tijd toe te 
wensen… 
 
 
Jo Vander Meylen 
Schepen van Onderwijs 
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School met geschiedenis 

 

 
 

Uit ‘Geschiedenis van DWORP’ door Constant Theys : 

 
“  In die jaren bestonden er eigenlijk drie scholen: een gemeenteschool voor jongens, 
een aangenomen school voor meisjes en een particuliere school voor beide geslachten. 
In de Winter werd er bovendien op alle gehuchten school gehouden door particuliere 
personen” 
 
“In 1854 werd een stuk land gekocht van 17a. 13 ca., Sectie D 249, voor het 
bouwen van een school en een woning voor de onderwijzer met een kamer voor de 
gemeentediensten. Die gebouwen kostten 14.500 fr. De pomp naast de school was 
van 1874. “ 
 
“  ... Emiel van Roy ... Dit was de eerste onderwijzer van de gemeente zelf. Tot 
dusver had het gemeentebestuur, om reden van gezag en ‘prestige’ nooit iemand van 
de gemeente zelf willen benoemen” 
 
“Naast de oude school werd in 1938 een nieuwe gebouwd. Het schoolhuis wordt 
van dan af door de veldwachter bewoond”. 
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Mooie ruimten, degelijk materiaal 
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School met een hecht team 
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School met visie 

     
 

Warm en Veilig     Open en Verdraagzaam 

 

       
 
Solidair en Sociaal     Mild en Veeleisend 

 

                   
 

Sportief, Gezond en Bruisend  Groen en Kyoto 

 

     
 

Creatief en Muzisch    Vrij en Verantwoordelijk  

 

Meer uitgebreide informatie over ons Pedagogisch 

Project, te bekomen op het secretariaat en op de 

website.  



                                                                                                                                                           8 

Waar levensbeschouwingen elkaar ontmoeten 

 
Bij de inschrijving maken de ouders schriftelijk bekend 1  welke 

levensbeschouwelijke cursus zij voor hun kind willen: één van de erkende 

godsdiensten2 of die van niet confessionele zedenleer. De school zal de 

nodige stappen zetten om aan uw keuze te voldoen. Momenteel richt onze 

school drie cursussen in: Katholieke godsdienst, Zedenleer en 

Protestantse godsdienst. 
 

Katholieke godsdienst: 
“ Godsdienst brengt kinderen in contact met  

de figuur van Jezus: een mens die zich  

wegcijferde voor anderen. Godsdienst laat  

kinderen aanvoelen dat ze door het naleven  

van waarden, deze mens kunnen navolgen in hun leven.”   

                           

Protestantse godsdienst: 

“Het PGO moet de leerlingen aanzetten tot persoonlijk 

denken om hen zo in staat te stellen op doordachte wijze 

een standpunt in te nemen t.a.v. de boodschap van Jezus 

Christus. De grondslag hiervoor is de bijbel. De 

leerlingen moeten een grondige bijbelkennis verkrijgen, 

die hen vertrouwd maakt met de godsdienstige en morele 

betekenis van de Heilige Schrift. Bijbel- en geloofskennis 

beogen te leiden tot een persoonlijke geloofskeuze.”  
        

  

Zedenleer: 
Bij zedenleer 'geloven' we niet, we onderzoeken of wat men ons vertelt wel 

waar is en we mogen aan alles twijfelen: dat heet het Vrij Onderzoek.  

Wij zijn ook pluralistisch: we hebben respect voor wie anders is,  

anders denkt of anders gelooft.  

Daarom bespreken we massa's onderwerpen, van geluk tot  

gezondheid, van vooroordelen tot pestgedrag, van milieu tot de 

wereldgodsdiensten en de evolutieleer van Darwin.  

Ons symbool is de fakkel: die verlicht onze weg als Mens. 
               

 

 

 
 

1 De keuze die men maakt bij de start van het eerste leerjaar blijft gelden tijdens de hele lagere school. Er kan enkel gewijzigd 
worden indien men dit schriftelijk laat weten vóór 30 juni (wijziging voor het schooljaar dat volgt). Hiervoor vraagt men bij de 
directie een formulier. Wie op basis van zijn religieuze of morele overtuiging bezwaren heeft tegen deze cursussen, kan voor 
zijn kind vrijstelling vragen. De vrijgekomen lestijden moet de vrijgestelde leerling gebruiken voor zelfstudie i.v.m. hun 
overtuiging of levensbeschouwing. De ouders zorgen zelf voor opdrachten. 
2 Anglicaanse, Islamitische, Israëlische, Katholieke, Protestantsevangelische, Orthodoxe godsdienst. 
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School die bouwt aan kwaliteit 

 
 ‘Zoveel ga ik leren’ 

 

Wat moeten de kinderen kennen en 

kunnen op het eind van de 

basisschool ? De Vlaamse Overheid 

zette dit duidelijk op papier. Men 

noemt het de Ontwikkelings-doelen 

en Eindtermen. De scholen moeten 
deze bereiken met hun leerlingen. De 

schoolinspectie controleert. Onze 

school kreeg een positieve 

beoordeling.  
 

 

 

 
 

 

 

 

Wilt u meer weten over de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen? 

