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Beste ouder(s) 

 

Namens de scholengemeenschap en het volledig team heten we jullie van harte welkom in onze school. 

We zijn blij met het vertrouwen dat jullie in onze school stellen .  

Het schoolteam, directie en leerkrachten, zullen al het mogelijke doen om jullie kinderen een goede 

basisschool te laten doormaken .  

We hopen op een goede samenwerking tussen school en gezin zodat beide partijen de nodige 

verantwoordelijkheid kunnen dragen in het belang van de kinderen . We verwachten dan ook dat we 

steeds op jullie positieve ingesteldheid en medewerking mogen rekenen . Bij vragen en/of opmerkingen 

zijn we er steeds, om samen naar een oplossing te zoeken .  

De ouderraad werkt nauw samen met de school en helpt mee te bouwen aan een uitdagend schooljaar. 

Wie op dit vlak een grotere betrokkenheid wenst, kan contact opnemen met de directie .  

In deze infobrochure vinden jullie naast de engagementsverklaring ook een aantal organisatorische 

afspraken . We hopen dat dit een leidraad kan zijn voor een fijne samenwerking tussen kind, ouders en 

de school .  

Geef dit document een goede plaats zodat jullie het zo nu en dan eens opnieuw kunnen raadplegen . 

Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via de website, 

https://kasteelbeiaard.be of smartschool . Op uw verzoek kan een extra gedrukte versie van dit 

document verkregen worden .  

Wij hopen dat jullie de kinderen geregeld aanmoedigen en motiveren om samen met ons die school op 

te bouwen waar Kasteel Beiaard trots op kan zijn! 

Veel succes !  

 

Bart Laevens 
Directie 
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ENGAGEMENTSVERKLARING 
 

De engagementsverklaring is 

een geheel van wederzijdse 

engagementen die de school en 

de ouders aangaan. Het gaat 

over engagementen rond 

oudercontact, voldoende 

aanwezigheid op school, 

individuele leerlingenbegeleiding en engagement ten opzichte van de 

Nederlandse taal. Bij het ondertekenen van het schoolreglement gaan de ouders 

ermee akkoord om zich hiertoe positief te engageren. Wij als school engageren 

ons ook met betrekking tot deze thema’s. 

1STE ENGAGEMENT: OUDERCONTACT 

We organiseren geregeld oudercontacten op school die we reeds van bij het 

begin van het schooljaar aankondigen. We verwachten dat ouders zich 

engageren om op het oudercontact aanwezig te zijn. Voor ons is dit immers een 

belangrijk moment om hen te informeren. Kunnen  de ouders niet op het 

oudercontact aanwezig zijn, dan engageert onze school zich om naar een andere 

mogelijkheid te zoeken en een oplossing te bedenken. 

Data rapport + oudercontacten :   

▪ 27 oktober 2022 
▪ 22 december 2022 
▪ 16 februari 2023 
▪ 26 juni 2023 

 
 

2DE ENGAGEMENT: VOLDOENDE EN OP TIJD AANWEZIG ZIJN 

 De ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat de leerling tijdig op school is 

of verwittigen de school tijdig (vóór 8.40 u) indien de leerling om één of andere 

reden niet of niet tijdig aanwezig kan zijn.  
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3DE ENGAGEMENT: INDIVIDUELE LEERLINGBEGELEIDING 

De school engageert zich om in overleg met de ouders de individuele begeleiding 

van de leerling uit te tekenen. De ouders worden duidelijk geïnformeerd over 

wat de school aanbiedt en wat de school van de leerling verwacht. De school 

verwacht dat de ouders ingaan op hun vraag tot overleg om actief mee te werken 

aan de vormen van individuele leerlingbegeleiding die de school aanbiedt en om 

de gemaakte afspraken na te leven. Ook verwacht de school dat de ouders met 

hen contact opnemen als ze vragen hebben of zich zorgen maken over de leerling 

en engageren ze zich ertoe om daarover samen in gesprek te gaan. 

4DE ENGAGEMENT: POSITIEVE HOUDING TEGENOVER DE ONDERWIJSTAAL 

Onze school erkent en respecteert de anderstaligheid van sommige ouders en 

leerlingen. We stellen alles in het werk voor een goede communicatie met de 

ouders. Voor ons is de boodschap belangrijker dan de vorm. Je hebt gekozen 

voor Nederlandstalig onderwijs. Onze school verwacht dan ook een positief 

engagement tegenover deze onderwijstaal. Onze school kan bijvoorbeeld 

anderstalige ouders en leerlingen begeleiden naar naschoolse en buitenschoolse 

Nederlandstalige activiteiten en/of initiatieven. 

