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Voorwoord directie 

 

 

 

Beste ouders 

Lieve kinderen 

 

 

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een rustgevende vakantie.  

Een nieuw schooljaar beginnen is altijd heel spannend. Zouden er nieuwe kinderen in 

de klas zijn? ...Hoe heeft de juf de klas ingericht? ...Welke nieuwigheden zijn er?.... 

Jullie zijn vast al heel nieuwsgierig! 

In dit infoboekje vinden jullie de afspraken en nuttige informatie, die nodig zijn voor 

een vlotte schoolorganisatie  “Goeie afspraken, maken goeie vrienden!”  

Aarzel niet om bij onze leerkrachten of de directie aan te kloppen, indien jullie nog 

vragen hebben. Wij zijn er voor jullie! 

Het team van De TalenTuin doet er alles aan om jullie kind(eren) met de nodige zorg 

te omringen zodat zij in optimale omstandigheden kunnen ontwikkelen, leren, spelen, 

ontdekken,... 

Samen maken we er een leerrijk en boeiend schooljaar van. 

 

 

Met vriendelijke  groet 

Freija van Doorn 

Directeur wnd. Daltonschool de TalenTuin Lummen 

 

 

 



4 

 

INHOUDSTABEL  

 

MAAK KENNIS MET ONS DALTONTEAM       5 

1. DAGINDELING          6 

2. BRENGEN EN AFHALEN VAN UW KIND      7 

3. VRIJE DAGEN EN VAKANTIES 2018-2019      9 

4. VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG ’T SJAMAJEEKE    11 

5. VERZEKERING           12 

6. AFWEZIGHEDEN (RICHTLIJNEN VOOR LEERPLICHTIGE LEERLINGEN)  13 

7. VERJAARDAGEN OP SCHOOL       14 

8. ZWEMMEN EN LICHAMELIJKE OPVOEDING     15 

9. GEZONDE VOEDING         18 

10. AFVALPREVENTIE           19 

11. VERLOREN VOORWERPEN        19 

12. COMMUNICATIE         20 

13. SMARTSCHOOL         23 

13.1 SMARTSCHOOL – afsprakennota      24 

14. SCHOOLAGENDA EN HUISWERK       27 

15. RAPPORTEN, OUDERCONTACTEN EN TOETSEN     29 

16. KOSTENRAMING /MAXIMUMFACTUUR      31 

17. SCHOOLBENODIGDHEDEN EN –MATERIAAL     31 

18. SCHOOLTOELAGEN IN HET BASISONDERWIJS     32 

19. ACTIVITEITEN EN UITSTAPPEN       32 

20. OUDERPARTICIPATIE         33 

21. AFSPRAKEN           35 

22. NOODGEVAL          39 

 

  



5 

 

MAAK KENNIS MET ONS DALTONTEAM 

 

Directeur wnd. 

Freija van Doorn  (juf Freija) 

Zorgcoördinator 

Anne Aerts-Vannijvel 

Administratieve medewerker 

Kathleen Paulussen 

Colette Vanrusselt 

 

MVD-personeel 

Izabella Szulim 

Peter Meekers 

 

KLEUTERONDERWIJS 

 Jongste kleuters (muizen en poezen) juf Sara Quetin 

 Oudste kleuters (giraffen en dino’s)    juf Lieve Persoons 

 Kinderverzorgster:  juf Lina Guerra 

 

LAGER ONDERWIJS 

 1ste graad: juf Raïsa Fory 

 2de graad: juf Caresse Degens 

 3de graad: juf Joke Maes 

 

Klasondersteuning, kleuterturnen en taalinitiatie 

Juf Stéphanie Monteleone 

Leerkrachten Levensbeschouwelijke vakken 

 Rooms katholieke godsdienst: juf Kelly Hautecler 

 Niet confessionele zedenleer: juf  Sofie Vandereycken 

 

Begeleiders C.L.B. van het GO! Luikersteenweg Hasselt 

 

 Jelle d’Hont , psycho-pedagogisch consulent  

 Gülnür Oztürk, maatschappelijk werker 

 Martine Janssens, paramedisch medewerker 

 Dr Liesbeth Walpot, arts 

 

Het C.L.B.-team is , na afspraak ter beschikking op school.  011/ 22 17 38 
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1. DAGINDELING  
 

 

Zowel in de kleuterklassen als in de lagere school zijn de lesuren als volgt: 

 

08.35u – 12.20u en 13.20u – 15.10u 

 

Woensdag 8u35 tot 11u55 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Voormiddag 8u35-

12u20 

8u35-

12u20 

8u35-11u55 8u35-12u20 8u35-12u20 

Namiddag 13u20-

15u10 

13u20-

15u10 

/ 13u20-

15u10 

13u20-

15u10 

 

• Ik ben steeds minimaal 5 minuten voor de aanvang van de lessen of activiteiten op  

  school aanwezig. 

• Een lesdag bestaat uit 4 lestijden van 50 minuten in de voormiddag en 2 lestijden 

van 50 minuten in de namiddag. 

 

Speeltijden/ pauze:  

Voormiddag   10u20 tot 10u40 

Middagpauze 12u20 tot 13u20 

Namiddag     14u10 tot 14u20 

 

Vanaf 8u20 is er op school opvang voorzien. 

• Opvangperiodes 

   Er is gratis toezicht door de leerkrachten: 

 

  * vanaf 8.20u 

* tijdens de middagpauze 

* van 15.10u tot 15.25u 

* woensdag van 11u55 tot 12u10 
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2. BRENGEN EN AFHALEN VAN UW KIND 

 

In Daltonschool De TalenTuin vinden wij het belangrijk dat onze kinderen op tijd 

aanwezig zijn op school en tijdig worden afgehaald.  

Geen enkel kind mist graag het kringmoment ’s ochtends en als je niet weet 

wanneer mama, papa, vake of moeke je komen halen brengt dit heel wat 

onzekerheid met zich mee. 

 In het belang van uw kind vragen wij dan ook om u stipt aan de begin- en eind- 

uren te houden. Toch te laat? Neem even telefonisch contact op met de school. 

 

Onze schoolpoort mag geen drempel zijn voor onze ouders, dat wil zeggen dat u uw 

kind niet moet afzetten aan de schoolpoort, maar dat u altijd even mag meelopen 

tot aan de klas of tot op de speelplaats. Het is de bedoeling om op die manier het 

contact met onze ouders te verbeteren en de betrokkenheid vergroten. 

Vanaf 8u20 zijn de juffen op de speelplaats aanwezig om jullie kind op te vangen en 

eventueel vragen te beantwoorden. 

 

De school is niet verantwoordelijk voor de leerlingen die vroeger aanwezig zijn dan 

08.20u en voor de leerlingen die langer dan 15.25u op school blijven. Er kan bij 

gebeurlijke ongevallen dus geen beroep gedaan worden op de schoolverzekering. 

 

De lessen beginnen stipt om 8u35 en eindigen om 15u10 (op woensdag om 11u55) 

Wij vragen om 5 min voor het begin van de lessen aanwezig te zijn ( (zie schoolreglement 

2019-2020 ) 

 

*KLEUTERS worden  ’s morgens naar de klas of naar de kleuterspeelplaats gebracht 

en worden afgehaald aan het poortje van de kleuterspeelplaats. 

Bent u met uw kleuter te laat  op school en is het onthaalmoment al begonnen?                                                              

Dan wacht u even met uw kind in de gang van de klas tot het onthaalmoment 

voorbij is en de deur van de klas terug open gaat. Op die manier kan het onthaal ’s 

ochtends voor alle kindjes ongestoord verlopen.  
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*LEERLINGEN van de lagere school kunnen naar de klas of de speelplaats van de 

lagere school worden gebracht en worden na school afgehaald aan de trapjes van 

de speelplaats van de lagere school. 

*PARKEREN  

Ouders kunnen parkeren op de voorziene parkeerplaatsen in de Windmolenstraat of 

aan de garageboxen iets verderop. 

Met de gemeente hebben wij ook de afspraak dat onze ouders mogen gebruik 

maken van de parking aan de bibliotheek en het sportcomplex “De Vijfsprong”. In 

de Groenstraat is er een voetpad tot aan de schoolpoort in de Windmolenstraat. 