Surf naar www.ond.vlaanderen.be  

(kies A-Z index/eindtermen/basisonderwijs) 

 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/
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Gratis basisonderwijs 

 

Er zijn geen kosten voor alles wat nodig is om de eindtermen te 

bereiken. Over welke materialen gaat het? Een opsomming:  
 

   

bewegingsmateriaal:  ballen, touwen,  

                     driewielers … 

 

   

constructiemateriaal: karton, hout,  

                      tandwielen,  

                      bouwdozen,  

                      gereedschap … 

 

   

handboeken            schriften 

werkboeken            blaadjes 

fotokopieën           software  

 

 
 

   

ICT-materiaal         computers 

                      Internet 

                      TV en radio 

 

Ook informatiebronnen zoals woordenboek 
 

   

multimediamateriaal  DVD-speler 

                     fototoestel 

                     recorders  

                     beamer 

 
 

   

kinderliteratuur     leesboeken 

                     prentenboeken 

                     poëzie 

                     strips … 

 
 

 

 

  schrijfgerief   pen,potlood           

  tekengerief     stiften, verf 

                  kleurpotloden 

  knutselgerief   lijm, schaar 

                  grondstoffen 
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Vervolg van de lijst materialen die gratis zijn:  
 

   

leer-en ontwikkelingsmateriaal 

                     spelmateriaal 

                     leesmateriaal 

                     rekenmateriaal 

                     denkspellen … 
 

   

meetmateriaal        lat 

                     gradenboog 

                     geodriehoek 

                     tekendriehoek 

                     passer, weegschaal              
 

   

muziekinstrumenten   trommels 

                     fluiten 

 

 

  
 

   

planningsmateriaal   schoolagenda 

                     dagindeling 

                     kalender 

 

 
 

   

allerlei  

atlas                globe 

kaarten              kompas 

passer               zakrekenmachine 

 
 

Van al deze materialen kunnen onze kinderen gebruik maken. In de lagere krijgen 

de kinderen een mooi pakketje materialen waar zij zelf zorg voor mogen dragen. 

Wat versleten of verbruikt is, wordt vervangen. Wat men verliest of stuk maakt, 

wordt vervangen tegen betaling. 

 

         
pakketje: pen, potlood, kleurpotloden, stiften Ouders zorgen zelf voor de basisuitrusting  

gom, slijper                                           zoals schooltas, brooddoos, zwemzak, pennenzak. 
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Ons onderwijs:  

Ouderwets degelijk 

Vernieuwend hedendaags 
 

     
De natuur in     Groot en klein  

       leren van elkaar 
 

    
Musical       Wassen zoals vroeger 

 

 

 

 
 

     

 

  

Samen starten        Leespromotie 
 

                
Van Piet Piraat tot …      eigen tentoonstelling 
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Uitgaan van ervaringen 

met sterke methodes als houvast. 
 

 NEDERLANDSE TAAL     NEDERLANDSE TAAL 

      
 

‘Dag Jules’, een programma dat de taal    ‘Schatkist’. Nog zo’n leuk taalpro-   

helpt ontwikkelen, bestemd voor      gramma voor kleuters vanaf 4 jaar.      

kleuters van 2,5 tot 3 jaar.      Een speciale juf helpt de kinderen die 

Woordenschat, spreken, luisteren … .         thuis geen Nederlands spreken. 
      De 3de kleuterklas gaat op weg met PomPom. 
 

      
 

‘Veilig leren lezen’ in het eerste          ‘Tijd voor taal Accent’ in klas 2 tot  

 leerjaar. Een zeer aantrekkelijke           klas 6. Eigentijdse inhouden en  

 structuurmethode die uitgaat van            werkvormen met aandacht voor leren  

 zorgvuldig gekozen woorden.                 leren. Motiverend en Vlaams.                         
  

 WISKUNDE       WERELDORIËNTATIE 

                                      
 

‘REKENSPRONG PLUS’: Elk kind telt, deze ‘Basis voor WO’: Op onze grote  

methode helpt ons het rekenonderwijs beter ontdekkingstocht staan wij stil bij 

af te stemmen op de behoeften van de lln.     belangrijke inhouden en vaardigheden. 

      
 

VREEMDETALENONDERWIJS       FRANS 
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 Oh là là!: samen, spelenderwijs en       ‘Eventail - En action’, een beproefde  

 vooral muzisch, maken wij kinderen    methode Frans voor het 5° en 6°  

 nieuwsgierig en rijp voor elke taal,          leerjaar. Een prima voorbereiding op 

 voor Frans in het bijzonder.    het secundair onderwijs. 

 Vanaf de kleuterschool tot het 4°lj. 
 

 

SOCIALE VAARDIGHEDEN     
 

De sleutel (een organisatie die een voortrekkersrol speelt in de ontwikkeling van nieuw 

preventiemateriaal) wil een antwoord zoeken en bieden op alle maatschappelijke problemen, 

in het versterken van persoonlijke en sociale vaardigheden. Door gewent gedrag aan te 
leren en te stimuleren, daalt ongewenst gedrag. Alles wat aandacht krijgt, GROEIT! 

