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1. NAMEN EN ADRESSEN       

 
1.1 Het schoolbestuur  

 

DBOC VZW Afdeling Hechtel ‘De Zandkorrel’ 

Don Boscolaan 15 

3050 Oud-Heverlee 
 

 

1.2 Het directieteam 

Directeur Kleuterschool Marleen Gijbels    Rhijnweg 5, 3940 Hechtel 

 011 / 73 29 20  (school)      

     0474 / 37 80 34 

  kleuterschool@dezandkorrel.be 

Directeur Lagere school Marc Hulsmans  Twaalf septemberstraat 9, 3940 

Hechtel         011 / 73 29 20  

        

      0474 / 31 93 39 

 .lagereschool@dezandkorrel.be 

 

1.3 Het schoolteam  

1.3.1 Kleuterschool ‘De Zandkorrel’ 

 

PK1  

PK2 

K1a  

K1b  

K2a  

K2b  

K2/3  

K3a 

K3B 

 

Zorgcoördinator 

ICT-coördinator  

Preventie-adviseur 

Kinderverzorgster 

Bewegingsopvoeding  

Ondersteuning 

Administratieve medewerkers 

Middagtoezicht 

 

Paulette Vanherle 

Sanne Kuipers 

Moniek Smeets & Ellen Vanden Broecke 

Karine Swinnen  

Anita Habraken & Liesbeth Loos 

Hilde Theys & Christel Michiels  

Liesbeth Creemers & Martine Simons 

Hermien Croymans & Ellen Vanden Broecke  

Kathleen Jans & Britt Geerts 

 

Hermien Croymans  

Joris Van Vaerenbergh  

Ludo Vandael 

Carina Gijsbers  

Hanne Kelchtermans 

Martine Simons & Sanne Kuipers  

Ellen Ooijen & Carina Gijsbers  

Gerda Veyveyken & Jos Maes 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:kleuterschool@dezandkorrel.be
mailto:lagereschool@dezandkorrel.be
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Klaverstraat 4, 3940 Hechtel,             0478 / 03 29 32 

  dehoef@dezandkorrel.be 

 

Leerkracht  

 

Middagtoezicht  

Christa Deckers , Liebeth Loos 

 

Ann Scheelen & Christianne  

 

   

 

1.3.2 Lagere School ‘De Zandkorrel’ 

 

Klas 1a  

Klas 1b  

Klas 1c  

Klas 2a  

Klas 2b  

Klas 2c  

Klas 3a  

Klas 3b  

Klas 3c   

Klas 4a  

Klas 4b  

Klas 4c  

Klas 5a  

Klas 5b  

Klas 6a  

Klas 6b 

Ondersteuning 5de en 6de leerjaar 

 

Suzanne Cuijvers 

Maria Vanharen & Ria Thaens 

Anja Loenders 

Viviane Michiels & Maria Kuipers 

Vera Fransen & Ria Thaens 

Jorine Pinxten 

Cora De Graef & Sarah Cools 

Betty Ulenaers & Geert Vanuytrecht 

Mieke Melotte 

Bert Truyers 

Stephan Vuegen  

Marc Roets  

Karina De Wyngaert  

Sandra Leynaert & Sarah Cools 

Diane Tiesters  & Marc Wouters  

Vicky Van Oers & Sarah Cools 

Geert Vanuytrecht & Sarah Cools 

 

 

Zorgcoördinator   

Bewegingsopvoeding  

ICT-coördinator  

Preventie-adviseur  

Administratieve medewerker  

 

Middagtoezicht  

Marga Truyers & Ria Thaens 

Luc Kerkhofs & Wim Mennes 

Joris Van Vaerenbergh  

Ludo Vandael 

Ellen Ooijen & Carina Gijsbers  

 

Mia Didden & Inge Friet 

 

 

1.3.3 Onderhoud 

Schoonmaak 

Onderhoudswerken 

Suzanne Jamers & Juliette Vanoppen  

Marc Vaesen 

 

 

1.4 Schoolraad 

Voorzitter 

Personeelsgeleding 

Oudergeleding 

Afvaardiging lokale          

gemeenschap 

Afvaardiging schoolbestuur  

Secretaris 

Marleen Put 

Karine Swinnen & Maria Vanharen 

Tamara Mallet & Mieke Truyers 

Annie Wuytens & Gaston Schils 

  

Ann Geukens   (adviserend) 

Marc Hulsmans & Marleen Gijbels  (adviserende directies) 

 

mailto:dehoef@dezandkorrel.be
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1.5 Ouderraad 

Ouderraad De Zandkorrel  

Voorzitter  

Ondervoorzitter 

Penningmeester  

Secretaris 

Leden 

  ouderraad@dezandkorrel.be   

Ann Van Besien 

Marleen Put 

Sandra Van Geffen  

 

 Sara Amorosi, Liesbeth Debaets, Femke De Putter, Ilham Elbihel, 

Petra Evaert, Ine Jansen, Kelly Luys, Tamara Mallet, Rachel Parisi, 

Lotte Simons, Jenny Tock, Mieke Truyers, Liesbeth van Hees, Marleen 

Vermeulen 

 

1.6 VZW Kinderbus 
Voorzitter Paulette Vanherle 

Ondervoorzitter Ivo Heylen 

Penningmeester Carina Gijsbers 

Info & busbegeleiding  Ivo Heylen             0471 / 05 28 82  

Leden Madeleine Geyskens,  Marleen Gijbels,  Carina Gijsbers,  Ivo Heylen,  

Marc Hulsmans,  Chris Van den Plas, Maria Vanharen, Paulette 

Vanherle 

 