De parking op het schoolterrein aan de Vandermarckestraat is voorbehouden voor 

het personeel. Deze toegang tot de speelplaats van de lagere school moet steeds 

vrij blijven voor eventuele interventie van hulpdiensten. 

 

* REGELING OPVANG 

Na de schoolbel worden de leerlingen als volgt opgevangen: 

*ALLE LEERLINGEN die naar de opvang moeten, gaan  rustig naar  de klas van juf 

Joke(BLOK B) en wachten daar op de trapjes en onder begeleiding van een 

leerkracht op de begeleider van de opvang.  

De kinderen zetten hun boekentassen, sportzakken en andere spullen klaar, zodat de 

opvangrij tijdig kan vertrekken. Deze leerlingen gaan te voet naar de opvanglocatie 

onder begeleiding van het opvangpersoneel. 

Vervoer van en naar de opvang:  

De kleuters worden met het schoolbusje voor- en na- schooltijd gehaald en gebracht 

naar de buitenschoolse opvang. 

 

De leerlingen van het lager gaan te voet naar de opvang en worden begeleid door 

de medewerkers van de opvang. 

 

. 
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3. VRIJE DAGEN EN VAKANTIES 2019-2020 

 

Van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019 (herfstvakantie)  

Vrijdag 4 oktober 2019 (facultatieve verlofdag)  

Maandag 11 november (Wapenstilstand) 

Vrijdag 15 november (pedagogische studiedag)  

Van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 (kerstvakantie) 

 

  

Vrijdag 24 januari 2020 (facultatieve verlofdag)  

Van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020 (krokusvakantie)  

Woensdag 18 maart pedagogische studiedag 

Van maandag 6 april 2020 tot en met maandag 19 april 2020 (paasvakantie) 

 

 
Vrijdag 1 mei 2020 (feest van de arbeid)  

Donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag)  

Vrijdag 22 mei 2020 (Hemelvaart)  

Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag) 

 

 
° vrijdag 15 november 2019 

° woensdag 18 maart 2020 

 

 
Talentenrapport oudste kleuters  

1) donderdag 21 november 2019  

2) donderdag 2 april 2020 

3) dinsdag 30 juni 2020 

 

Daltonrapport lagere school 

1) donderdag 21 november 2019  

2) donderdag 20 februari 2020  

3) dinsdag 30 juni 2020 

  

1ste trimester 

2de trimester 

3 de trimester 

Pedagogische studiedagen 

Rapporten
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1) donderdag 21 november 2019  

2) donderdag 20 februari 2020 (DAL) 

2) donderdag 3 april 2020 (DAK) 

3) maandag 22 juni 2020 3) maandag 24 juni 2019 

Ouderavonden 



11 

 

4. VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG ‘T SJAMAJEEKE 

 

Wij werken samen met de voor- en naschoolse opvang van de gemeente Lummen 

“ ‘t Sjamajeeke”. 

 

Wenst u gebruik te maken van de opvang van ’t Sjamajeeke, dan kan u via 

onderstaande gegevens contact opnemen met de coördinator. 

U kan bij haar terecht voor de inschrijving van uw kind en voor alle praktische vragen 

betreffende de opvangregeling en het huishoudelijk reglement; 

 

Contact 

Buitenschoolse kinderopvang ’t Sjamajeeke 

Gemeenteplein 13 

3560 Lummen 

Tel.: 013 390 500 

buitenschoolse.opvang@lummen.be 

 

Gelieve steeds tijdig aan ’t Sjamajeeke door te geven wanneer uw kind in de 

opvang moet blijven. (zie huishoudelijk reglement ‘t Sjamajeeke) 

Indien er iets verandert in uw planning en uw kind om één of andere reden toch niet 

in de opvang moet blijven, vragen wij om zowel de school als de opvang hiervan op 

de hoogte te brengen. 

Vervoer van en naar de opvang:  

De kleuters worden met het schoolbusje voor- en na- schooltijd gehaald en gebracht 

naar de buitenschoolse opvang. 

 

De leerlingen van het lager gaan te voet naar de opvang en worden begeleid door 

de medewerkers van de opvang. 

  

mailto:buitenschoolse.opvang@lummen.be
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5. VERZEKERING 

 

De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke verwondingen bij: 

- ongevallen op school tijdens de schooluren (8u20 – 15u10) 

- ongevallen op weg naar of van school naar huis ( indien de veiligste weg 

wordt gevolgd) 

- ongevallen tijdens buiten- of naschoolse activiteiten ingericht door de school 

- ongevallen tijdens een klasuitstap 

Jassen, fietsen, boekentassen,ed... vallen niet onder de schoolverzekering. 

Wat doet u als uw kind slachtoffer is van een ongeval? 

1. Verwittig onmiddellijk (dezelfde dag of ten laatste de dag nadien) de directie, 

het secretariaat of de leerkracht. 

2. Haal het verzekeringsformulier af op het secretariaat. 

3. Ga met dit formulier naar de dokter of het ziekenhuis. 

De behandelende geneesheer zal dit document invullen. 

4. Breng het ingevulde document terug binnen. 

5. De school stuurt dit door naar Ethias (verzekeringsmaatschappij). 

6. U krijgt hiervan een kopie, die u zelf kan bewaren. 

7. Ethias stuurt het dossiernummer naar de school. 

8. U krijgt dat nummer van de school. 

9. Met de onkostennota’s gaat u naar het ziekenfonds. Het bewijs van het 

ziekenfonds geeft u af op het secretariaat. 

10. De school stuurt alles door naar Ethias. 

11. Het dossier wordt volledig afgesloten op uw aanvraag. 

 

De school is niet aansprakelijk in volgende situaties: 

- Tijdens oudercontacten 

- na het afhalen van het kind ( wanneer ouders of bevoegden bijv.grootouders, 

familie,... nog aanwezig zijn op het schoolterrein) 

- Tijdens een naschoolse activiteit (bijv schoolfeest,...), wanneer de gangbare 

regels betreffende veiligheid bewust worden genegeerd door kinderen/ouders 

Er kan bijgevolg geen beroep worden gedaan op de schoolverzekering. 
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6. AFWEZIGHEDEN (RICHTLIJNEN VOOR LEERPLICHTIGE LEERLINGEN) 

 

Wij zouden het erg op prijs stellen indien u, bij afwezigheid van uw kind, de school 

even op de hoogte brengt. (Dit geldt ook voor de kleuters). U kan dit doen per mail 

of via een telefoontje. 

Voor de leerlingen van de lagere school, geeft de leerkracht nadien een 

afwezigheidsbriefje mee. 

U vermeldt hierop de reden van afwezigheid en geeft het briefje volledig ingevuld 

terug mee naar school. 

Indien uw kind meer dan drie opeenvolgende dagen afwezig is, wordt een 

doktersattest gevraagd.  

U kan 4 keer per jaar gebruik maken van een  afwezigheidsattest wegens “ziekte”. 

Vanaf de 5de melding van afwezigheid wegens ziekte is een doktersattest vereist. 

Gelieve alle attesten van afwezigheid binnen de week nadat uw kind terug op 

school is,  af te geven aan de klastitularis. 

Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kan u uw kind vroegtijdig afhalen. 

Hiervoor of voor een afwezigheid wegens persoonlijke redenen, heeft u steeds 

toestemming nodig van de directie. Het is niet voldoende om dit enkel te melden 

aan de klasleerkracht, aangezien de toestemming van de directie noodzakelijk is om 

in orde te zijn voor verzekering. Gelieve dus tijdig contact op te nemen. 

 

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen regelmatig aanwezig zijn op school en 

durven er dan ook op aandringen om uw kind enkel als het echt nodig is, thuis te 

houden. 

Vanaf 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid ( geen doktersattest, geen 

afwezigheidsbriefje van de ouders, geen schriftelijke  toestemming van de directie) 

moet de school een melding doen aan het C.L.B . De ouders ontvangen ook een 

officiële brief betreffende de afwezigheid. 

De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met het C.L.B en de directie. 
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7. VERJAARDAGEN OP SCHOOL 

 

Het vieren van een verjaardag is een feest!  