Bouwstenen zijn : positieve groepsdruk, de kracht van beloning, krijgen van veel 

positieve feedback en het negeren van negatief gedrag. 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Het gat in de haag’ voor de kleuters      ‘TOPspel’ 

Tijdens de kleutertijd maken kinderen een  Dit is de nieuwste methodiek voor  

hele grote evolutie mee. De basis   sociale vaardigheden in de lagere   

van onze persoonlijke en sociale vaar-  school. Storend en agressief gedrag 

digheden wordt hier gelegd.    vermindert en het taakgericht  

Met ‘Het gat in de haag’ beogen wij   werken, het klasklimaat verbetert. 

enkele essentiële persoonlijke en   Op lange termijn zorgt TOPspel voor 

sociale vaardigheden aan te leren aan  betere studieresultaten en minder 

de kleuters.      pestgedrag. TOPspel gaat uit van het 

Bij het aanbieden van leerstof of vaar-  positief ondersteunen van leerlingen 

digheden spelen we in op de verschillende  positieve groepsdruk, het negeren 

vormen van intelligentie die bij kleuters  van negatief gedrag en het belonen 

specifiek aanwezig zijn.    van positief gedrag. 
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School met inspraak 

 

De school wordt gedragen door een hecht team van leerkrachten, dat zich 

gesteund weet door drie raden: de school-, ouder- en leerlingenraad en 

een zeer erkennend gemeentebestuur. 
 

 

 
 Schoolraad 

  

 Een verkozen groep van ouders, leerkrachten en 

 mensen uit de buurt of het verenigingsleven, die  

 positief en actief meedenkt over de richting die  

 de school kan uitgaan. 
 

 Leden: Ouders: Leen Pappaert, Veerle Schets,  

                Iris Van Mele 

        Leerkrachten: Hadewijch Belsack, Jone Huys, 

                      Karin Heijgele 

        Lokale gemeenschap:   Anne-Marie Lebeau 

        Waarnemend:   Veerle Aerts 
  

        

 

 
 Ouderraad 

  

 Een dynamische en enthousiaste groep van   

 vrijwillige ouders, die de school financieel en  

 praktisch steunt door een vaste reeks              

 activiteiten. 

 Voor meer info: www.gemeenteschooldworp.be  

 (Klik op ouderraad) 

 Interesse in of vragen over de ouderraad? 

 Contact: ouderraad.gbsdworp@gmail.com 

 KOOGO is de ouderkoepel van het officieel 

 gesubsidieerd onderwijs en kan bereikt worden 

 via: Bisschoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel 

      tel. 02 506 50 31 
 

 

 

 
Leerlingenraad 

/milieuraad 

  

 In elke klas wordt nagedacht over problemen  

 en voorstellen gegroeid uit het veld. De 

 verkozen kinderen brengen het standpunt van 

 de klas over. Een advies volgt. 

 Zowel voor de leerlingenraad als voor de 

 milieuraad worden er 2 leerlingen per klas 

 afgevaardigd. 
  

 

 

 
Klassenraad 

 

Team van personeelsleden dat onder leiding van de 

directie samen de verantwoordelijkheid draagt, of 

zal dragen, voor de begeleiding van en het 

onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of 

individuele leerling. Vb. bij de toekenning van 

het getuigschrift 

 

 

http://www.gemeenteschooldworp.be/
mailto:ouderraad.gbsdworp@gmail.com
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Werken aan basisdemocratie 

 
 

POSTETJE:  Briefjes van kinderen met een 

mededeling, voorstel, vraag, ongenoegen, gevoel, …  
 

IDEEFIX:   Brievenbus waar deze ‘Postetjes’ worden in  

   gestopt. 
 

POSTVERWERKING:  

De ‘Postetjes’ worden verwerkt door de leerlingenraad 

en bespreekbaar gemaakt in de klas of tijdens de Agora.  
 

Indien nodig wordt het kind uitgenodigd een ‘Postetje’ 

te komen bespreken met de directie of leerkracht. 

AGORA: 

  Regelmatige samenkomst in de zaal. ‘Postetjes’ die 

iedereen aanbelangen worden er besproken. 
 

 LLN-RAAD:  Op sommige ‘Postetjes’ wordt dieper ingegaan in  

    de klas. De stem van de klas wordt gehoord in de 

leerlingenraad en de milieuraad. Die vormt een advies 

waarmee zal rekening gehouden worden. 

AGORA  = Kans om verbondenheid met de school te verhogen 

  = Kans om zich te tonen, te bewonderen 

  = Kans om thema’s aan te brengen, er sfeer rond te 

      bouwen, ze af te ronden. 
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School met aandacht voor veiligheid 
en hygiëne  

 

Een greep uit enkele regels en afspraken  

(zeker in tijden van Covid-19) 

 
     Ik was mijn handen of ontsmet ze: 

- als ik de school binnenkom 

- na elk toiletbezoek 

- vóór de maaltijd 

- voor we naar huis gaan 

- na het hoesten en niezen  

  
       

 
Ik houd voldoende afstand in de gang, in de klas,  

     op de speelplaats, buiten school! 

 
 

   +     ➔    

 

 

 

 
 
 
 
 

 

   ➔      
 

 

 

 

 

Overdag gaat de 

voordeur op slot, dan 

kan u zich aanmelden 

aan het schoolhuis. 

Als ik ziek ben, blijf ik vanzelfsprekend thuis. 

Ziektesymptomen? Neem geen risico, maar zorg voor 

jezelf en voor de anderen door thuis te blijven en 

wanneer nodig een dokter te raadplegen. 

School uit?  

 

De leerlingen komen met de 

leerkrachten naar buiten, waar ze 

toevertrouwd worden aan hun ouders 

of grootouders. 
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School met aandacht voor wie het 
(tijdelijk?) moeilijk heeft. 

 

Meestal loopt het goed. Soms niet. Wij reageren alert op alle mogelijke problemen. 

Plegen veel overleg. Zetten de schouders tegen elkaar. En doen er wat aan. 
 

                         
 dyslexie?     aandacht?   vriendjes?   motivatie?   bolleboos?  schoolrijp?   beweeglijk? 