1.7 Scholengemeenschap Ge-Negen 
Coördinerend directeur Paula Dierckx  0474 / 05 85 46  

  Zavelstraat 2, 3990 Peer  

  codischolengemeenschap@gmail.com  

Zorgcoördinator  Chantal Kesters 

Logopedie Inke De Paermentier 

Boekhouding Ria Cox 

Preventieadviseur Ludo Vandael 

ICT-coördinator Joris Van Vaerenbergh 

Voorzitter CASS Maurice Vrijsen 

Aangesloten scholen Ges. Vrije Basisschool ‘mAgneet’, Peer-Centrum 

 Ges. Vrije Basisschool ‘Pieter Brueghel’, Grote-Brogel, Peer 

 Ges. Vrije Basisschool ‘De Puzzel’, Kleine-Brogel, Peer 

 Ges. Vrije Basisschool ‘De Ticheleer’, Wijchmaal, Peer 

 Ges. Vrije Basisschool ‘De Dommelbrug’, Linde-Wauberg, Peer 

 Ges. Vrije Basisschool ‘Viejool’, Hechtel-Eksel 

 Ges. Vrije Kleuterschool ‘De Zandkorrel’, Hechtel-Eksel 

 Ges. Vrije Lagere School ‘De Zandkorrel’, Hechtel-Eksel 

 Ges. Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs  ‘Sint-Elisabeth’, 

Wijchmaal, Peer 

 

1.8 VCLB - Vrij Centrum voor LeerlingenBegeleiding 
 

Centrum  Vrij CLB Limburg, afdeling Houthalen  

   Saviostraat, 39, 3530 Houthalen-Helchteren 

   011 / 52 52 05. 

    011 / 60 27 90 

    houthalen@vclblimburg.be  

Directeur  Jessie Schrijvers 

Onthaalmedewerker kleuterschool   An Banken    

   an.banken@vclblimburg.be     

Onthaalmedewerker lagere school  An Banken    

   an.banken@vclblimburg.be    

mailto:ouderraad@dezandkorrel.be
mailto:codischolengemeenschap@gmail.com
mailto:houthalen@vclblimburg.be
mailto:an.banken@vclblimburg.be
mailto:an.banken@vclblimburg.be
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Openingsuren CLB Midden-Limburg 

 maandag :  08.30 uur tot 12.30 uur   &  17.00 uur tot 19.00 uur: 

 dinsdag :  08.30 uur tot 12.30 uur   &  13.00 uur tot 17.00 uur 

 woensdag : 08.30 uur tot 12.30 uur   &  13.00 uur tot 16.00 uur 

 donderdag :  08.30 uur tot 12.30 uur   &  13.00 uur tot 17.00 uur 

 vrijdag :  08.30 uur tot 12.30 uur   &  13.00 uur tot 16.00 uur 
  

 vakantieperiodes :  best na telefonisch contact 
  

 U kan gewoon binnenlopen op het centrum, doch een afspraak 

maken is aangeraden. 

Zitdagen van VCLB op de school  

Kleuter- en lagere school : na afspraak via mail of telefonisch met 

CLB of via de zorgcoördinator van de school 

 

1.9 Voor- en naschoolse kinderopvang 
 

Dienst KIK – IBO de speelvogel 

 Vriendschapsplein 2 bus 3 

 3940 Hechtel 

 011/89 11 37 

 speelvogel@hechtel-eksel.be 

Coördinator Gwenny Vervaeren  

 

1.10 Ondersteuningsnetwerk 
 

Regio Ondersteuningsnetwerk Limburg regio Noord-limburg 

Subregio Ondersteuningsnetwerk Noord-Limburg    

Contactpersonen Elke Grondelaers & Mieke Waelbers 

                                                                          011 / 34 07 13   

   zorgloket.noordlimburg@katholiekonderwijs.vlaanderen

      

1.11 Beroepscommissie  

 

Dienst    DSKO,  Beroepscommissie Basisonderwijs  

   Tulpinstraat 75,  3500 Hasselt  

   011 / 26 44 00 

 

1.12 Verzekeringsmaatschappij 

 

 Interdiocesaan Centrum vzw  (voorheen LDB vzw)  

 Regionaal kantoor Hasselt 

   Rozenstraat 28 ,  3500 Hasselt   

   011 / 87 04 11                   

 (contacten steeds via de school) 

 

1.13 Commissie inzake Leerlingenrechten 

 

 Vlaamse Overheid 

 Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi 

 Secretariaat Commissie inzake Leerlingenrechten 

 t.a.v. Ingrid Hugelier (basisonderwijs) 

    H. Consciencegebouw 



                                                  Schoolbrochure met Opvoedingsproject en Schoolreglement ‘De Zandkorrel’ bijlagen  8 

       Koning Albert II-laan 15 

       1210 Brussel 

    commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be  

    02 / 553 93 83                   

 

1.14 Commissie Zorgvuldig Bestuur 

 

 Vlaamse Overheid 

 Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi 

 Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP) 

 Commissie Zorgvuldig bestuur 

 t.a.v. Frederik Stevens   

     H. Consciencegebouw  

       Koning Albert II-laan 15 

       1210 Brussel  

    zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be  

   02 / 553 65 98 

   

 

 

1.15 Klachtencommissie 

 

 Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

     Guimardstraat 1 

       1040 Brussel  

    klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  

   02 / 507 06 01 

 

2. BIJDRAGEREGELING 

 
2.1 Overblijven ’s middags, drankbonnetjes 

Indien je kind ’s middags wil overblijven in de eetzaal, heeft het een overblijfkaart nodig.  Hierbij heb je 

verschillende mogelijkheden : 

- 10-beurtenkaart :   eerste & tweede kind van het gezin :   €   2,00 

- 20-beurtenkaart :   eerste & tweede kind van het gezin :   €   4,00 

- trimesterkaart :     eerste & tweede kind van het gezin : 1ste trimester : € 10,00 

2de trimester :  €   8,00 

3de trimester : €   7,00 

- jaarkaart :   eerste & tweede kind van het gezin :   € 25,00 

 

Zowel beurten-, trimester- als jaarkaarten : vanaf het derde kind in het gezin  gratis 

 

Pakje van 10 drankbonnetjes voor ‘s middags in de eetzaal :    

- melk en chocomelk, water (mineraal of bruisend) :      €   4,00    

- sinaasappelsap, appelsap, multivruchtensap en soep :     €   5,00 

 

Ouders en kinderen kunnen de drankbonnetjes bekomen op het secretariaat van de school vanaf 08.15 

uur en tijdens de middag tussen 12.15 uur en 12.30 uur.  