5DE ENGAGEMENT: POSITIEVE HOUDING TEN AANZIEN VAN BIJKOMENDE 

INSPANNINGEN OM DE TAALACHTERSTAND VAN LEERLINGEN WEG TE WERKEN 

De ouders engageren zich ertoe hun kind te laten participeren  aan de extra 

maatregelen die de school in het kader van haar talenbeleid neemt. Voor 

leerlingen met een taalachterstand stelt de school een handelingsplan op in 

samenspraak met de ouders en indien nodig met het CLB. De acties opgenomen 

in het handelingsplan worden systematisch geëvalueerd en indien nodig 

bijgestuurd. 

6DE ENGAGEMENT : RESPECTEER ONZE SCHOOL ALS EEN OPEN SCHOOL 

Onze school is een open school voor onze ouders. Toch willen we de ouders er 
attent op maken dat op het schooldomein het personeel van de school 
verantwoordelijk is voor de kinderen. Onder geen enkele voorwaarde zal de 
school tolereren dat de ouders zichzelf mengen in conflictsituaties en leerlingen 
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(of personeelsleden) sanctioneren of bedreigen met verbaal en/of fysiek geweld. 
Bij verbaal of fysiek geweld van ouders tegenover, leerlingen, ouders of 
personeelsleden kan de algemeen directeur de betrokkene toegang tot het 
domein weigeren. Wij streven naar een wederzijds respect. 
 

SCHOOLREGLEMENT 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u het schoolreglement. U kan kiezen 

om de papieren versie te lezen of om deze te lezen op onze website 

www.kasteelbeiaard.be.  Het is belangrijk dat u akkoord gaat met de werking 

van onze school om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen. 

BEGIN EN EINDE VAN DE LESSEN   
Maandag   8.40 u tot 12.15 u  13.30 u tot 15.10 u 

Dinsdag   8.40 u tot 12.15 u  13.30 u tot 15.10 u 

Woensdag   8.40 u tot 12.15 u 

Donderdag   8.40 u tot 12.15 u  13.30 u tot 15.10 u 

Vrijdag   8.40 u tot 12.15 u  13.30 u tot 15.10 u 

 

Vanaf 08.25 u  worden de ouders niet meer toegelaten en moeten de kinderen 

alleen naar de speelplaats. Het secretariaat is wel toegankelijk. 

Wenst u een leerkracht te spreken? Noteer het in de agenda of maak een 

afspraak op het secretariaat. 

 

  

http://www.kasteelbeiaard.bem/
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SMARTSCHOOL 
 

Onze school werkt met het online leerplatform Smartschool .  
 
Via dit platform kan u : 
 

• contact opnemen met de klasleerkracht, secretariaat, directie . 
 

• evaluaties raadplegen van uw zoon/dochter (vanaf de lagere school) . 
  

• op de hoogte blijven van belangrijke schoolse gebeurtenissen . 
 
In de loop van de maand september krijgt u de inloggegevens en de nodige informatie om 
uw account te activeren .  
 
U kan smartschool raadplegen via de computer, Ipad, tablet of GSM .  
Leerlingen van de lagere school krijgen vanaf het 2de leerjaar ook een eigen account en de 
nodige info hierover in de klas .  
 
Verdere info omtrent smartschool wordt ook gepresenteerd tijdens het infomoment op 
donderdag 08 september . 
 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 

(OPVANG GEORGANISEERD DOOR VZW GIBBON) 
Er is opvang van 07.00 uur tot 18.30 uur. 

Ochtendtoezicht: tot 8.25 u € 1,50 / week 

Middagtoezicht € 0.35 / dag 

Avondtoezicht: vanaf 15.25 u € 0,75 / half uur 

Toezicht op woensdagnamiddag € 0,75 / half uur 

Kindvrije dagen indien georganiseerd € 6 / halve dag 
 

Te laat afhalen van de kinderen : boeteregeling en wanbetaling 
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Ouders die om uitzonderlijke reden buiten hun wil, hun kind niet vóór sluitingsuur kunnen 

afhalen, dienen de school hiervan tijdig op de hoogte te brengen. Per kwartier dat een kind 

te laat wordt opgehaald, zal een boete aangerekend worden van € 10 per kind.  

Indien leerlingen na 18.30 uur niet werden afgehaald (en de school werd niet verwittigd, of 
de school kon niemand bereiken), kunnen de ouders hun kind afhalen op het politiebureau 
van de gemeente Neder-over-Heembeek. 