▼ 

              
     De leerkracht en het zorgteam 

     steken de koppen bij elkaar.                                                                                         

        
   Met de toestemming van de          Er wordt gehandeld : zorgjuf 

   ouders vragen wij om raad.       en leerkrachten kunnen rekenen 

    op een uitgebreide orthotheek.  

▼ 

               
  

Interesse in onze zorgwerking ? Spreek gerust het zorgteam aan! 
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School met aandacht voor 
gezondheid, beweging, milieu , … 

 

Een gezonde geest in een gezond lichaam. We moedigen de kinderen hierbij aan en maken 

schoolafspraken hierrond.  

We zetten de belangrijkste afspraken ivm gezonde voeding even op een rij: 

✓ Er zijn 2 fruitdagen (op dinsdag en donderdag bestaan de tussendoortjes enkel 

uit fruit) 

✓ Drankaanbod en drank in de boekentas: enkel water en melk worden toegestaan. 

✓ Snoep is uit den boze (ook niet voor verjaardagen – zie ook klasafspraken). 

✓ Voldoende water drinken wordt aangemoedigd en mogelijk gemaakt. 

✓ Soep bij de lunch? Dat kan. 

 

Ook op gebied van sport en spel, bewegen, … zetten we ons beste beentje voor door 

onder andere ons aanbod van sportieve middagactiviteiten, deelname aan sportieve 

woensdagmiddagactiviteiten, … Jaarlijks wordt het logo behaald van ‘sportieve school’ 

door onze actieve deelname aan activiteiten van MOEV. 

 

  
 

Via de ‘Bende van Beersel’ en MOS engageert de gehele school zich om zorgend om te 

gaan met het milieu, een inspanning te doen om ons zoveel mogelijk te verplaatsen op 

een ‘propere’ manier en de uitstoot van CO2 te verminderen. Zuinig omgaan met 

energie, verminderen van de afvalberg door op een goede manier te sorteren en te 

kiezen voor minder verpakking. In 2020 mochten we de erkenning als Eco-school 

verlengen en kregen we de groene vlag als waardering voor onze inzet. 

Jullie kunnen ons in deze visie steunen door herbruikbare drinkflessen mee te geven, 

tussendoortjes in doosjes, geen zilverpapier, … 

Alleen samen lukt het!  

 

 

 

 

 

 

 

We mogen ons officieel een Rode Neuzen School noemen. We willen hiermee een krachtig 

signaal geven dat mentaal welzijn op school erg belangrijk is! 
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Onze partner: OVSG 

 
Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door de 

Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. OVSG promoot en 

ondersteunt het onderwijsproject van steden en gemeenten 
 

OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:  
 

De pedagogische begeleidingsdienst helpt scholen en teams om 

hun pedagogisch project te realiseren en kwaliteitsvol onderwijs uit te 

bouwen. De school kan bij de pedagogische begeleiding terecht voor alle 

pedagogisch-didactische vragen of innovaties. Na een doorlichting geeft 

de begeleiding ondersteuning. 
 

De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door Goedroen van Lunenburg. 
 

Naast pedagogische begeleiding kan een schoolbestuur beroep doen op de 

diensten van OVSG voor: 

• Nascholing en service 

• Jurering en evaluatie 

• Consulting-juridische ondersteuning 

• Protocollen Algemene Verordening Gegevensbescherming 

• Begeleiding van een dossier scholenbouw 

• Publicaties en administratieve software 

• Sport- en openluchtklassen 

• Belangenbehartiging 
 

Gemeentelijk onderwijs = 

• Onderwijs dicht bij de burger 

• Openbaar onderwijs, open voor iedereen 

• Aanspreekbaar en democratisch verkozen bestuur 

• De gemeente voert een integraal beleid waar onderwijs deel van 

uitmaakt en speelt in op lokale noden. 

• Gemeentelijke diensten versterken elkaar. De school is ingebed in 

een geheel van diensten waar ze op kan rekenen en mee samenwerken. 

• Kwaliteitsvol onderwijs dankzij sterk uitgebouwde pedagogische 

begeleiding, nascholing, leerplannen … 

• Voortrekkers van vernieuwing (bv. methode-onderwijs of gelijke 

kansen via onderwijs) 

• School in de buurt, van de buurt en voor de buurt 
 

De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het 

gebruik van de OVSG-leerplannen.  

https://www.ovsg.be/gemeentelijk-onderwijs/identiteit-gemeentelijk-onderwijs
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Onze partner : ‘De Malleboot’  

Buitenschoolse Kinderopvang3 

 

                    
In oud gemeentehuis Dworp         Veilige pendel naar/van school 

Alsembergsesteenweg 612     onder toezicht van de begeleiders. 
 

 

Wanneer ?  Op gewone dagen: van 07.00 uur tot 08.15 uur 

          van 15.35 uur tot 19.00 uur 

       

   Woensdagnamiddag: van 12.20 uur tot 19.00 uur 
 

 

 Schoolvakanties: van 07.00 uur tot 19.00 uur ( in 

                  Malleboot Huizingen en Lot) 

 
 

Voor meer informatie: via onze website kan u doorklikken naar 

‘kinderopvang’ 
 

Noot: Kosten buitenschoolse kinderopvang zijn fiscaal aftrekbaar. 

  Inschrijving voor schoolvrije dagen: 14 kalenderdagen vooraf. 

 Voor vakantieopvang: vanaf de werkdag na de vorige vakantie. 