 

2.2 Gebruik kinderbus ’s morgens en ’s avonds 

(ophalen en thuisbrengen van kinderen ’s morgens en ’s avonds) 

Indien je je kind(eren) ’s morgens en/of ’s avonds met de kinderbus naar school of naar huis wil laten 

komen, gelden volgende prijzen :  

- jaarabonnement per kind, meer dan 5 maal per week    € 180,00         

mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
mailto:klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
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- trimesterabonnement per kind,  

- eerste trimester        €   80,00              

- tweede trimester        €   60,00 

- derde trimester        €   60,00 

- maandabonnement        €   25,00 

- tienbeurtenkaart         €   30,00 

 

Korting voor het   

- 3de kind in het gezin :    50 %  

- 4de kind in het gezin :    75 %  

- vanaf het vijfde kind in het gezin :  gratis 

Wanneer het kind maar sporadisch meegaat (zelfs vanaf de eerste keer), zal je een tienbeurtenkaart 

moeten aanschaffen.  Deze kaart kost € 30,00 en kan je bekomen bij de busbegeleider of op het 

secretariaat van de school.  Je zal deze ook moeten contacteren wanneer je je kind wil laten meegaan 

met de bus. 

 

2.3 Bijdrage voor het zwemmen 

Binnen de school wordt gratis zwemmen aangeboden aan de kinderen van het derde leerjaar.  Voor 

het gebruik van het zwembad vragen we voor de andere leerjaren een bijdrage.  Deze bedraagt 

momenteel maximum € 5 per zwembeurt.  De kinderen gaan zwemmen in het zwembad van 

Molenheide in Helchteren.  Het vervoer naar en van het zwembad is op dit moment nog gratis dankzij 

de steun van de VZW ‘Kinderbus’ en de gemeente Hechtel-Eksel. 

 

2.4 Maximumfactuur en richtprijzen 

2.4.1 Maximumfactuur 
De toegestane maximumfactuur per schooljaar, rekening houdend met gezondheidsindex, bedraagt 

op 1 september 2013 : 

- 2- en 3-jarige kleuters      €   45,00 

- 4-jarige kleuters     €   45,00 

- 5-jarige kleuters     €   45,00 

- lager onderwijs, per leerjaar    €   90,00 

- meerdaagse uitstappen in het lager onderwijs,  € 445,00 

                   gespreid over de verschillende leerjaren 
 

Onder de term ‘maximumfactuur’ vallen alle uitgaven voor activiteiten waaraan de kinderen verplicht 

zijn deel te nemen omdat ze onder de schooluren vallen (zwemmen, leeruitstappen, culturele 

activiteiten, …)of de schoolmaterialen die de ouders door de school via de school verplicht zijn aan te 

kopen. 

 

2.4.2 Richtprijzen 
Lijst met maximum richtprijzen vanaf 01 september 2020, eventueel aan te passen na overleg binnen 

de bevoegde overlegorganen. 

Wij vragen een bijdrage voor :    Maximum richtprijs is : 

Zwemlessen :  

1ste leerjaar :      €   5,00 per beurt x 9 beurten = € 45,00  

2de leerjaar :       €   5,00 per beurt x 9 beurten = € 45,00 

3de leerjaar :      gratis  

4de leerjaar :      €   5,00 per beurt x 9 beurten = € 45,00 

5de leerjaar :      €   5,00 per beurt x 9 beurten = € 45,00 

6de leerjaar :      €   5,00 per beurt x 9 beurten = € 45,00 
 

Schooluitstappen (ééndaagse of een deel van de dag) (verplicht) :  

Culturele activiteiten (toneel, theater, film,  €   4,00 per uitstap (busvervoer niet   

                           museumbezoek, poppenkast, … ) :    inbegrepen) 

Leeruitstappen, exploratietochten : €   3,50 per uitstap (busvervoer niet 

inbegrepen) 

Schoolreis :      € 20,00   
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Vervoer met de kinderbus :     

 binnen Hechtel     €   1,00 

 buiten Hechtel     €   2,00 (tot 20 km van de school)  

       €   3,00 (meer dan 20 km van de school) 
 

Meerdaagse activiteiten  (niet verplicht)  

Bos- en zeeklas (3de graad)    € 210,00 

Bosklas (2de leerjaar)     €  25,00 
 

Mundiale dag   

Bijdrage aan de sobere maaltijd :   €   3,00 

 

Kledij bewegingsopvoeding  

T-shirt : eerste T-shirt gratis bij inschrijving,  daarna   

€   6,00  

Sportactiviteiten  

Sportdag lagere school :    €   4,00  

Activiteiten ingericht door SVS :    €   5,00 

Schaatsen en huur materiaal :    €   5,00 
 

Overblijven ’s middags   

Overblijven :      €   0,30 per overblijfbeurt  

Dranken (fruitsap, appelsap, multivruchtensap, soep) : €   0,60  

Dranken (melkproducten en water) :   €   0,50 

 

3. GOED OM TE WETEN … 
 

3.1 Bos- en zeeklassen 

De bosklas voor het 2de leerjaar gaat door in het JeugdVakantieCentrum in Hechtel (2-daagse 

activiteit) 

De zeeklassen 2021 (5de en 6de leerjaar) gaan door in - in ‘De Flipper’, De Panne, van 31 mei tot 04 

juni 2021 .  