Ouders kunnen vrijblijvend een traktatie meegeven.  

In De TalenTuin kiezen wij echter voor een gezond feestje en vragen beleefd om 

geen snoep(repen), chocolade, chips of frisdrank mee te geven als traktatie. Er zijn 

voldoende gezonde alternatieven om deze dag te vieren. 

 Leuke ideeën en tips over gezonde traktaties vindt u op de website “Pinterest” 

Daarnaast willen wij beleefd, maar met aandrang vragen om geen individuele 

cadeautjes per kind mee te geven. Indien u toch een cadeautje wil meegeven, zou 

het fijn zijn als dit een  meer klasgebonden geschenk zou zijn, bijvoorbeeld een goed 

knutsel- of leesboek voor de klasbib, een leuke CD, een tof spel of knutselmateriaal,... 

Je kan hiervoor best even contact opnemen met de juf. 

Mama’s, papa’s, oma’s,... die ter gelegenheid van de verjaardag met de klas een 

leuke activiteit willen doen, zijn altijd welkom. Om dit te kunnen inplannen is het wel 

nodig om dit tijdig met de leerkracht af te spreken. 

Om kinderen niet teleur te stellen, willen wij vragen om uitnodigingen voor 

verjaardagsfeestjes uit te delen in de privésfeer (buiten de schoolpoort) en niet mee 

te geven naar school. 

  

Opgelet ! Sinds de vernieuwde GDPR wetgeving mogen er geen foto’s noch filmpjes 

gemaakt worden door ouders in de klassen.(zie schoolreglement)  
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8. ZWEMMEN EN LICHAMELIJKE OPVOEDING 

 

In onze Daltonschool beogen wij de totale ontwikkeling van uw kind. Gezondheid en 

beweging zijn hierin belangrijke aspecten. Op die manier werken wij aan de 

ontwikkelingsdoelen en de eindtermen L.O. Wij willen u dan ook vragen om uw kind 

zoveel mogelijk aan alle sportlessen te laten deelnemen.  

 

*ZWEMMEN 

Het zwembad in Lummen werd vernieuwd! Vanaf september 2018 kunnen de 

zwemlessen voor de leerlingen van het lager weer elke maandag doorgaan volgens 

onderstaande regeling : 

 

1ste graad (DAL1 & 2) :  3 weken zwemmen – 1 week niet 

2de en 3de graad (DAL 3,4,5.6) : 1 week zwemmen – 3 weken niet 

 

DATA Zwemmen (maandag) 

sept   9-23-30 

okt  7-14-21 

nov  4-18-25 

dec  2-9-16 

jan  6-13-20-27 

feb  3-10-17 

maar  2-9-16-23 

april  20-27 

mei   4-11-18-25 

juni  8-15 
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*KLEUTERS 

De kleuters krijgen per week twee uur kleuterturnen in onze  speelzaal.  

Jongste kleuters (juf Sara) op maandag en vrijdag 

Oudste kleuters (juf Lieve) op maandag en donderdag 

Deze lessen worden gegeven door juf Stéphanie Monteléone. 

Uw kleuter heeft hiervoor turnpantoffels nodig. Om de zelfstandigheid van uw kleuter 

te bevorderen geven wij de voorkeur aan goed passende turnpantoffels met een 

klittenband- sluiting. Als u een merkteken op de turnpantoffels aan brengt, kan uw 

kleuter zijn/haar eigen turnpantoffels makkelijker herkennen. 

*LAGERE SCHOOL 

De leerlingen van de lagere school hebben 2u per week L.O. Deze lessen worden 

gegeven door de klastitularis. 

*Op woensdag gaan de kinderen sporten in de gemeentelijke sporthal. Als de 

leerlingen niet gaan zwemmen zal er één uur sport op school worden gegeven.  

 

* KLEDIJ 

De leerlingen van de lagere school dragen tijdens de turnles het T-shirt met het 

schoollogo, een donkerblauwe of zwarte short en turnpantoffels of sportschoenen.  

Sportschoenen met gekleurde zolen of vuile sportschoenen zijn niet toegelaten in de 

sporthal. 

De T-shirt met het logo van de school is verplicht te dragen tijdens de lessen LO, 

tijdens uitstappen en buitenschoolse sportactiviteiten of op vraag van de leerkracht.  

Je kan het op school aankopen tegen de prijs van € 10. Dit wordt verrekend in de 

schoolfactuur 

 

SVS sportactiviteiten 

Naast de wekelijks sportactiviteiten nemen wij ook deel aan de activiteiten van S.V.S.  

U ontvangt hiervoor tijdig informatie per brief en wordt hier ook over geïnformeerd in 

onze maandelijkse nieuwsbrief.  
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SPORTACTIVITEITEN gemeente Lummen 

 

Multimove voor 3 tot 6-jarigen 

 vooraleer kinderen zich op één bepaalde sporttak toeleggen, is het belangrijk dat ze 

eerst hun basismotoriek ontwikkelen. Aan de hand van twee cruciale 

basisbewegingen schaven kinderen hun beweegvaardigheid bij.  

 Multimove elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur en elke zondag van 10.00 tot 11.00 

uur en van 11.00 tot 12.00 uur in gemeentelijke sporthal Vijfsprong  

 Op voorhand inschrijven vanaf maandag 17 september om 18 uur voor een 

volledig schooljaar is verplicht en kan via de online 

toepassing http://reservaties.lummen.be of ter plaatse bij de sportdienst. 

 Prijs Multimove: 100 euro  

 

Ouders schrijven rechtstreeks in bij de sportdienst en staan op woensdag zelf in 

voor het vervoer. 

Sportacademie voor 6 tot 12-jarigen 

 naschoolse sportlessen om extra bewegingskansen te creëren voor 6- tot 12-jarigen 

(oktober - juni). 

 Op voorhand inschrijven vanaf maandag 17 september om 18 uur voor een volledig 

schooljaar is verplicht en kan via de online toepassing http://reservaties.lummen.be of 

ter plaatse bij de sportdienst. 

 Prijs sportacademie: 100 euro 

Elke dinsdag in de gemeentelijke sporthal Vijfsprong van 15.15 tot 16.15 uur - 

Daltonschool De Talentuin, Bulo en de Zonnebloem (1ste tot 6de leerjaar)   

 

De leerkrachten begeleiden de kinderen naar de sporthal. De ouders halen hun kind 

aan de sporthal af om 16u15. 

 

Info en inschrijven:  

Sportdienst 

Sportweg 8 - 3560 Lummen - 013 390 490 

http://reservaties.lummen.be   

sport@lummen.be 

 

  

http://reservaties.lummen.be/
http://reservaties.lummen.be/
http://reservaties.lummen.be/
mailto:sport@lummen.be
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9. GEZONDE VOEDING 

 

In het woord OPVOEDING staat ook het woord voeding. Gezonde voeding draagt bij 

tot een goede ontwikkeling van uw kind en in onze school willen we hier samen met 

de hulp van de ouders werk van maken. 

Vandaar dat wij bewust kiezen voor: 

- Water, melk, sojadrank of soep als drank 

- Fruit, yoghurt, een koekje zonder chocolade, een boterham of een ander 

gezond tussendoortje 

- Een gezonde boterham in de brooddoos.  

(Koekjes horen niet thuis in de brooddoos.) 

 

*DRANKJES op school 

Tussendoor mag er in de klas alleen water worden gedronken. Kinderen kunnen hun 

drinkbus steeds bijvullen aan de kraan. 

 

*FRUIT op school 

Woensdag is fruitdag! Die dag worden er geen koekjes gegeten op school. U kan als 

tussendoortje  fruit of indien uw kind geen fruit kan/mag eten een gezond alternatief 

(boterham, melkproduct,...)meegeven. 

Wij nemen ook deel aan het ‘oog voor lekkers’, waarbij we vanaf oktober tot half 

juni (juiste start- en einddatum zie brief) één keer per week (woensdag) op school 

fruit aanbieden. Op die manier willen we het eten van fruit stimuleren. 