 Er is ook thuisopvang voor zieke kinderen. 
 

Contact: 02/380.16.37 of  malleboot.dworp@3wplus.be 

 

 

De gemeente Beersel organiseert speelpleinen tijdens de grote vakantie 

van juli en augustus. Plaats: DOC te Alsemberg.  

Voor info: Tel.02/ 359 18 39 (Jeugddienst) 
 

 

 

 

 
3 Organisatie 3Wplus Kinderopvang in samenwerking met de gemeente Beersel 
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Onze partner: CLB Halle 

Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

    

Wat is een CLB? 
 

Een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties 

kunnen beroep doen voor informatie, hulp en begeleiding bij4:  

-  het leren en studeren 

- de onderwijsloopbaan 

- preventieve gezondheidszorg 

- het psychisch en sociaal functioneren (het 

emotioneel en sociaal welzijn) 
 

In een CLB werken pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, 

schoolartsen en verpleegkundigen. 
 

Wat is er typisch aan een CLB-begeleiding? 
 

- het belang van het kind staat centraal. 

- het werkt vanuit een totaal onafhankelijke positie. 

- verschillende teamleden werken samen, elk vanuit hun 

  eigen deskundigheid. 

- alle tussenkomsten zijn vertrouwelijk. 

- de dienstverlening is gratis. 

Contact:  
 

CLB – Halle    Onthaalmedewerker : Helga Van Campenhout 

1500 Halle  2 Trajectmedewerkers  

Tel: 02/356 55 23         

Fax: 02/356 40 64   Medisch : Lise Seghers (verpleegster) 

E-mail: info@clbhalle.be 

Website: www.clbhalle.be 

 

 

 

 
4 Wanneer de school het CLB wil inschakelen voor onderzoeken, dan vraagt zij altijd eerst de toestemming aan de ouders. Bij 
een schoolverandering krijgt de nieuwe school na 10 dagen inzage in het CLB-dossier voor  zover dit nodig is en niet indruist 
tegen het vertrouwelijk karakter van de gegevens. Ouders die dit niet wensen moeten dit tijdig laten blijken. 

http://www.clbhalle.be/
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Medische begeleiding 

 

             
 

Systematische medische onderzoeken door het CLB zijn verplicht5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Onderzoek in CLB voor klassen K1 en L1 

         
             Het gehoor          Het zicht                                 De groei en ontwikkeling 

 

Voor klassen L1 en L5 

 

Vaccinatie 

 

Door het nieuw decreet leerlingenbegeleiding is het aantal 

medische onderzoeken in de basisschool gewijzigd: K1B, L1, L4 en 

L6. 

 

De vaccinatiemomenten zijn voorzien in L1 en L5. 

Voor de basisschool zijn het dus enkel de kinderen van de 1ste 

kleuterklas en het 1ste leerjaar die een systematisch onderzoek 

krijgen. Die onderzoeken zullen doorgaan in het CLB zelf.  

De vaccinatie van de kinderen van het 5de leerjaar zal doorgaan op 

school. 

 

  

 
 5 Zij zijn ook gratis. Onder bepaalde voorwaarden kan men deze onderzoeken ook laten verrichten door een andere arts. 
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Onze partner: OCMW Beersel 

 

 

 

 

 

 
Elke school in Beersel heeft een samenwerking met het Sociaal 

Huis/OCMW. Elke zorgcoördinator werkt samen met een maatschappelijk 

werker. Voor onze school is dat Lene Ecker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: 02/356.73.18 

E-mail: Lene.Ecker@ocmwbeersel.be 

 

 

 

Waarom samenwerken? 

 
Zoals jullie weten kan je met vragen, bekommernissen of problemen 

altijd bij de zorgcoördinatoren terecht. Juf Hadewijch of juf An kunnen 

vervolgens (indien jullie dit wensen) contact opnemen met Lene van het 

Sociaal Huis. 

 

Wat betekent dat precies? 

 
Op een bepaald moment in het leven kan iedereen te maken krijgen met 

financiële en andere moeilijkheden. Met om het even welke vraag kan je 

bij het Sociaal Huis terecht. Kan Lene je niet helpen, dan verwijst zij 

jullie door naar de juiste dienst. Het Sociaal Huis zoekt samen met jou 

naar de beste oplossing en kan soms ook financieel tussenkomen, 

bijvoorbeeld bij logopediekosten, schoolreizen, uitstappen, 

sneeuwklassen, hobby’s,… 

Een verkennend gesprek kan altijd, ofwel bij u thuis, op school of in 

het Sociaal Huis. Als maatschappelijk werker is Lene gebonden aan het 

beroepsgeheim. 
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Voorkomen van ziekten 

                         
    

De huisarts, de ouders of de directie hebben de plicht besmettelijke ziekten 
onmiddellijk te melden. Het betreft:  

 

Bof (dikoor) 
Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep)  
Buiktyfus 
COVID-19 (coronavirus) 
Hepatitis A & Hepatitis B  
Hersenvliesontsteking (meningitis)  
Infectie met EHEC (Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep)  
Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep) 
Kinderverlamming (polio) 
Kinkhoest (pertussis)  
Krentenbaard (impetigo) 

   Kroep (difterie)  
Mazelen  
Rode hond (rubella) 
Roodvonk (scarlatina) 
Schimmelinfecties  
Schurft (scabiës) 
Tuberculose 
Windpokken (varicella, waterpokken)  
 

Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden, 
mag ook steeds contact worden genomen met het CLB. 