 

3.2 Mogelijke één- of meerdaagse activiteiten 

Leren gebeurt niet enkel in de klas, maar ook zeker in de ruime ons omringende wereld.  We geven 

u een opsomming van mogelijke uitstappen tijdens het schooljaar.  Deze opsomming is zeker niet 

limitatief, maar enkel een indicatie van mogelijkheden.  Het is onmogelijk om de uitstappen voor 

volgend schooljaar allemaal op te sommen. 

- Sportdagen voor kleuterschool, 1ste tot 3de leerjaar, 4de tot 6de leerjaar 

- Sportactiviteiten ingericht door SVS (Kronkeldidoe, Sportsterrendag, Alles met de bal, …) en in 

samenwerking met plaatselijke clubs (beachnetbal, beachhandbal, gemeentelijke veldloop, 

…) 

- Gerichte leeruitstappen : Project ‘Oertijd’ (5de leerjaar), ‘Museum Kamp van Beverlo’ en 

‘Geheim kerkhof, Hechtel’(5de leerjaar), militaire begraafplaatsen in Lommel (6de leerjaar), 

‘Mijnmuseum Beringen’ (4de leerjaar), ‘Gemeentehuis’ en ‘Provinciehuis’ (4de leerjaar),  

- Begeleide wandeling Resterheide (3de en 4de leerjaar) en Den Brand 

- Herfstwandelingen in De Brand, Pijnven, … voor kleuters en kinderen lagere school 

- Introductiedagen bibliotheek 

- Aangepaste culturele voorstellingen voor elke leeftijdsgroep 

- Tweedaagse bosklas te Hechtel (2de leerjaar) 

- Bos- en zeeklas (5de & 6de leerjaar) 

- … 

 

3.3 Om niet te vergeten 

Kinderen die 15 minuten na schooltijd nog niet werden afgehaald, worden naar de naschoolse 

kinderopvang ‘De Speelvogel’ gebracht.  De tijdstippen zijn : 
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- woensdagmiddag om 12.20 uur, 
- andere dagen om 15.25 uur. 

De ouders zorgen daarna zelf voor het administratieve en financiële aspect van de opvang. 

 

4. AFWEZIGHEDEN LEERPLICHTIGE LEERLINGEN 
 

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- en 7-

jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde 

afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen 

aanwezigheid. 

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet 

steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplichtwet. 

De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter aanvaardbaar is beschouwd 

wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het berekenen 

van de 275 halve dagen aanwezigheid. 

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het belang van 

je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico 

op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. 

De afwezigheidgegevens van je kind worden doorgegeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende 

dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het 

lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde. 

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor …. 

uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk 

weten. Je meldt je aan bij …. . Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan 

kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter kunnen verhogen.  

Hierna vind je in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplich-

tingen terzake zijn.   

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden volgende  

gewettigde afwezigheden: 

4.1 Ziekte 

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest van 

een geneesheer, een  geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de 

administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo vereist.  Als het enkel gaat om een 

consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten 

de schooluren plaatsvinden.  

Bij een bepaald chronisch ziektebeeld dat leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens 

een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school 

en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan.  Wanneer een afwezigheid om 

deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest 

van de ouders. 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen 

volstaat een briefje van de ouders.  Dergelijk briefje kan 

evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders 

zelf geschreven worden.  Vanaf de vijfde keer is steeds een 

medisch attest vereist, ook voor één dag afwezigheid 

wegens ziekte.   

U verwittigt bij elke afwezigheid steeds zo vlug mogelijk de 

school (telefonisch of een mededeling aan de directie, het 

secretariaat of de klasleerkracht) en bezorgt ook zo vlug 

mogelijk het attest of het ziektebriefje aan de 

klasleerkracht. 

Bij een dixit-doktersattest of wanneer het moment van de afwezigheid en het uitschrijven van het 

doktersattest niet overeenstemmen, worden deze documenten niet aanvaard. 
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4.2 Van rechtswege gewettigde afwezigheden 

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn.  Voor deze afwezigheden is 

geen toestemming van de directeur nodig.  Je verwittigt de school wel vooraf van deze 

afwezigheid.  Je geeft eveneens een officieel document of een 

verklaring die de afwezigheid staaft af aan de school. 

4.2.1 Het bijwonen van de begrafenis- of huwelijks- 

plechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak 

woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant 

van uw kind; 

4.2.2 Het bijwonen van een familieraad; 

4.2.3 De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank 

(bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het 

kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor 

de jeugdrechtbank); 

4.2.4 Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader 

van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-

, observatie- en oriëntatiecentrum); 

4.2.5 Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het 

openbaar vervoer, overstroming, ...);  

4.2.6 Het vieren van een feestdag die hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, 

katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst). 

4.2.7 Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een 

vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Deze afwezigheid kan maximaal 

10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het betreft hier niet 

het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien 

of stages waarvoor de leerling (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is. De uni-

sportfederatie dient een document af te leveren waaruit blijkt dat de leerling effectief 

geselecteerd is als topsportbelofte. Dit document is geldig voor één schooljaar en dient 

eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd te worden. 

4.2.8 Afwezigheden wegens een preventieve schorsing. 

Voor elke afwezigheid bezorg je aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (2.1. tot en 

met 2.5 en 2.7) of een door u geschreven verantwoording (2.6). 

 

4.3 Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve 

uitsluiting. 

De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting is 

gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door de 

school wordt opgevangen. 

 

4.4 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

Naast de afwezigheden wegens ziekte en de van rechtswege gewettigde afwezigheden, kunnen 

er zich nog een aantal situaties voordoen waarin afwezigheden gewettigd kunnen zijn. Om deze 

reden is een categorie afwezigheden mits toestemming van de directeur ingevoerd.  