Het project loopt 30 weken en de kostprijs hiervan bedraagt €7 per kind per 

schooljaar. Met behulp van subsidies kan de school het grootste deel van deze 

kosten dragen. Het overige bedrag wordt eenmalig verrekend via de schoolfactuur. 

U ontvangt in september bijkomende uitleg en een deelnameformulier voor uw kind. 

Wij hopen dan ook dat elk kind kan deelnemen aan dit gezonde project! 

Kinderen die niet deelnemen aan dit project brengen zelf fruit naar keuze mee op 

woensdag. 
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*SOEP op school 

Vanaf de herfstvakantie tot aan de paasvakantie kan uw kind tijdens de 

middagpauze  op school verse soep eten. U kan hiervoor per trimester vrijblijvend 

inschrijven. De soep wordt verrekend via de schoolfactuur. 

 

 

10. AFVALPREVENTIE  

 

Om  afval en zwerfvuil op school te vermijden en de kosten van de afvalverwerking 

te beperken kiezen wij in De TalenTuin voor: 

- Herbruikbare drinkbussen of flesjes 

- Een koekendoosje of een doosje voor fruit 

- Een brooddoos 

Mogen wij  vragen om de naam (en eventueel de klas) van uw kind duidelijk te 

vermelden op het koek- en fruitdoosje, de drinkbus en de brooddoos?  

Alle overige verpakkingen worden steeds terug mee naar huis gegeven. 

 

11. VERLOREN VOORWERPEN 

 

Verloren voorwerpen worden bewaard in de speelzaal van de lagere school.  

Als uw kind iets kwijt is, kan u het steeds aan de klastitularis vragen of een kijkje gaan 

nemen in de speelzaal. 

Op regelmatige tijdstippen zullen alle verloren voorwerpen worden uitgestald aan de 

refter. Ga zeker een kijkje nemen. 

 

Tip! Door kleding en schoolmateriaal te voorzien van de naam van uw kind, kunnen 

wij alles steeds terugbezorgen. Hierdoor kan u de kosten van extra aankopen 

beperken. 
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12. COMMUNICATIE 

 

 

Als school staan we samen met onze ouders in voor de opvoeding en begeleiding 

van onze kinderen. Leerkracht ben je niet alleen; Ouder ben je niet alleen; School 

ben je niet alleen. Dat doen we in De TalenTuin met z’n allen! 

Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. 

 

 

*Mondelinge communicatie 

 

Is er iets niet duidelijk of heeft u bedenkingen of vragen bij het klasgebeuren of de 

schoolorganisatie,…. aarzel vooral niet om ons aan te spreken. Een kleine toelichting 

of een kort gesprek kan heel wat verduidelijken en twijfels wegnemen.. 

Alle leerkrachten zijn elke ochtend aanwezig op de speelplaats.  

De leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt betreffende vragen ivm het 

klasgebeuren, maar ook bij de directeur kan u steeds terecht. 

Indien wij niet meteen een antwoord kunnen bieden op uw vraag maken wij graag 

een afspraak, zodat wij voldoende tijd voor u kunnen vrijmaken. Wij proberen deze 

afspraak zo snel mogelijk vast te leggen. 

 

*Vragen voor de administratieve medewerker? 

Onze administratieve medewerker Kathleen Paulussen is elke woensdag en vrijdag 

aanwezig tijdens de schooluren. Heeft u vragen i.v.m. de administratie, 

schoolfactuur,… dan kan u steeds bij haar terecht. 

 

* Vragen voor de zorgcoördinator 

u voor uw zorgvragen zowel bij zorgcoördinator terecht : 

zorg@daltonschooldetalentuin.be  

 

*Nieuwsbrief 

Iedere maand ontvangt u per mail onze TalenTuin-nieuwsbrief met de activiteiten, 

acties, vrije dagen,... van de volgende maand. Zo bent u steeds op de hoogte van 

het reilen en zeilen in de klas en op school. Deze nieuwsbrief vindt u ook terug op 

onze website. 

mailto:zorg@daltonschooldetalentuin.be
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*Mailverkeer en briefwisseling 

 

Alle communicatie en briefwisseling zal via smartschool gebeuren.  

 

Op regelmatige basis ontvangt u mails van de school ( vragen, info 

schoolorganisatie of evenementen, uitnodiging activiteiten,…). Het zou jammer zijn 

als u belangrijke informatie zou missen. Wij willen dan ook aanraden om dagelijks uw 

smartschool even te controleren.  

 

Informatie kan steeds worden doorgegeven via smartschool. De mails worden tijdens 

de schooldagen dagelijks doorgenomen. Indien u vragen heeft voor een bepaalde 

leerkracht, kan u rechtstreeks naar de leerkracht mailen.  

In de map ‘Intradesk’  ‘leerlingen - ouders’ kan u alle documenten, brieven, 

schoolreglement en informatie terugvinden. Evenals kan u ten alle tijden de 

leerkrachten, leerlingensecretariaat en directie via smartschool contacteren.  

TIP : smartschool bestaat ook als app voor uw mobiele telefoon.  

(zie schoolreglement 2018-2019) 

 

*Facebook 

U kan alle activiteiten ook volgen op de facebook-pagina van De TalenTuin. De 

leerkrachten posten hier regelmatig foto’s en korte verslagen op. 

 

*Website 

Op de website vindt u algemene informatie, het schoolreglement, het TalenTuin-

boekje, de jaarkalender, de nieuwsbrieven,… Ga zeker eens een kijkje nemen. 

 

*Invullen en meegeven documenten 

Voor bepaalde activiteiten hebben wij uw toestemming nodig (bijv schoolreis, 

sportdag,...)  of kan u vrijblijvend inschrijven( bijv verkoopactie pizza, eten 

schoolfeest,...).  

Om de activiteiten op tijd te kunnen voorbereiden met het schoolteam en de 

nodige bestellingen te plaatsen, hebben wij tijdig informatie nodig over het aantal 

inschrijvingen. 
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Wij vragen u dan ook beleefd maar met aandrang om de inschrijvingsstrookjes en 

andere documenten binnen de gevraagde termijn in te vullen en af te geven aan 

de klastitularis. 

 

 

*Aanpassen contactgegevens 

In het belang van uw kind,  vragen wij u om elke aanpassing van de 

contactgegevens (GSM, mailadres, adresgegevens,…) zo snel mogelijk per mail 

(smartschool) door te geven aan de school.  
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13. SMARTSCHOOL 

 
Smartschool voor ouders 

 

Via Smartschool blijf je als ouder betrokken bij het schoolleven van je kinderen. 

Dankzij de gratis accounts kunnen ouders aanmelden en over de schouder van zoon 

of dochter meekijken. Er is zelfs een speciale startpagina voor ouders waarbij alle 

belangrijke informatie samenkomt op één scherm. 

 

Elke ouder krijgt zijn eigen persoonlijke account. Indien je gescheiden bent hoef je je 

account dus niet te delen met je expartner. 

 

Communiceer met leerkrachten 

 

De communicatie tussen de klastitularis, leerkrachten en ouders verloopt via het 

berichtensysteem. Deze afgesloten en 

veilige omgeving garandeert je privacy. Zodra je een nieuw bericht ontvangt, sturen 

we je een mailtje of notificatie op je 

smartphone. 

 

De school zal niet meer communiceren via persoonlijke e-mailadressen. Enkel via 

smartschool. 

 

Volg afwezigheden mee op 

 

Vroeger werden afwezigheden genoteerd in de schoolagenda. Vandaag verloopt 

dat via Smartschool. Je hebt als ouder altijd een overzicht wanneer je kinderen niet 

op school waren. 

 

Snel wisselen 

 

Heb je meerdere leerlingen die met Smartschool werken? Koppel ze dan aan 

mekaar. Zo hoef je slechts één keer je gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. 
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13.1 SMARTSCHOOL – afsprakennota 
 

Wat is Smartschool en waarvoor dient het? 

 

Smartschool is een digitaal leerplatform voor personeelsleden, leerlingen en ouders 

waar informatie uitgewisseld wordt ter ondersteuning van schoolgebonden 

activiteiten of opdrachten. Smartschool mag enkel gebruikt worden voor 

schooldoeleinden. Meer informatie kan je vinden op http://www.smartschool.be. 