             Hoofdluizen 

 
 Een besmetting van hoofdluizen is geen reden tot schaamte. 

 Een gezamenlijke en volgehouden aanpak is wel noodzakelijk.  
  

 De schriftelijke aanwijzingen van de school dienen in geval van 

besmetting strikt te worden gevolgd. Een besmet kind mag pas  

terug naar school na behandeling.  
 

Na elke vakantieperiode is het tijd voor een ‘luizencontrole’. 
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Organisatie: de uren 

 
 

 

   07.00 uur Opvang mogelijk in de Malleboot.               

  

 

   08.00 uur De schoolpoort gaat open. 

             Leerkrachten houden toezicht. 

  

 

   08.30 uur De school begint. 

             Voor veiligheid: Deur gaat op slot. 

             Te laat? Bellen aan het schoolhuis. 

               

  

 

   12.05 uur Middagpauze  

             Woensdag opvang mogelijk in de  

             Malleboot vanaf 12u20. 

  

 

   13.30 uur Einde middagpauze. 

             De school herbegint. 

            

  

 

   15.20 uur Einde schooldag kleuters en lagere 

              

 

              

 

 

   15.35 uur De Malleboot vertrekt naar eigen  

             locatie. Kinderen die niet worden  

             opgehaald, gaan automatisch naar de  

             Malleboot. 

  

 

   19.00 uur De Malleboot sluit. 
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Organisatie: pauzes 

                 
Speeltijd     Lunch     Extra’s     Ballen      Afval      10-uurtje 
 

              
           WC      Goed zo!      Soep     Bij regen  Middagdut  TuttiFrutti 
 

          
10-uurtje bij de kleuters: Een     Afval wordt gesorteerd: PMD, restafval, GFT, 

eigen koekje en drankje samen met juf.       papier.   

                   
       Middageten: volgens een beurtrol.           Drank: melk, water en soep 

Kleine groepen = rustig en aangenaam.          

            
      Tijdens middagpauze mogelijk: pingpong,           Middagdutje voor de kleinsten: De  

schaken, leesplek, lopen, tafelvoetbal,  kinderverzorgster waakt. 

dans, muziek , breien , spelkoffers … 
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Organisatie: uitstappen en 
activiteiten 

           
  Toneel    Zwemmen   Boerderij    Zoo     Busvervoer   Muziek 

           
 Verkeer      Bieb      Natuur   Speeltuin   Techniek   Kerstmarkt 

Het basisonderwijs is gratis. Om het onderwijs te verlevendigen mag de 

school een bijdrage vragen. De wet schrijft een maximumbedrag voor dat 

per schooljaar voor deze activiteiten aan de ouders mag gevraagd worden.        
Maximumfactuur per schooljaar per kind  

Maximumfactuur bedraagt voor 

Kleuters: € 50                                     Lagere: € 95 

Dankzij de financiële steun van de Vlaamse overheid, het gemeentebestuur 

van Beersel en de ouderraad zullen wij met enige creativiteit vele leuke 

activiteiten kunnen blijven verder organiseren … Ook het zwemmen6  

 

 

 

ZWEMMEN:  

Lagere 2de tot 4de leerjaar - wekelijks op vrijdag 

 

Prijs: € 20   voor leerjaar 2 en 4     

       €  0   voor het 3de leerjaar 

           Nog te besteden bedrag met de steun van de Vlaamse overheid en het  

Gemeentebestuur, na aftrek van de zwembijdrage (per kind, per jaar) 

Lagere 2 en 4          € 95 - € 20   = € 75 

Lagere 1,3,5 en 6      € 95 - €  0   = € 95 

 

 

 

 

LICHAMELIJKE OPVOEDING:  

Kleuters : 2 x per week 

Lagere:    maandag 

           vrijdag 

Turnpak7:   € 15     

Lees meer over de bijdrageregeling in ons schoolreglement 

Onze leverancier garandeert ‘betrouwbaar textiel’ (getest op schadelijke 

stoffen, 100% katoen, Europees geproduceerd in sociaal waardige 

omstandigheden; m.a.w. ‘propere kleren’) 

Kinderen van de lagere wordt gevraagd om hierbij een zwart shortje te dragen     

en turnpantoffels, waarvan de zolen niet gekleurd zijn, die geen strepen 

achterlaten op de vloer. 

 
6 Inkom én het vervoer naar en van het zwembad Wauterbos te St. Gen. Rode 
7 Turn T-shirt + turnzakje 

+ 

http://www.sclera.be/picto%20cat/Ateliers/groepsgym.htm
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Organisatie:  

Aankondigen van activiteiten  
 

Elke activiteit met een financieel plaatje wordt vooraf aangekondigd 

via QUESTI, ons digitaal communicatieplatform.  

 
 

 

Organisatie: Sneeuwklassen 

 
In het kleuteronderwijs zijn geen meerdaagse activiteiten toegestaan. In 

het lager onderwijs mag het wel. De bijdrage voor de ouders is beperkt 

tot € 480 voor de ganse duur van het lager onderwijs. Onze school koos, 

samen met de andere scholen van de scholengemeenschap, voor de 

Sneeuwklassen. Wij gaan elk jaar met het zesde leerjaar naar het Lechtal 

in Oostenrijk. Met een luxebus en onze eigen leerkrachten, naar een eigen 

huisje en kookouders die ons verwennen.  
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Communicatie 
 

                     
  Voor en na schooltijd staan wij steeds             Wil u iets meedelen of vragen ? Aarzel niet.  

      klaar voor een gezellige babbel.                    Spreek er eerst de juf of de meester over  

      Zo leren wij elkaar beter kennen.                 aan. Een gesprek met de directie is ook 

       mogelijk.              