Onder deze categorie vallen de afwezigheden om “persoonlijke redenen”.  Om hiervoor in 

aanmerking te komen moet u voorafgaand een aanvraag indienen bij de directeur die dit op zijn 

beurt goed- of afkeurt.  Voorbeelden van dergelijke afwezigheden zijn:  de opname van een ouder 

in het ziekenhuis waarbij het kind dan in de mogelijkheid is om mee te gaan naar het ziekenhuis, het 

overlijden/de begrafenis van de onthaalmoeder of van een buurjongen of een buurmeisje, ... 
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Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende 

omstandigheden : 

4.3.1  Een periode nodig om uw kind een emotioneel 

evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) 

na het overlijden van een persoon die onder 

hetzelfde dak woont als uw kind of van een bloed- 

of aanverwant tot en met de tweede graad of om 

uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland 

bij te wonen; 

4.3.2 Actieve deelname aan culturele of sportieve 

manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of 

als lid van een club geselecteerd is.  Het bijwonen 

van trainingen komt niet in aanmerking, wel de 

deelname aan een kampioenschap/competitie.  

Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per 

schooljaar hiervoor afwezig zijn (andere dan de 10 halve schooldagen waarop 

topsportbeloften recht hebben);  

4.3.3  Afwezigheden wegens trainingen in de topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnas-

tiek voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen 

van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie.  Dit dossier bevat het 

volgende :  

1.  een gemotiveerde aanvraag van de ouders;  

2.  een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit 

blijkt dat uw kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainings-

schema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt;  

3.  een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de 

Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het voor het kind medisch verantwoord is om 

het vooropgestelde trainingsschema te volgen.  De directie kan deze afwezigheid 

toestaan, hij/zij is hiertoe evenwel niet verplicht. 

4.3.4  In echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen.  Voor deze 

afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben.   

4.3.5  Deelname aan time-outprojecten.  Ook hier moet je steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke 

verantwoording voor de afwezigheid aan de school bezorgen. 

4.3.6  Revalidatie in gewoon of buitengewoon onderwijs na ziekte of ongeval (voor maximaal 150 

minuten per week, verplaatsingen inbegrepen), revalidatie in gewoon onderwijs voor de 

behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (voor maximaal 150 

minuten per week, verplaatsingen inbegrepen), revalidatie in het buitengewoon onderwijs 

(voor maximaal 250 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen); telkens mits het vooraf 

indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie. 

4.3.7 School-externe interventies. 

U dient steeds zo vlug mogelijk en tijdig de schriftelijke verantwoording van de afwezigheid en/ of 

de nodige dossierstukken aan de school te bezorgen.  

Opgelet:  

Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u 

kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.  

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

Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op 

verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).  

 

4.5 Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden 

Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circus-

exploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun 

verplaatsingen. 
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Behoort u tot de categorie trekkende bevolking, en kiest u voor de leerplicht van hun kind voor een 

inschrijving in een school, dan moet u - net als alle andere ouders – er op toezien dat uw kind elke 

schooldag op school aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3). 

Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het 

omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand 

goed met de school bespreken en het er over eens zijn dat het meenemen van het kind in die 

situatie aangewezen is. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die 

periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in 

contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school 

neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd 

afwezig.  

Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een woonwagen-park), 

dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn.   

 

4.6 Problematische afwezigheden 

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als 

problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk contacteren bij elke problematische 

afwezigheid van je kind. 

Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB. Samen 

werken ze rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 

 

5. AFSPRAKEN IN DE KLEUTERSCHOOL 

 

5.1 Wanneer ik naar school kom 

- Ik neem aan de poort afscheid. 

- De ouders brengen ’s morgens en ’s middags hun kleuter tot aan de 

inkomhal/voordeur, hier wordt afscheid genomen! Niemand gaat mee 

op de speelplaats. KISS and GO! Aan de deur staat een juf om toezicht 

te houden. Op de speelplaats zijn er ook juffen aanwezig om 

toezicht te doen.  

- Indien het regent worden de kleuters dadelijk doorgestuurd naar de 

speelhal door de juf.  De ouders komen  niet mee in de hal te komen en het afscheid zo kort 

mogelijk te houden. 

- Vanaf 8.10u hebben 2 juffen toezicht op de speelplaats. 

 

 

 

- Als de bel gaat om 8.30 ga ik in de rij staan van mijn klas. 

- Afhalen van de kleuters  om 12.05 en 15.1  :  

o Groene (K1A) en blauwe (K1B) klas : aan de buitendeur aan de zandbak; 

o Oranje ( PK1), gele (K2B) en rode (K2A)klas : aan de buitendeur aan de oranje klas; 

o Lichtblauwe (K3A) en geraniumklas(K3B) : aan de buitendeur aan de huisjes; 

o Paarse (K2C/K3C) en Appelblauwzeegroene klas (PK2) : in de inkomhal. 

- In de namiddag sta ik terug in de rij als de bel gaat, om 13.15. 

- De klasactiviteiten zijn gedaan om 15.10.  

- Wanneer je iets wil meedelen aan de klasjuf, kan je steeds gebruik maken van het heen- en weer-

kaftje en het labeltje om iets te melden aan de juf. Bij het afhalen is er de mogelijkheid om de juf 

persoonlijk te spreken. 

- Wanneer ik niet word afgehaald, ga ik naar ‘De Speelvogel’ (gemeentelijke opvang). 

- Ik kan ook ’s morgens naar school en ’s avonds naar huis met de bus.                                           

 

Kleuterschool De Zandkorrel 

Een kus 
en ik ga! 
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- Ik hang de labels (bus, boterhammen, speelvogel, brief) steeds aan de boekentas zodanig dat de 

kleuter en de juf weten waar ze naar toe moeten. 