 

Elke gebruiker is verplicht kennis te nemen van en zich akkoord te verklaren met de 

‘Gebruikersovereenkomst’ van Smartschool; dit moet gebeuren wanneer je de 

eerste keer aanmeldt op het digitaal leerplatform. Deze ‘Gebruikersovereenkomst’ is 

raadpleegbaar op het Smartschoolplatform van de school en op 

www.smartschool.be. 

 

De ‘Gebruikersovereenkomst’ kan je beschouwen als de spelregels waaraan 

iedereen zich houdt om het platform te gebruiken. Het Smartschoolplatvorm van 

onze school is :  https://daltonschooldetalentuin.smartschool.be 

 

Wachtwoord 

 

Het wachtwoord om toegang te krijgen tot Smartschool is strikt persoonlijk en mag 

nooit aan derden worden doorgegeven. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor; 

misbruiken zullen onderzocht en eventueel gesanctioneerd worden. 

Het is goed je wachtwoord geregeld te wijzigen. 

 

Onrechtmatig gebruik – misbruik 

 

Smartschool zelf is uiteraard gebonden aan de Belgische wetgeving (waaronder de 

wet op de privacy). Daarom controleert het bedrijf regelmatig zelf de eigen servers 

op oneigenlijk gebruik. Bij vermoeden van oneigenlijk gebruik of misbruik, worden de 

netwerkbeheerders van de school hiervan op de hoogte gebracht. Zij behouden 

zich het wettelijk recht voor om, wanneer zich onregelmatigheden voordoen, in 

samenspraak met de directie, controles te doen. Wanneer misbruik wordt 

vastgesteld, zal een sanctie volgen. Smartschoolgebruikers die zelf misbruik 

vaststellen wenden zich tot de 

Smartschoolbeheerders van de school. 

 

Communicatie: formele afspraken 

 

De communicatie binnen Smartschool gebeurt steeds met respect voor 

medeleerlingen, ouders en personeel. Beledigende uitspraken worden niet geduld 

en ieders privacy blijft altijd gerespecteerd. De taal die je gebruikt is steeds 

Algemeen Nederlands en volgt de regels van de ‘nettiquette’ (zie schoolreglement 2018-

2019). 
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Intradesk 

 

Onder Intradesk vind je allerlei mappen met schoolinformatie zoals o.m. de brieven 

aan de ouders. 

 

Digitale agenda 

 

Rechts op de openingspagina zie je de rubriek ‘Administratie’ met o.m de 

schoolagenda. Klik op de link om de schoolagenda te openen. 

 

Communicatie school – leerlingen/ouders 

De communicatie gebeurt via het berichtensysteem van Smartschool. 

De school zal niet meer communiceren via persoonlijke e-mailadressen. Enkel via 

smartschool. 

 

Accountbeheer - ouders 

 

Toegang tot Smartschool via de co-account 

 

Elke account in Smartschool bestaat uit 2 accounts: de hoofdaccount (vb. leerling) 

en de co-account (ouders van de leerling). Elke leerling heeft meerdere co-

accounts. Ouders zullen dus elk een aparte co-account moeten gebruiken. 

 

Via de gebruikersnaam van uw zoon of dochter en het algemene ‘co 

accountwachtwoord’ kunt u Smartschool openen. Bij een eerste aanmelding dient 

u, na u akkoord verklaard te hebben met de algemene gebruikersvoorwaarden, 

onmiddellijk 

uw toegewezen wachtwoord wijzigen. Kies hiervoor een veilig en persoonlijk 

wachtwoord. Bij het ingeven van dit nieuwe wachtwoord kunt u via een 

kleuraanduiding nagaan of het een “sterk” wachtwoord betreft. Geef nadien bij uw 

persoonlijke profielgegevens een geldig e-mailadres op. Indien u het wachtwoord 

vergeten hebt, kunt u via een link op de aanmeldingspagina van Smartschool 

vragen om een nieuw wachtwoord toegestuurd te krijgen op dit adres. Hierdoor ben 

je steeds verzekerd van een toegang tot Smartschool ook al kan je geen contact 

opnemen met de Smartschoolbeheerders van de school zelf. 

 

Wanneer u vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, dient u onmiddellijk 

dit wachtwoord te wijzigen om eventuele misbruiken die in uw naam zouden 

gebeuren te vermijden. 
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Wat kunt u raadplegen? 

U hebt o.m. toegang tot alle nieuwsberichten (school- en vaknieuws), de 

vakgebonden informatie, allerlei schoolinformatie onder Intradesk (vb. de brieven 

aan de ouders) en de digitale agenda. 

 

Tijdspanne waarin u een antwoord mag verwachten? 

Het hele schoolteam is ten alle tijden te bereiken via het berichtensysteem van 

smartschool. Iedereen doet zijn uiterste best om steeds zo snel mogelijk te 

antwoorden binnen de schooluren. U kan tijdens de avonden en weekends ook een 

antwoord ontvangen maar dit is op initiatief van het personeelslid zelf. U kan geen 

antwoord eisen na de schooluren of in de weekends. 

 

Hulp nodig ? Lees de handleiding. 

 

Leren werken met Smartschool kan je alleen leren door er mee te werken. Heb je 

toch problemen, lees dan grondig de uitleg op de online handleiding van 

Smartschool! Zijn er na het lezen nog problemen? Vraag het dan aan de 

Smartschool beheerder. Voor onze school is dat juf Kathleen, directie. 
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14. SCHOOLAGENDA EN HUISWERK 
 

*De kleuters krijgen hun persoonlijke Dalton-tas met “heen en weer- mapje” mee 

naar huis. Hierin vindt u informatie over de activiteiten, de planning voor de 

volgende week en alle belangrijke briefwisseling. U kan de tas ook gebruiken om het 

gevraagde materiaal over het actuele thema mee te geven. Gelieve de Dalton-tas 

elke week te controleren, de nieuwsbrief door te nemen en de tas op maandag 

terug mee te geven. 

*In de lagere school krijgen de leerlingen een huiswerk-“brief” mee ter vervanging 

van het klassieke schoolagenda.  

Met het huiswerk bieden wij de kinderen de mogelijkheid om dagelijks een extra 

oefenmoment in te lassen. De  ouders kunnen op die manier ook opvolgen waar hun 

kind op dat ogenblik mee bezig is in de klas.  

Het huiswerk ligt in het verlengde van de klaswerking en bevat relevante taken zoals:  

- het maken van oefeningen, die reeds werden aangeleerd in de klas 

- het instuderen van een leerstofeenheid 

- voorbereidende taken uitvoeren voor een klasopdracht of een thema bijv 

opzoekingswerk, materiaal verzamelen,... 

In de eerste graad van de lagere school krijgen de leerlingen een huiswerkpakketje 

per dag. Op maandag wordt al het huiswerk voor die week doorgegeven. In de 

eerste graad is een dagelijks oefenmoment (aanvankelijk lezen en schrijven, 

splitsingen, tafels,...) zeker aangewezen.  

In de tweede graad verloopt dit op dezelfde manier. De kinderen krijgen ook een 

weekpakket en plannen zelf wanneer ze welke huistaken maken.  

Voor de derde graad wordt er voor het huiswerk ook gewerkt met een 

weektakenpakket, maar er kunnen ook taken op maandbasis worden doorgegeven. 

Het netjes en volledig afwerken van het huiswerk is een gedeelde 

verantwoordelijkheid van ouders en kinderen. (Daltonprincipe) Het huiswerkpakket 

wordt steeds op maandag meegeven en terug opgehaald. 
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In de huiswerk-“brief” worden ook regelmatig activiteiten aangekondigd.  

Voor de leerkrachten is het belangrijk te weten dat de ouders op de hoogte zijn van 

de planning. Daarom vragen wij om minstens wekelijks het huiswerkblad te 

handtekenen. 
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15. RAPPORTEN, OUDERCONTACTEN EN TOETSEN 
 

*RAPPORTEN 

In Daltonschool De TalenTuin gebruiken wij een talenten-rapport zonder cijfers.  