                 
      Alle kinderen hebben een heen & weer- map  Alle communicatie gebeurt sinds kort enkel 

      U vindt er berichten en brieven in terug.            digitaal en dit via Questi. 

      Heb er aandacht voor.   

                                
  4 keer per jaar is er in de lagere een   In september is er een klassikaal ouder- 

  rapport.       contact en 2 keer per schooljaar een 

        individueel oudercontact. 

Een goede communicatie is een prioriteit voor onze school; 
de voertaal in onze school is het Nederlands. Op school en in de nabijheid van kinderen spreekt 

iedereen AN (Algemeen Nederlands).    Ook van ouders verwachten we dat ze Nederlands praten of 

iemand meebrengen die de taal machtig is. 

Ik speel, Jij leert, wij spreken in het Nederlands… 
Nederlands is de onderwijstaal, speeltaal en spreektaal  in onze gemeentelijke basisscholen.  Om een vlotte 
integratie binnen het totale schoolgebeuren te garanderen vragen wij leerlingen en ouders er zich toe te 
engageren om met elkaar enkel het Nederlands te communiceren. 
• Alle contacten school /ouders en school /kinderen worden uitsluitend in het Nederlands gevoerd.  Wanneer de 

kennis in een beginstadium nog te beperkt is, kunnen ouders zich laten bijstaan door een tolk. 

• Onze gemeente engageert zich om voor ouders taalcursussen op ieders niveau aan te bieden. Ook naar 

anderstalige kinderen worden er initiatieven ( zoals taalkampen ) georganiseerd. 

• Het Nederlands machtig zijn, maakt het mogelijk het leerproces van uw kind te volgen en te ondersteunen. Dat 

blijft een meerwaarde en vergroot de kansen van uw kind. 

• Van de ouders wordt een positieve houding verwacht ten aanzien van de bijkomende inspanningen die de school 

levert om de taalachterstand van de leerlingen weg te werken.  

  zie ook schoolreglement  
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Schoolrekening en verzekering 

 

 

 
 

Rekening 

 

 

 

Maandelijks is er een schoolrekening met de 

gemaakte kosten. Voorbeelden: uitstappen, Tutti 

Frutti (fruit 1 x per week), soep, … . 

Hier kan gekozen worden voor een digitale versie of 

via domiciliëring. 

 

De bijdrage voor het zwemmen van het hele jaar(€20) 

wordt met de eerste factuur afgerekend (L2 en L4). 
  

Onze bankrekening:  BE87 0960 2219 1294 
                      

 

 

 
 

 
 

Verzekering 

 

 

 

De school heeft voor iedereen een ongevallenverzeke-

ring bij AXA. 

Lichamelijke letsels opgelopen in de school,onderweg 

naar of van de school en tijdens alle schoolactivi-

teiten, zijn verzekerd. 
 

Hoe verloopt de aangifte? 

➢ De school beschrijft het ongeval op het 
aangifteformulier. 

➢ De dokter vult het geneeskundig luik in. 

➢ De ouders ondertekenen de toelating aan AXA om 
de medische gegevens te behandelen en vullen 

indien nodig nog gegevens in. 

➢ De school stuurt de aangifte digitaal door naar 
AXA, de ouders krijgen een dossiernummer van 

AXA en de nodige info voor verdere afhandeling 

van het ongeval. 

➢ Alle betaalbewijzen worden door de ouders 
bijgehouden. 

➢ Nadat de mutualiteit haar bijdrage in de 
onkosten betaalde, geeft zij aan welke kosten 

nog door de ouders zijn betaald. 

➢ Dit bewijs, samen met de eventuele andere 
rekeningen (van de apotheker bv.) wordt door de 

ouders opgestuurd naar AXA. (best een kopie 

nemen van alles)  

➢ AXA doet vervolgens een storting op de rekening 
van de ouders. 
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Het schoolreglement 
 

Wat geldt, is het schoolreglement - goedgekeurd door de gemeenteraad. Om 

het simpel te houden worden in deze infobrochure slechts enkele zaken uit 

het schoolreglement belicht. Voor de volledige, correcte en 

gedetailleerde weergave: raadpleeg steeds de originele versie. De meest 

recente versie is steeds te vinden op onze website. Op vraag is ook een 

papieren exemplaar te bekomen. 
 

 

 
Ziek? 

 

 

Een leerplichtig kind (vijf jaar of ouder) dat ziek 

is, moet dit aantonen met een briefje (een afknip-

strookje in de agenda of een doktersbriefje). 
 

1 tot 3 opeenvolgende dagen ➔ Briefje van de ouders 

volstaat. 
 

Vanaf 4 opeenvolgende dagen ➔ Briefje van dokter 
 

Na 4 briefjes van de ouders is een doktersbriefje 

steeds verplicht (zelfs voor een ziekte van 1 dag). 
 

Bij ziekte of een andere afwezigheid is het 

belangrijk steeds de school op de hoogte te stellen, 

dit kan telefonisch of via mail. 
 

Toedienen van medicijnen: De school dient uit eigen 

beweging geen medicatie toe, tenzij voorgeschreven 

door een arts. Bij ziekte wordt een ouder of 

contactpersoon gecontacteerd. Indien dit niet lukt, 

kan de school bij hoogdringendheid de huisarts of de 

hulpdiensten gecontacteerd worden.  
 