BRENGEN EN AFHALEN VAN DE KINDEREN 
De activiteiten starten om 8.40 uur. De laatkomers melden zich onmiddellijk in de klas en 

worden als laattijdig opgegeven in het aanwezigheidsregister .  

Bij uitzondering: nota en handtekening in de schoolagenda. Kleuters: briefje in mapje. 

Kinderen van buren of vrienden meenemen kan enkel met schriftelijke toelating in de 

schoolagenda van de ouder(s) en medeweten van de leerkracht /directie. Kinderen mogen 

enkel alleen naar huis mits schriftelijke toestemming van de ouders of in het bezit van een 

groen pasje! Bij verlies van dit pasje wordt een bedrag van €1 gefactureerd voor de 

aanmaak van een nieuw pasje .  

OUDERS EN ANDERE LEERLINGEN 
Wij doen er alles aan om de  kinderen te leren om een ruzie of conflict op te lossen zonder 

geweld. Wij zouden dan ook expliciet willen vragen om ons hierbij te steunen. 

Wij zullen dus NIET accepteren dat ouders zelf het initiatief nemen om kinderen en 

leerkrachten aan te spreken en te sanctioneren, zéker niet wanneer er verbale agressie mee 

gemoeid gaat. Wanneer we merken dat er tegen deze regel toch inbreuk wordt gepleegd 

zien wij ons genoodzaakt om verdere acties te ondernemen waarbij u toegang tot het 

schooldomein kan ontzegd worden.  

Wij zijn een school van het GO! en deze waarden dragen wij ook uit .  
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MAALTIJDEN:   
De leerlingen kunnen ’s middags op school warm eten.  

Zij kunnen ook boterhammen meebrengen of thuis gaan eten.  
 
Bij ziekte of afwezigheid  : verwittig het secretariaat vóór 9 uur, anders 

betaalt u de maaltijd. 

Betaalwijze : via maandelijkse domiciliëring + een waarborg: € 50 (één keer). 
Wanneer de facturen niet betaald worden, zullen we de waarborg gebruiken. 
Bij schoolverandering of op het einde van het zesde leerjaar, krijgt u de waarborg terug. 
 

soep:     € 0,68 

maaltijd kleuter:  € 3,27   vegetarische maaltijd: € 3,67 

maaltijd lager onderwijs: € 3,74  vegetarische maaltijd: € 4,15 

 

DRANK EN ETEN  
 

Wij drinken enkel WATER op school. Op school worden geen dranken verkocht. 

Gebruik een drinkbus of een plastiek flesje. 

Boterhammen in een brooddoos, koeken in een koekendoos.  

Koeken die niet in een koekendoos zitten, gaan terug in de boekentas. 

Woensdag en vrijdag is het fruitdag!  
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RESERVEKLEDIJ (KLEUTERS) 
Op school hebben wij een aantal reservekledij voor ongelukjes. Wanneer u deze meekrijgt 

naar huis, gelieve deze ZO VLUG MOGELIJK GEWASSEN TERUG TE BEZORGEN bij de 

leerkracht!  

Zo kunnen we andere kinderen ook helpen! 

Indien reservekledij niet tijdig wordt teruggebracht,  is de school 

genoodzaakt deze te factureren . 

 

 

BIJDRAGEREGELING 
Scholen gebruiken vaak meer materialen en bieden meer activiteiten 

aan dan strikt noodzakelijk voor de eindtermen en de 

ontwikkelingsdoelen. Het gaat om zaken die het leren boeiender 

maken. Daarnaast kunnen scholen ook andere diensten aanbieden. 

Voor die uitgaven kan de school een bijdrage vragen aan de ouders. 

Daarvoor bestaan regels. De regels verschillen volgens de aard van de 

uitgaven: de maximumfactuur en de bijdragelijst. 

Geïndexeerde bedragen van de scherpe maximumfactuur - schooljaar 2021-2022 

Niveau Geïndexeerd bedrag scherpe maximumfactuur 
Kleuters € 50 

Lager onderwijs € 95 

 

Voor meerdaagse uitstappen is er een maximum van € 480 op de volledige schoolloopbaan 

van uw kind. 
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TURNEN 

 

Vanaf het 1ste leerjaar krijgt uw zoon/dochter een turnpak in bruikleen aangeboden door de 

school (T-shirt + turnbroek + turnrugzak) . U kind dient hier goed zorg voor te dragen . Deze 

sportkledij gaat niet mee naar huis en blijft dus eigendom van de school . Het wassen van de 

kledij gebeurt ook op school .  

Als ouder dient u turnpantoffels en witte kousen te voorzien voor de turnmomenten . Bij 

sporten in buitenlucht zijn sportschoenen ook toegestaan .  