Dit wordt u uitgebreid toegelicht tijdens het infomoment in augustus en op de 

oudercontacten.  

 

Talentenrapport oudste kleuters  

1) donderdag 21 november 2019  

2) donderdag 2 april 2020 

3) dinsdag 30 juni 2020 

 

Daltonrapport lagere school 

1) donderdag 21 november 2019  

2) donderdag 20 februari 2020  

3) dinsdag 30 juni 2020  

 

Voor de kleuters van de derde kleuterklas wordt ook drie keer per jaar een 

kleuterrapport voorzien. Tijdens de eerste twee rapporten worden de 

Daltonvaardigheden geëvalueerd. Bij het eindrapport krijgt u ook een evaluatie per 

leergebied.  

*OUDERCONTACTEN 

Tijdens de oudercontactavond krijgt u een toelichting bij de talenten en werkpuntjes 

van uw kind en worden er eventueel concrete afspraken gemaakt tussen leerkracht 

en ouders. Wij vinden jullie deelname aan deze oudercontacten dan ook zeer 

belangrijk. 

Het oudercontact is een gesprek tussen leerkracht, ouder(s) en eventueel 

zorgverleners. Wij raden dan ook af dat de kinderen tijdens dit gesprek aanwezig zijn. 

Volgende ouderavonden staan voor dit schooljaar gepland en gaan van 15u30 tot 

19u door in de klas van uw kind.  

 

 

  



30 

 

OUDERAVONDEN :  

1) donderdag 21 november 2019  

2) donderdag 20 februari 2020 (DAL) - op uitnodiging van de leerkracht of op vraag van de ouders. 

2) donderdag 3 april 2020 (DAK) - op uitnodiging van de leerkracht of op vraag van de ouders. 

3) maandag 22 juni 2020 

 

* Voor het oudercontact kan u een afspraak maken door uw naam in te vullen op 

de lijst . Deze inschrijvingslijst vindt u op het prikbord in de gang van de klas van uw 

kind. De lijsten worden op maandag van de week, die aan het oudercontact vooraf 

gaat, opgehangen. 

* De lijsten voor de leerkrachten levensbeschouwing en taalinitiatie vindt u in blok B 

de klas van de derde graad. 

* Voor een afspraak met het C.L.B of de directeur kan u per mail contact opnemen 

met de directie. 

 

* TOETSEN 

Toetsen worden tijdig aangekondigd zodat uw kind voldoende tijd heeft om deze 

voor te bereiden. 

De toetsen en werkboekjes worden minstens om de twee weken ter inzage mee 

naar huis gegeven, zodat u de kans heeft om de schoolresultaten van uw kind mee 

op te volgen.  

Mogen wij beleefd vragen deze ook te handtekenen op het laatste ingevulde blad 

en alle documenten zo snel mogelijk terug mee te geven? 
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16. KOSTENRAMING /MAXIMUMFACTUUR 
  

Scherpe maximumfactuur Schooljaar 2019 -2020 

Kleuters € 45 

Lagere school € 85 

 

Minder scherpe maximumfactuur  

Voor de lagere school ifv 

meerdaagse uitstappen met 

overnachting (zeeklassen, G.W.P.,...) 

€425 

Het bedrag van de minder scherpe maximumfactuur wordt gespreid over de 

hele schoolloopbaan van uw kind. 

 

U kan via onze nieuwsbrief opvolgen welke activiteiten voor uw kind gepland staan. 

De kostprijs zal steeds worden vermeld. Op die manier kan u zelf de kosten voor de 

komende facturatieperiode inschatten.  

Bijkomende kosten (deelname verkoopacties, aankoop soep, deelname Tutti 

Frutti,...) behoren niet tot de scherpe maximumfactuur en komen boven op de €85 

(lagere school) of €45(kleuters). Ouders kiezen zelf of hun kind al dan niet deelneemt 

Alle uitgaven worden nadien duidelijk omschreven op de schoolfactuur.  

Indien u vragen heeft bij de schoolfactuur, kan u steeds contact opnemen met de 

administratieve medewerker. 

 

17. SCHOOLBENODIGDHEDEN EN –MATERIAAL 
 

Schoolboeken en schriften zijn gratis. Ook stellen we al het materiaal dat onze 

kinderen nodig hebben om de eindtermen te realiseren ter beschikking in de klas ( 

schrijf-en tekengerief, passer, woordenboek, verf, ...) Dit materiaal wordt uitsluitend in 

de school gebruikt. 

De leerlingen zijn verantwoordelijk voor het materiaal dat de school ter beschikking 

stelt. Bij verlies of vrijwillige beschadiging zal een vergoeding worden gevraagd. 

Thuis hebben de leerlingen ook materiaal nodig om huiswerk te maken. Deze 

aankoop gebeurt door de ouders. Iedereen is vrij om persoonlijk materiaal mee te 

brengen naar school en in de klas te gebruiken. 
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18. SCHOOLTOELAGEN IN HET BASISONDERWIJS 
 

Sinds 1 september 2008 kan u een schooltoelage voor het basisonderwijs aanvragen.  

Deze schooltoelage kan ouders helpen om de kosten van de maximumfacturen en 

de basisuitrusting mee te helpen betalen. 

In september worden deze documenten aan elk kind meegegeven.  

Wij willen iedereen ten zeerste aanraden om hier gebruik van te maken en een 

aanvraag in te dienen. De aanvraag kan ook digitaal worden ingevuld. 

Indien u vragen heeft betreffende het invullen uw aanvraag,  kan u steeds contact 

opnemen met onze administratieve medewerker.  

Voor sommige ouders zullen de kosten van het onderwijs, hoezeer wij deze ook 

proberen te beperken, nog steeds moeilijk om dragen zijn. Aarzel niet om met de 

directeur contact op te nemen. Wij zoeken samen naar een oplossing. 

 

U kan uw aanvraag ook online indienen via www.studietoelagen.be 

 

19. ACTIVITEITEN EN UITSTAPPEN 

 

Activiteiten en uitstappen worden aangekondigd in de maandelijkse nieuwsbrief en 

via de jaarkalender. 

Om voldoende tijd over te houden voor de lesmomenten kiezen wij ervoor om extra 

festiviteiten zoals vaderfeest, moederfeest, halloweenfeest, X-mas happening,... 

afwisselend te organiseren. 

Zo wisselen we ook jaarlijks af met een schoolreis, een G.W.P. en onze 

Daltoncamping. 

De data van alle activiteiten vindt u ook op de jaarkalender, zodat u alles tijdig kan 

inplannen. 

 

 

 

 

 

http://www.studietoelagen.be/
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20. OUDERPARTICIPATIE 
 

Als Daltonschool hechten wij veel belang aan de betrokkenheid van en 

samenwerking met onze ouders. In de eerste plaats voor de begeleiding van uw 

kind, maar ook voor de uitbouw van onze school en de ondersteuning van ons 

pedagogisch project. 

Als je als ouder kiest voor een school als de onze is dat een bewuste keuze. 

Je kiest voor: 

 een specifiek pedagogisch project dat aansluit bij je eigen 

opvoedingsprincipes 

 versterkt taalonderwijs  

 brede basiszorg met individuele aandacht voor elk kind 

 een goede opvolging van het leerproces van jouw kind en aangepaste 

rapporten met aandacht voor “breed” evalueren 

 een klein maar enorm gedreven en gemotiveerd team, dat het welbevinden 

en het leerproces van jouw kind steeds voorop stelt 

 expertise van een team dat steeds bereid is om bij te leren 

 kleinschaligheid en een persoonlijke aanpak 

 een leuke school in een groene omgeving met veel speelruimte en ruimte om 

op ontdekking te gaan 

Je kiest als ouder OOK voor 

 Zelfstandigheid  om informatie bij de leerkracht, directie, oudervereniging of 

schoolraad af te toetsen en vragen te stellen, zodat je op basis van juiste 

informatie je eigen mening kan vormgeven en samen met het team kan 

zoeken naar oplossingen. 

 

 Verantwoordelijkheid om als voorbeeld voor jouw kind, gemaakte afspraken 

met de school na te komen. 