- Alle kledingstukken en persoonlijk materiaal (brooddoos, boekentas…) zijn voorzien van mijn naam. 

- Ik breng natte doekjes, papieren zakdoekjes (en eventueel pampers of reservekleren) mee. 

- Verloren voorwerpen worden tijdelijk bewaard in de tussengang. 

 

 

5.2 We zijn vrienden van elkaar 

- We zorgen goed voor elkaar : we doen niemand pijn en spelen samen. 

- We maken geen speelgoed kapot en delen met mekaar. 

- Speelgoed van thuis laten we thuis, in school hebben we voldoende speelgoed.                                                                  

- We helpen mekaar. 

- We brengen een  foto mee van de andere gezinsleden ( mama, papa, broertjes, zusjes, 

hond…) 

 

5.3 We zijn een gezonde en groene school 

- Onze boterhammen zitten in een brooddoos, zonder aluminiumfolie.  

Zo blijven ze ook lekker vers. 

- De koeken brengen we mee in een koekendoosje, zonder papier. 

- In de namiddag eten we niet. 

- We eten geen snoep op school.                                              

- We drinken in de klas altijd kraantjeswater. Om te drinken in de eetzaal brengen we 

een herbruikbaar flesje of beker mee of kopen we drankbonnetjes. 

- We brengen maar 1 drankbonnetje mee per dag (in onze boterhammendoos). 

- Brikjes laten we thuis (geen cola of limonade). 

- Op de speelplaats gooien we onze papiertjes of restjes in de juiste vuilnisbak. 

- In de klas wordt er ook gesorteerd. 

- Woensdag is FRUITDAG.  

- De andere klasdagen mag er altijd fruit meegebracht worden, de juf schilt het fruit(geen 

sinaasappelen). 

- Als we jarig zijn, vieren we feest. We trakteren dan wel met cake, koek of wafels. Geen cadeautjes 

of snoepjes, drankjes 

 

5.4 Communicatie 

 -    Voor  berichten op klas- of schoolniveau communiceren we via GIMME, Volg op GIMME het kanaal  

      van de klas van je kind. 

-     Voor berichten naar de leerkracht wordt een briefje in het heen – en weerkaftje gestoken en het  

      labeltje aan de boekentas gehangen. 

-     Geef wijzigingen van adres, emailadres, telefoonnummer door aan het secretariaat van de school.  
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6. AFSPRAKEN IN DE LAGERE SCHOOL 

 

6.1 Een dag op school  

- Kom op tijd naar school. Vanaf 8.10u is er toezicht op de speelplaats.  

- Neem afscheid aan de poort.  

- Fietsers stappen af aan de poort.  

- Ga naar de rij van je klas  als de bel gaat om 8.30u. 

- ‘s Middags kan je thuis gaan eten. Je vertrekt op school om 12.05u en komt om 13.00u terug.   

- Ga naar de rij van je klas als de bel gaat om 13.15u. 

- De lessen zijn gedaan om 15.10.  

- Wie niet op tijd wordt afgehaald of niet met de rij naar huis gaat , gaat  naar ‘De Speelvogel’ 

(gemeentelijke opvang).  

 

6.2 Communicatie  

- Voor berichten op klas- of schoolniveau communiceren we via Gimme. Volg op Gimme het kanaal 

van de klas van je kind.  

- Voor berichten naar en van de leerkracht wordt een nota geschreven in de klasagenda of een e-

mail gestuurd.   

- Geef wijzigingen van adres, mailadres, telefoonnummer door aan het secretariaat van de school.  

 

6.3 Zorg dragen voor jezelf, de ander en materiaal.   

- Iedereen op school zorgt goed voor de ander, helpt de ander en heeft respect voor de ander.   

- Alle kledingstukken en persoonlijk materiaal (brooddoos, boekentas…) zijn voorzien van de naam 

van je kind. 

- Verloren voorwerpen worden tijdelijk bewaard in de tussengang. 

 

6.4 We zijn een gezonde en groene school    

- Boterhammen zitten in een brooddoos, zonder folies.  

- De tussendoortjes  breng je  mee in een doosje, zonder verpakking. 

- In de klas wordt alleen water gedronken. Gebruik hiervoor een herbruikbare fles. 

- Op school wordt gesorteerd. Eigen afval neem je mee naar huis.  

- Woensdag is FRUITDAG.  Dan worden er alleen fruit of groenten gegeten als tussendoortje.  

- Als je  jarig bent dan mag je trakteren  met cake, koek of wafels. Breng geen drank of cadeautjes 

mee. Die gaan terug mee naar huis.  

 

6.5 Veiligheid  . 

- Als je met de fiets komt raden we je aan om een fluohesje en fietshelm te dragen.  

- We vragen om niet te parkeren op de parkeerplaatsen voor de schoolpoort. Rij even door tot de 

kiezelparking en wandel samen naar de poort.  

- Meld afwezigheden ’s morgens en zorg ervoor dat ziektebriefjes / doktersattesten zo snel mogelijk op 

school zijn.  
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7. ZORGBELEID IN DE LAGERE SCHOOL 

 
Het uitgangspunt van het zorgbeleid op onze school is het welbevinden en het leren van elk kind binnen 

een positief en veilig schoolklimaat.  Met ‘leren’ bedoelen we het ‘leren met hoofd (de cognitieve com-

ponent), hart (de dynamisch-affectieve component) en handen (de motorische component)’, het is leren 

in al zijn facetten. 

We streven er naar elk kind maximale ontplooiingskansen te bieden. 

Door diverse redenen zijn er kinderen met uiteenlopende noden (zowel op cognitief, op motorisch als op 

socio-emotioneel vlak) die we binnen onze school zo goed mogelijk willen opvangen, bijsturen en opvol-

gen binnen de grenzen van onze draagkracht.  Dit proces wordt gedragen door het ganse schoolteam. 