Bij verlies van sportkledij zal de kostprijs ervan gefactureerd worden: 

Turnbroek:    € 5 

Turn-T-shirt: € 5 

Turnrugzak:  € 5 

 

ZWEMMEN  

 

Derde kleuterklas: 1 x/ maand zwemmen: € 8.50/ schooljaar 

Lagere school: 1 x/ 14 dagen zwemmen: € 25/ schooljaar 

Badmuts verplicht 

Zwemshort verboden 

 

Zorg ervoor dat uw kind altijd zijn zwemzak bij heeft!  
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KLASVERDELING:   

Julesklas:  2,5 :    juf Céline 

Visjesklas:  3-jarigen:   juf Murielle 

Vlinderklas:  4-jarigen   juf Dinah  

Muizenklas:  4-jarigen   juf Annick 

Dinoklas:  5-jarigen   juf Priscilla 

Berenklas:  5-jarigen   juf Els  
______________________________________________________________ 

Eerste leerjaar A:     juf Liesbet 

Eerste leerjaar B:     juf An 

Tweede leerjaar A:    juf Laurence 

Tweede leerjaar B:    juf Saskia 

Derde leerjaar A     juf Jirka 

Derde leerjaar B     meester Lionel 

Vierde leerjaar A :      meester Loïc 

Vierde leerjaar B :      juf Karen 

Vijfde leerjaar B :      juf Ellie 

Zesde leerjaar A :     juf Kimberly 
______________________________________________________________ 

Zorg-leerkrachten kleuters:   juf Elke, juf Evelyne, juf Ann 

Zorg-leerkracht lagere: juf Cléo, juf Marleen, juf Nina, juf Silke, juf 

Lynn,  
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Mentor/coach:   juf Elke / juf Saskia 

Zorgcoördinator kleuters: juf Evi 

Zorgcoördinator lagere: juf Cléo 

Turnen / zwemmen: meester Juan en meester Sander 

Kinderverzorging:   juf Hilde 

Katholieke godsdienst:  juf Sofie 

NC – Zedenleer :  juf Marieken 

Protestantse godsdienst: juf Traute 

Islamitische godsdienst:  meester Rachid 

Poets- en klusploeg: meester Rajendra 
meester Guillaume 
juf Petra 

Secretariaat:   juf Kathleen en juf Wendy 

Directie:    meneer Bart 

Opvang: juf Petra 
juf Mimount 

juf Achoucha 
juf Ita 
juf Juliet 
meester Guillaume 
meester Senne 

meester Ismaïl 
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VERDERE AFSPRAKEN 
 

Wij praten NEDERLANDS op school 

INFODAG:   DONDERDAG 08 SEPTEMBER 

➢ algemene info door directie 
➢ info door juf/meester over de leerstof in de klas 
➢ info bij zorg-, godsdienst- en turnleerkrachten 

 

OUDERCONTACTEN:   zie kalender/ website  

SCHOOLAGENDA: dagelijks nakijken en ondertekenen 

 

HEEN- EN WEERMAPJE: dagelijks controleren en brieven uitnemen 

 

TURNEN: turnpantoffels, witte kousen  

 

ELEKTRONISCHE APPARATUUR  

(GSM, Ipad,…): niet toegelaten op school.  
 

VERJAARDAGEN: worden in de klas gevierd.  

MAG WEL: cake, wafel, fruit . 
MAG NIET: snoepzakjes, drank en/of individuele geschenkjes, 
chocolade, slagroomtaart → worden terug meegegeven naar huis.  
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VERLOREN VOORWERPEN:  
De school is niet verantwoordelijk voor diefstal van 
persoonlijk materiaal  
Wij vragen overal de naam en voornaam op te schrijven. 
Verloren voorwerpen zijn terug te vinden in de kast in de 
eetzaal → deze worden maandelijks verwijderd! 

 

LEERLING EN SCHOOL  
• geen papiertjes of afval op de grond gooien in de klas, gang, 

eetzaal of speelplaats, maar in de juiste vuilnisbak. We kunnen 
sorteren. 

• Verlies of beschadiging van materialen → ouders betalen. 
WIJ RESPECTEREN ALLES EN IEDEREEN! 
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INSTAPDAGEN VOOR KLEUTERS (2,5 JARIGEN) 
 
Kleuters die 2 jaar en 6 maanden worden vóór of op een instapdatum, worden 
toegelaten in het kleuteronderwijs. Deze instapdagen vallen op de eerste schooldag na 
elke vakantieperiode en op de eerste schooldag van februari. 
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