 

 Samenwerking 

- met een geëngageerd team om het beste uit jouw kind naar boven te halen  

- met een groep betrokken ouders om te werken aan een toffe schoolsfeer en 

een open communicatie op een school waar iedereen zich welkom kan 

voelen. 
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Een  project als de TalenTuin valt of staat bij ouderparticipatie.  

Niet alleen betrokkenheid bij de schoolloopbaan van jouw kind maar interesse en 

positieve waardering voor het hele schoolgebeuren, is voor ons de basis van een 

goede samenwerking. 

Samen met onze ouders, ons schoolteam, onze oudervereniging, onze schoolraad 

en alle vrijwilligers  werken we aan een TalenTuin waar iedereen zich welkom kan 

voelen in een kleine school met een GROOTS project. 

Wij durven hiervoor te rekenen op jullie inzet, motivatie, ideeën,... en gaan ervan uit 

dat iedereen van tijd tot tijd ,op één of andere manier en rekening houdend met 

ieders talent zijn “steentje” kan bijdragen. 

 

 Oudervereniging “De TalenTuiniers” 

Onze oudervereniging organiseert regelmatig activiteiten met als doel:  

- TalenTuin-ouders en sympathisanten samen te brengen. 

- Ouders te informeren 

- Geld in te zamelen voor een schoolproject 

Op deze manier werken zij actief mee aan het uitbouwen van onze Daltonschool.  

Heeft u zin om een actieve rol op te nemen in de organisatie? Heeft u eerder 

interesse om een handje toe te steken bij de activiteit zelf?  U kan steeds 

contact opnemen met de voorzitter Inne Weyens volgend  mailadres:  

detalentuiniers@gmail.com of via smartschool ‘De Talentuiniers’ 

 

 Schoolraad  

 

De schoolraad werkt beleidsondersteunend en geeft advies aan het 

schoolteam en de directie. (Samenstelling zie bijlage schoolreglement) 

Meer informatie betreffende de werking van de schoolraad kan u vinden op 

de website van GO! ouders  http://www.go-ouders.be 

Jullie betrokkenheid  maakt voor onze kinderen, ons team en onze school een 

wereld van verschil! 

 

  

mailto:detalentuiniers@gmail.com
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21. AFSPRAKEN  

 
Gebruik van gsm en andere nieuwe media 

 

Het gebruik van sociale media op school is enerzijds verrijkend maar anderzijds is het 

een mogelijke bron van misbruik, namelijk pesterijen, wangedrag en dergelijke. 

 

Omdat ordentelijk lesgeven onze hoofdbekommernis is, mag uw kind in de klas 

slechts na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht een gsm en andere media 

gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld omdat de leerkracht de les levendiger wenst te 

maken, of in het kader van redelijke aanpassingen aan de onderwijsbehoeften van 

uw kind, mits de daartoe gebruikelijke procedure in het zorgbeleid van de school 

werd doorlopen [instemming van de klastitularis en/of multidisciplinair overleg met 

het CLB] 

 

Indien de leerkracht misbruik in de klas en/of op het schooldomein vaststelt, kan hij/zij 

een ordemaatregel nemen, bv. uw kind opdragen, om de gsm af te geven, tot op 

het einde van de les [voormiddag/namiddag] of uw kind tijdelijk verwijderen uit de 

les. 

 

De school is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van media die door 

de leerlingen van thuis worden 

meegebracht. 

 
Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal 
 

De school of een cameraploeg maakt foto’s, video- en televisieopnames van 

leerlingen tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. We 

kunnen die gebruiken voor onze communicatiekanalen (schoolwebsite,sociale 

media, …) of om onze publicaties te illustreren.  

De school heeft daarvoor de individuele toestemming nodig (zie schoolreglement). 

 

Zowel in de klas, of op het schooldomein als tijdens buitenschoolse activiteiten mag 

je niet enkel foto’s maken of filmen, met de uitdrukkelijke toestemming van de 

betrokken personen (bv. een leerkracht, een medeleerling, e.d.). 

 

Naast de uitdrukkelijke toestemming om foto’s te maken en te filmen, heeft uw kind 

de schriftelijke toestemming van de gefilmde of gefotografeerde personen nodig om 

deze foto’s en beeldmateriaal te gebruiken, te verspreiden en te publiceren 

(bijvoorbeeld op sociale media). 
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Lokale leefregels 

Algemeen  

-    We dragen zorg voor het materiaal uit de speelgoedbak  

-    De eigen mening vertolken en de manier waarop leerlingen dit doen tegenover 

 leeftijdgenoten, leerkrachten, bezoekers  

-    Orde, wellevendheid  

-    Verzorgd taalgebruik  

-    Richtlijnen van directeur en personeel opvolgen, melding van afwezigheid  

-    Zich houden aan de aangewezen, afgebakende speelruimte  

-    Zich ordelijk verplaatsen in groep zowel binnen als buiten de school, bijvoorbeeld tijdens 

uitstappen en bij het vormen van rijen  

-    Respect voor school en schoolomgeving   

-    We verwachten ook dat onze kinderen rekening houden met de gevoelens van de 

andere kinderen. We stimuleren hen dan ook om bij een conflict steeds hun gevoel over de 

situatie duidelijk te maken. Alvorens er kinderen berispt worden vragen we ze om kwetsende 

gedrag duidelijk te benoemen en aan te geven ‘dit vind ik niet leuk’. Er worden 

maatregelen genomen als het gedrag zich hierna nog blijft herhalen. Pesten is gedrag waar 

een ander droef of ongelukkig van wordt (project regenboogbende).  

-    Leerlingen die zich bewust onttrekken aan het toezicht van de leerkracht zijn niet gedekt 

door de schoolverzekering. Ouders zijn op dat moment verantwoordelijk voor hun kind en 

dan ook aansprakelijk bij eventuele ongevallen en/ of aangebrachte schade.  

 

In de klas  

-    Spreek-, luister- en werkhouding  

-    Wij luisteren aandachtig naar de juf  

-    Wij werken rustig en in stilte  

-    Wij storen niemand  

-    Wij steken onze vinger op als we iets willen zeggen of vragen  

-    orde en netheid in en op de tafels, in de boekentassen, de kasten...  

-    speel- en werkhoeken opruimen na de activiteiten  

-    respect en zorg voor eigen materiaal en dat van de anderen, voor het materiaal in de 

klas en in de school  

-    Bij het einde van de lessen maak ik mijn boekentas. Ik zorg dat ik alle schriften en 

leerboeken bij heb om mijn huiswerk te maken.   

-    Wij zitten op onze vaste plaats  

-    Na de lessen zijn de klassen gesloten. Om veiligheidsredenen kunnen vergeten boeken, 

schriften niet afgehaald worden, noch door leerlingen, noch door ouders!   

-    Leerkrachten mogen tijdens het lesgeven niet gestoord worden. Indien ouders iets willen 

melden of vragen, kan dit voor en na de lessen .   

 

Op de speelplaats  

Veiligheid:  

-    We spelen op de speelplaats of (na afspraak met de juf) in het speelbos.   

-    Als we willen voetballen kan dat op het kleine veldje aan de kleuterklas.  

-    We blijven steeds onder het toezicht van de leerkracht  

-    We blijven enkel in de klas ( bijv bij ziekte) met toestemming van de juf.  

-    Als we naar het toilet gaan laten we dat even aan de juf weten.  

-    De mobiele Ludomodules (gekleurde blokken) worden niet omgedraaid of rond/ in het 

speelhuisje gezet.  
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-    We spelen op een veilige manier en kruipen niet op de hekken.  

-    Leerlingen die medeleerlingen lichamelijke en materiële schade berokkenen, kunnen 

hiervoor verantwoordelijk gesteld worden en dienen de kosten te betalen.  

-    Balspelen, enkel met plasticballen, dit om de veiligheid van de andere kinderen te 

vrijwaren  

-    Niet voetballen op de speelplaats tussen de gebouwen van de 1ste en de 2de graad. 

Niet tegen de ramen stampen.  

 

Verantwoordelijkheid  

-    Samen maken we van de speeltijd een leuke tijd. Ruzie kunnen we steeds uitpraten.  