Ons zorgplan is opgebouwd volgens een zorgcontinuüm (zie figuur 1) waarin we twee op elkaar aanslui-

tende zorglijnen terugvinden (klasniveau en extra ondersteuningsniveau). 

 

1. Algemene zorg (zorgbreedte – klasinterne werking) 

Binnen de eerste algemene zorg op klasniveau is de klasleerkracht de spilfiguur.  Door de dagelijkse 

omgang met zijn leerlingen kent hij/zij zijn leerlingen en hun noden vaak het best.  Hij heeft aandacht 

voor het groepsgebeuren en het individuele in de klas en vangt wellicht als eerste de zorgsignalen op.  

Hij hanteert flexibele vormen van klasorganisatie zoals groepswerk, klasdoorbrekend werken, peer-

tutoring, contractwerk, extra oefeningen, verdiepingsoefeningen, remediëringsoefeningen, … 

 

2. Extra zorg (zorgverbreding – klasinterne werking met extra ondersteuning) 

Wanneer de zorgbrede basisaanpak uit de algemene zorg niet volstaat, dient de zorg, rekening hou-

dend met de mogelijkheden van de school, te worden uitgebreid. 

In eerste instantie analyseert de klasleerkracht probleem en handelt er naar tijdens de lessen door 

onder andere een persoonlijke benadering, extra instructie, gerichte differentiatie, … .  De klasleer-

kracht kan hierbij, indien mogelijk, terugvallen op passende ondersteuning tijdens het lesgebeuren 

(extra hulp, aanvullende materialen, …) voor het kind met zijn specifieke zorgvraag.  

 

3. Speciale zorg 

Indien er een meer gericht individuele aanpak nodig is, meldt de klasleerkracht dit aan de zorgcoör-

dinator.  In overleg wordt het probleem geanalyseerd en worden er interventies gezocht en bespro-

ken.  Men spreekt dan van een specifieke aanpak voor een specifiek probleem.  Dit wordt bij voor-

keur besproken tijdens een MDO. 

Het MDO bepaalt ook waaraan en hoelang er extern gewerkt wordt. 

Tijdens het MDO stelt het team (dat gewoonlijk bestaat uit de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de 

taakleerkracht, de directeur, de CLB-medewerker en kan aangevuld worden met onder andere de 

GOK-leerkracht, de ambulante leerkracht, de leerkracht bewegingsopvoeding, externen zoals logo-

pedisten, kinesisten, begeleiders vanuit pleegzorg, …) een begeleidingsplan op waarin afgesproken 

wordt wie wat doet binnen welke voorzien tijdsspanne en met welke frequentie. 

 

4. Specifieke zorg 

Bij sommige leerlingen heeft deze speciale zorg niet voldoende effect, wat wijst op een stoornis die 

het leren bemoeilijkt.  Een aantal van deze problemen kunnen immers hun oorsprong vinden in situa-

ties die de school overstijgen.   Hierbij denken we dan aan stoornissen zoals dyslexie, dys(ortho)grafie, 

dyscalculie, AD(H)D, NLD, Gilles-de-la-Tourette-syndroom, oppositioneel gedrag, … . 

Vanuit de school wordt dan gezocht naar StiCoRDi-maatregelen en/of gespecialiseerde medewer-

kers om deze leerlingen te begeleiden. 

 

5. Schooloverstijgende zorg 

Voor een aantal leerlingen zullen de vier voorgaande niveaus echter nog ontoereikend zijn omwille 

van hun zeer specifieke onderwijsbehoeften.  Zelfs in een positief zorgverbredend schoolklimaat blij-
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ven de middelen van een gewone lagere school voor de opvang van leerlingen met erg specifieke 

onderwijsbehoeften eerder beperkt.  De school zal dan, samen met de ouders, het CLB of andere 

externen, op zoek gaan naar aangepaste onderwijsoplossingen (logopedie, remedial teaching, 

kinesitherapie, buitengewoon basisonderwijs, …). 

 

8. HUISWERKBELEID IN DE LAGERE SCHOOL 
 

Huiswerk … voor de één te weinig, voor de ander te veel …. 

Voor ons, leerkrachten van de lagere school ‘De Zandkorrel’, is huiswerk belangrijk.  Er mag echter zeker 

niet in overdreven worden.  Na een lange schooldag heeft elk kind recht op ontspanning, sport, beweging, 

vrije tijd.  Daarom vinden we het nodig dat de regels hierrond voor iedereen duidelijk zijn. 

 

Wat is ‘huiswerk’ 

Voor ons is huiswerk ‘al het schoolwerk dat de leerling thuis moet uitvoeren’.  Dat kan zeer divers zijn : taken 

maken, lessen leren, inoefenen van rekensommen, materiaal meebrengen, iets opzoeken, iets voor-

bereiden, iets afgeven, … . 

Huiswerk is dus meer dan ‘pen-en-papier’-werk (oefeningen maken). 

 

Doelstellingen 

We zien huiswerk in de eerste plaats als een ‘brug tussen school en ouders’.  Het is een ‘communicatie’-

vorm tussen school en ouders over dat wat het kind op de school geleerd heeft. 

Verder zien we huiswerk als een manier om de aangeleerde leerstof in te oefenen en te verwerken. 

Door hun huiswerk te maken leren kinderen ook zelfstandig werken.  Op die manier bereiden we hen stapje 

voor stapje voor op het secundair onderwijs.  

 

Wat is ‘hulp bij het huiswerk’  

Op welke manier helpen we de kinderen het best bij het maken van het huiswerk.  We vinden het belangrijk 

jullie correct te informeren over wat we wél en niet verwachten inzake huiswerkondersteuning.   

Wat verwachten we wél van de ouders 

We vinden het belangrijk dat jullie goede omstandigheden aan jullie kind aanbieden om het huiswerk te 

maken : een rustige omgeving, tijd, warmte, licht, … .  De ideale omstandigheden bestaan nergens, we 

moeten zoeken naar het meest haalbare. 