 

 

 
Logopedie 

Kine 
 

 

 

Begeleiding van LOGO of KINE op school, tijdens de 

lesuren. Kan dat? JA, onder bepaalde voorwaarden: 
 

➢ Er is een gunstig advies van de klassenraad 

➢ Maximum gedurende 2 lestijden per week 

➢ Ingepast in het lessenrooster van de klas   

➢ Er is een schriftelijk akkoord van de ouders 

➢ Er is ook een gunstig advies van het CLB 
 

Begeleiding van LOGO of KINE buiten de school, tij-

dens de lesuren? Ook dit kan uitzonderlijk, maar met 

bijkomende voorwaarden: 
 

➢ Er is een schriftelijke vraag (met argumenta-
tie) van de ouders 

➢ Er is een gunstig advies van het CLB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sclera.be/picto%20cat/Verzorging/Neus%20snuiten.htm
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Regels en Afspraken 

 

 

Regels en afspraken zijn nodig. Wij willen er niet te veel hebben, ook 

niet te weinig. Wij willen dat ze duidelijk zijn en vinden het belangrijk 

dat ze gedragen worden door iedereen.  
 

In het begin van het schooljaar worden ze besproken in de klas. Regels 

en afspraken hoeven niet eeuwig vast te liggen. Het leven en gezonde 

communicatie kan eraan schaven.  Voor het zover is, moeten ze wél 

gerespecteerd worden. Er zal over gewaakt worden ‘als goede huisvaders’. 

Belonen is beter dan straffen. De school streeft hierover een visie na.  
 

Over aanbieding, eigenschappen en uitvoering van een straf: 
 

❖ Aanbieding van de straf: 
 

- Wij vermijden emotionele reacties 

- Wij gebruiken geen ik-boodschappen 

- Wij richten ons op het gedrag, niet op de persoon. 

- Wij zijn duidelijk 

- Wij formuleren een keuze 

- Wij zijn consequent 
 

❖ Eigenschappen van de straf:  
 

- Nooit vernederend 

- Mild 

- Onaangenaam 

- Geen schoolse taak 
 

❖ Uitvoering van de straf:  
 

- Wij laten de straf consequent uitvoeren 

- Wij laten de straf zo snel mogelijk volgen op de fout 

- Wij moedigen (indien mogelijk)  al aan tijdens de 

  uitvoering van de straf 
 

❖ Evaluatie:   
 

- Als de straf is uitgevoerd, volgt er een gesprek. 

  

 

Heel uitzonderlijk moeten er verdergaande maatregelen worden genomen. 

Meer hierover leest u in ons schoolreglement. 
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Regels en Afspraken 

10 gouden ‘Moetjes’ of ‘Magnietjes’ 

 

 
 

1. Speeltijd.  
 

2. Bij het schoolverlaten wachten we binnen de omheining of op het 

hellend vlak. Mama of papa komen ons daar ophalen. 
 

3. Wie alleen naar huis mag, krijgt een badge8 en moet die 

   tonen. 
 

4. De Alsembergsesteenweg oversteken? Enkel onder begeleiding. 

   Nooit alleen. Alle leerkrachten zijn gemachtigd opzichter. 
 

5. Te laat? Passeer even op het secretariaat9. 
 

6.  Tijdens de speeltijden blijven we uit de gang. 
 

7.  Fietsen in het fietsenhok plaatsen en op slot doen. 
 

8.  Geen elektronische spelletjes, GSM’s … . Ook geen snoep of 

frisdrank. 
 

9.  Boos worden kan. Slaan of schelden niet. 
 

10. We doen niet mee aan PESTEN of AGRESSIE. 
 

 

Begin van het schooljaar worden de regels en afspraken duidelijk gesteld. 
      

 

 
8 Aan te vragen begin schooljaar. 
9 Enkel voor lagere. Ook voor de kleuters is het echter  belangrijk op tijd te komen ! Vroege vogels komen steeds op tijd! 
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 Inschrijven? 

 
 

U bent nog niet van de school, maar u heeft stilaan zin om erbij te 

horen? Welkom. Komend van een andere school kan het steeds10. Wie voor 

het eerst naar school gaat, kan dit doen vanaf de leeftijd van 2 ½ 

jaar. Om écht de eerste schoolstappen te zetten, moet er gewacht worden 

op een instapdatum (de eerste dag na elke vakantie, de eerste schooldag 

van februari en na hemelvaartdag.) Kom gerust een kijkje nemen. Bel of 

mail even voor een afspraak.  

Wie wil inschrijven voor een volgend schooljaar, moet eerst digitaal 

aanmelden via een gezamenlijke website van het LOP, dit voor alle 

basisscholen van Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-

Rode.  

Meer info vind je op https://www.basisschool-aanmelden.be/informatie  
 

 

 

 

Schooltoelagen  

 
 

 

Vanaf schooljaar 2019-2020 is de schooltoeslag voor kinderen in het 

kleuter-, lager en secundair onderwijs geïntegreerd in het Groeipakket.  

 

Deze wordt automatisch berekend en uitbetaald door je uitbetaler van 

het 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 

https://www.groeipakket.be/nl/zoek-je-uitbetaler. 

 

 
10 Tenzij alle plaatsen volzet zijn, wachtlijsten zijn een heel schooljaar geldig. 

https://www.basisschool-aanmelden.be/informatie