-    We verwachten dat onze kinderen niet alleen samenwerken, maar ook samen  

spelen. Als er een kind graag wil meedoen met een spel, moet dat kunnen. Als het om één 

of andere reden niet mogelijk is om een nieuw kind in het spel te betrekken, vragen we aan 

onze leerlingen om deze weigering even toe te lichten. Als aan een kind duidelijk wordt 

gemaakt dat het spel al een tijdje bezig is of dat het maximum aantal deelnemers bereikt is, 

ervaart het de weigering niet als kwetsend. Een woordje uitleg maakt vaak een wereld van 

verschil.   

-    We gebruiken de vuilnisbakken voor ons afval.  

-    “Na de bel , stopt het spel” We verzamelen bij de juf en gaan rustig en in stilte naar onze 

klas.  

-    We doen het poortje van de kleuterspeelplaats altijd dicht.  

-    De kleutertjes verzamelen uit eigen initiatief  op de trapjes (tijdens de middagspeeltijd) en 

gaan graad per graad, achter de juf en in stilte terug naar de klas.  

 

Respect  

-    We gaan op een beleefde en respectvolle manier om met mekaar.  

-    We houden rekening met elkaar en stoppen als de ander dat vraagt.  

-    Als er een probleem is, dat we zelf niet kunnen oplossen, gaan we eerst hulp vragen bij de 

kapitein van ons regenboogteam.  

-    We dragen zorg voor het materiaal uit de speelgoedbak van de klas en ruimen na de 

speeltijd alles op.  

-    we dragen zorg voor ons eigen materiaal en laten onze spullen niet rond slingeren op de 

speelplaats  

-    We respecteren het werk van Peter, onze klusjesman en gaan niet aan de draad van de 

omheining hangen of met steentjes gooien.  

-    Afval gooien we in de vuilbak  

-    Verloren voorwerpen verzamelen we in de mand in de turnzaal.  

-    Respect voor begrenzing : eigen plekje   

-    Respect voor beplanting  

-    De speelplaats is het exclusieve terrein van de leerlingen. Ouders respecteren de regels 

en de afspraken van de kinderen.   

 

Op de toiletten  

-    We gaan rustig naar het toilet en gaan daarna terug naar de speelplaats. Het toilet is 

geen speelruimte.  

-    We laten het toilet netjes achter (doorspoelen!)  

-    We springen zuinig om met energie (licht uit doen), water (kraan dicht draaien), 

toiletpapier, handdoekjes en zeep.  

-    Na het toiletbezoek wassen we onze handen met zeep.  
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-    Verblijf in toiletruimte: niet met twee op het toilet  

-    Voorkeurtijdstip van toiletbezoek is tijdens de speeltijd.  

 

In de speelzaal  

-    De speelzaal wordt gebruikt:  

•    voor de lessen kleutersport.  

•    om te schuilen bij slecht weer. Dan houden we het rustig en kijken we samen een film of 

spelen een gezelschapsspel.  

-    De plaatjes aan het bord laten we hangen zodat iedereen de pictogrammen met de 

afspraken kan bekijken.  

-    Het sportmateriaal wordt alleen in de turnlessen gebruikt.  

-    We spelen rustig en hebben respect voor het materiaal.   

-    Net voor de bel wordt alles opgeruimd.  

-    Sportmateriaal blijft in de speelzaal.  

We tonen respect voor juf Stéphanie en laten haar materiaal in de kasten staan.  

   

In het speelbos  

-    We nemen het materiaal van de anderen niet weg (stelen)  

-    We gebruiken stokken om te spelen en te bouwen , niet om te slaan.  

-    In ons kamp is er geen baas. We spelen samen en overleggen wat we gaan spelen.  

-    We zorgen voor elkaar, helpen elkaar (lief zijn), en spelen fijn samen.  

-    We laten de kampen staan en maken niets stuk.  

-    Als je een kamp kiest blijf je ook daar.  

-    We laten elkaar met rust en plagen niet  

-    We houden ons aan de afspraken  

-    Een juf houdt toezicht in het speelbos. > Afspraak: stenen zijn geen geld!  

-    Geen speelgoed van de speelzaal in het bosje  

-    Oudere kinderen blijven bij de kleuters   

-    Tussen blok G (speelzaal) en blok B (derde graad) blijven.  

-    geen dieren doden,  geen takken aftrekken, wij hebben respect voor natuur  

! Het speelbos is enkel toegankelijk als het niet geregend heeft.  

 

Middagpauze  

-    De kleuters eten in de refter en gaan op hun vaste plaats zitten.   

-    De leerlingen van het lager eten in de klas.   

-    Het eerste kwartier ( max tot 12u40) houden we het stil zodat iedereen rustig kan eten. 

Kinderen die zich niet aan deze afspraak houden, blijven even zitten.  

-    Als het te luidruchtig wordt, maken we het 5 min stil tot iedereen terug rustig is.  

-    Boterhammen eten :  

Er worden in school broodmaaltijden genuttigd. De kinderen brengen dus steeds 

boterhammen mee voor ’s middags. Omdat we toch een milieu bewuste school zijn willen 

we u vragen om de boterhammen van uw kind in herbruikbare verpakkingen mee te geven. 

Een boterhammendoos en een drinkfles voorzien van een label met de naam van uw kind.   

De leerlingen mogen hun drinkfles ook bij zich houden tijdens de werktijd in de klas. Tijdens 

de werktijd wordt er enkel water gedronken. Tijdens het eten kunnen de kinderen steeds een 

drinkbeker vullen met fris water.  

-    Vanaf DAL 3 wordt er een beurtrol opgesteld om de orde te doen.   

Per week worden in de tweede en derde graad van de lagere school een aantal 

tafelhoofden aangeduid. Zij zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de refter, het 

afvegen van de tafels en het afwassen en opruimen van de soepkommen (nov-april)   
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Enkel de tafelhoofden en leerkrachten hebben toegang tot de keuken.  

-    Eén van onze daltonpijlers is ‘verantwoordelijkheid nemen’. Verantwoordelijkheid om 

ordentelijk en in een rustige sfeer te eten.   

-    We hebben respect voor het werk van onze poetsdame Izabella en rapen wat op de 

grond valt op en gooien het afval in de vuilbak. Iedereen zorgt ervoor dat zijn / haar plekje 

aan tafel netjes is voor je de refter verlaat.  

-    We helpen we onze poetsdame Izabella door alle stoelen op de tafels te zetten op de 

afgesproken dag.  

 

Bij het begin en einde van de lessen  

-    Respecteer de begin- en einduren van de school.  

-    Vanaf 08.20u. is er bewaking   

-    Ik wacht op de afgesproken plaats (kleuterspeelplaats/ trappen speelplaats lagere 

school) tot mijn ouders mij komen afhalen.   

-    Als ik niet wordt afgehaald voor 15u25 neemt de school contact op met de ouders en ’t 

Sjamajeeke. Indien er in de opvang een plaats vrij is worden de leerlingen naar de opvang 

gebracht.  

-    Leerlingen die met de fiets komen, brengen hun fiets naar de fietsenstalling. Ik zorg dat ik 

mijn fiets netjes staat.  

-    Na de lesuren ga ik rustig naar de afgesproken plaats en wacht op mijn ouder/voogd.   

-    Wanneer ik te voet of per fiets naar huis ga, neem ik de kortste weg. Ik ben voorzichtig en 

leef de verkeersregels na. Leerlingen die onderweg  

spelen, treuzelen of een ommetje maken kunnen uitgesloten worden van de 

schoolverzekering.  

-    Voor en na de lessen blijft niemand rondhangen in de omgeving van de school. De 

doorgang van de andere weggebruikers, zowel voetgangers, fietsers als wagens mag niet 

bemoeilijkt worden.  

 

IK GA NOOIT MEE MET IEMAND DIE IK NIET KEN  

 

 

 

 

22. NOODGEVAL 
 

tel 013/ 52 13 42   

GSM 0468/ 22 15 32  

Toch niet bereikbaar? Laat een boodschap achter, dan bellen wij u zo snel mogelijk 

terug.  

Per mail:  info@daltonschooldetalentuin.be  

  

mailto:info@daltonschooldetalentuin.be