We vinden het belangrijk dat ouders interesse tonen voor het huiswerk van hun kind.  Dit kan op ver-

schillende manieren : 

- uw kind, wanneer het nodig is, aanmoedigen om aan het huiswerk te beginnen en door te werken; 

- controleren of het huiswerk al dan niet gemaakt is; 

- een luisterend oor bieden wanneer het kind luidop leest. 

De agenda is het communicatiemiddel bij uitstek over het huiswerk.  Controleer dagelijks de agenda van 

je kind en teken hem wekelijks af.  In het eerste leerjaar werkt men met een huiswerkkaft die ouders best 

dagelijks inkijken. 

Het is ook belangrijk dat uw kind het huiswerk zelfstandig maakt.  Huiswerk is werk van het kind, niet van de 

ouders.  We geven steeds een opdracht die het kind aankan, fouten maken mag.  De fouten tonen aan 

de juf of meester welke problemen het kind nog heeft. 

Specifieke verwachtingen naargelang de leeftijd van je kind 

Deze specifieke verwachtingen hebben vooral te maken met de groeiende mate van zelfstandig werken 

van de kinderen. 

In het eerste leerjaar is het zeker nog aangewezen toezicht te houden. 

In het tweede leerjaar werken we met de schoolagenda.  Hierin vind je een overzicht van alle taken en 

lessen.  Maak samen met je kind gebruik van dit werkinstrument.  Besteed er de nodige aandacht aan.   
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Reeds vanaf het tweede leerjaar beginnen we te ‘plannen’ : Waarmee begin je en wat werk je eerst af ?  

Welke taak maak je op welke dag ?  Help je kind bij het opmaken van de planning. 

Geef je kind in elk leerjaar meer en meer autonomie en zelfverantwoordelijkheid.  Toch blijft jullie steun dan 

ook nog gewenst. 

 

 

Hoeveel tijd moet je kind dagelijks gemiddeld aan het huiswerk besteden ? 

1ste leerjaar :   5 - 10 minuten  

2de leerjaar & 3de leerjaar : 10 - 15 minuten  

4de leerjaar : 15 - 20 minuten  

5de leerjaar : 20 - 25 minuten  

6de leerjaar : 25 - 30 minuten  

Houd je aan de voorziene tijden. 

 

Enkele afspraken 

In het eerste en het tweede leerjaar worden de taken dagelijks opgegeven. 

Vanaf het derde leerjaar noteren we enkel op de af te geven dag in de agenda. 

In principe geven de leerkrachten vanaf het derde leerjaar op maandag of dinsdag huiswerk.  De kinderen 

kunnen dit best, met ondersteuning of zelfstandig, verspreiden over de schoolweek.  Ze geven het huiswerk 

steeds af op de afgesproken dag (zie agenda).  

Kinderen die hun huiswerk niet maken, krijgen een gepaste sanctie. 

Bij herhaald niet maken van het huiswerk krijgen de kinderen een nota in hun agenda die de ouders 

ondertekenen.  Bij hardnekkig niet maken van het huiswerk neemt de leerkracht persoonlijk contact op 

met de ouders. 

Ouders tekenen de agenda elke donderdagavond op vrijdag af.  De leerkracht controleert dit en tekent 

zelf ook af.  Kinderen tonen zelf de agenda indien de ouders er een nota in hebben gezet. 

Het juist invullen van de agenda is de verantwoordelijkheid van de kinderen.  De leerkracht controleert 

regelmatig enkele ingevulde agenda’s. 

 

 

We hopen dat de communicatie tussen ouders, kinderen en school op deze manier voor iedereen duidelijk 

is en ook vlot zal kunnen verlopen. 

 

Het team van de lagere school van De Zandkorrel 
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9.MEDICIJNEN OP SCHOOL 
 

Beste ouders 

 

Voor de gezondheid van uw kind en in het belang van de andere kinderen willen we allereerst stellen dat een 

ziek kind niet thuishoort in de school. 

Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen: de antibioticakuur is nog niet afge-

lopen, uw kind moet elke dag medicatie nemen tegen suikerziekte, voor ADHD, ...  . 

Leerkrachten zijn geen artsen en mogen niet zomaar medicijnen toedienen.  Dan zijn ze volgens de wet 

strafbaar.   

Daarom vragen we u een aantal regels te respecteren:  

10. de school aanvaardt enkel medicijnen met een medicijnattest, ondertekend door de ouders en de 

behandelende arts. Z onder attest worden geen medicijnen toegediend. 

11. dit attest vermeldt de benaming van de medicatie, de wijze van toediening en de toe te dienen dosis. 

12. geef de medicijnen in de originele verpakking met de daarbij horende bijsluiter en met een volledig 

ingevuld en ondertekend attest rechtstreeks aan de leerkracht of de directie.  

Bedankt voor uw medewerking!  

 

Met vriendelijke groeten  

 

Marleen Gijbels,     Marc Hulsmans, 

Directeur kleuterschool ‘De Zandkorrel’  Directeur lagere school ‘De Zandkorrel’ 

 

 

    
 

 

Toestemming tot toediening van medicatie op school 
 

 

Naam van het kind :  ……………………………………………………………..……..  Klas ……………………… 

Benaming medicatie :  ……………………………………………………………………………………………………… 

Wijze van toediening : …………………………..………………………………………………………..………………… 

Dosis : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tijdstip van toediening op school : …………………………………………….……………………………………… 

Periode van toediening op school : van ……/……/……  tot  ……/……/……           (datum) 

 

Voorschrijvende arts   Ouder(s) 

Naam : …………………………………………………… Naam : …………………………………………………………… 

Datum : ………………………………………………… Handtekening : 

stempel 

 


