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WELKOM OUDER 

 
Wanneer je als buitenstaander onze school binnenstapt, word je onvermijdelijk opgenomen 
in de eigen gezellige sfeer van onze basisschool. 

Deze specifieke sfeer gaat vooral uit van de wijze waarop alle mensen – de ouders, de 
kinderen, het schoolteam, … - die deel uitmaken van onze school, er met elkaar omgaan. 
Samen met alle participanten streven we naar een serene sfeer met respect voor elk kind, 
want pas als kinderen zich goed voelen, kunnen ze zich ten volle ontplooien en kunnen we 
er samen met u voor zorgen dat alle vaardigheden en talenten ten volle benut worden. 

Wij hopen en wensen dat onze school “een open school” wordt waar iedereen naar elkaar 
luistert en waar eventuele problemen of moeilijkheden besproken en opgelost worden.  

 

WELKOM KIND 

 
Hoe klein of hoe groot je ook bent, we zien in je ogen zoveel vragen, zoveel verwachtingen 
en ook een beetje onzekerheid.  

Je talenten en je mogelijkheden zijn voor ons nog verborgen en onbekend. Wij aanvaarden 
je zoals je bent en wij zien het als een bijzondere opdracht je te kunnen helpen en 
begeleiden in je totale ontplooiing.  

Als basisschool hebben wij hiervoor eigen werkwijzen, een leerlingenvolgsysteem, een 
ontwikkelingsplan, … en investeren we in de nieuwste materialen.  

Wij hopen en wensen dat onze school voor jou een plaats wordt waar je je met vele 
andere kinderen gelukkig voelt en waar je ervaart wat opvoeden is: “een kwestie van 
wijsheid, geduld en heel veel liefde”.   
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ONZE SCHOOLVISIE 

 

HART – HOOFD – HANDEN 

Actief werken aan positieve 
toekomstperspectieven! 

 

Geïnspireerd op de zeven pijlers van het pedagogisch project van het GO willen wij onze 
leerlingen grensoverschrijdend opvoeden. Vanuit een rijke ervaring willen wij hun zoekende 
geest, sociale bewogenheid en aandacht voor natuur, schoonheid, kunst en cultuur 
aanscherpen.  

Door middel van nieuwe technologieën willen we de jeugd voorbereiden op de informatie – 
en communicatiemaatschappij van de 21ste eeuw. Kennis, zelfstandig en kritisch denken, 
solidariteit, wereldwijde openheid, relatiebekwaamheid en zingeving, betrokkenheid tot de 
school en de schoolgemeenschap en openstaan tot levenslang leren zijn troeven die we als 
directie, leerkrachtenkorps, secretariaat – en opvoedend personeel aan jonge kinderen willen 
meegeven. 

In nauwe samenwerking met ouders, leerlingen, CLB en de socio-economische gemeenschap 
proberen we de school te maken tot een plaats van leerrijke ervaringen en toffe 
ontmoetingen, waar kinderen zich thuis voelen en stapje voor stapje aan hun toekomst 
bouwen. 

Leren leren krijgt concreet vorm in interactieve lesvormen waar de juf coach wordt, 
zelfstandig werk, teamwork, gebruik van internet en multimedia, pedagogische en didactische 
activiteiten. 

Leren leven is een uitdaging die we niet uit de weg gaan: themadagen, speelklasje, 
geïntegreerde werkperiodes zijn zovele inrijpoorten naar sociale vaardigheden, flexibiliteit, 
engagement, verdere studies en een gelukkig leven. 
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ONS OPVOEDINGSPROJECT 

 
We willen ons inzetten voor een school waar niet enkel het onderwijs waarborgen biedt voor 
verdere studies, maar waar ook de opvoeding van de leerling centraal staat. Daarom vragen 
wij aan de ouders hun bijzondere medewerking. 
 

1. Onze school respecteert het uniek zijn van elk kind. 
2. We streven naar een harmonische ontwikkeling in de totale ontplooiing van de 

kinderen.  
Hoofd, hart en handen zijn alle 3 noodzakelijk om deze doelstelling te realiseren. 

3. Onze school vormt sociaalvoelende mensen. 
4. Onze school wil kwalitatief sterk onderwijs aanbieden, aangepast aan de nieuwe 

leerplannen en rekening houdend met de eindtermen. 
5. Onze school wil een passende bijdrage leveren om de kinderen te begeleiden in hun 

groei naar zelfstandigheid. 
6. We willen de kinderen vertrouwd maken met de technologische vooruitgang en de 

ICT-wereld. 
7. Onze school staat open voor andere participanten: het oudercomité, de Schoolraad, 

het CLB, de leesouders, … 
8. Onze school wil een sportieve en kunstzinnige school zijn. 
9. Onze school heeft oog voor het milieu en een gezonde levenshouding. 
10. Wij willen samen school maken. 

Het is onze grootste opdracht alle kinderen en leerkrachten in een aangenaam en 
positief schoolklimaat te begroeten. 
Als kinderen graag naar school komen, zijn we al voor een groot deel geslaagd in 
onze opdracht. 
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CONCRETE WERKING KLEUTER EN LAGER ONDERWIJS 

1 ALGEMENE INFO KLEUTERS 

Onze kleuterafdeling beschikt over een functioneel kleuterpaviljoen met afzonderlijke, open 
en overdekte speelruimten en met aangepaste sanitaire voorzieningen.  
’s Middags kunnen de kleuters, onder begeleiding, een warme maaltijd nuttigen in onze 
kleuterrefter. Deze is aangepast met speciaal kleutermeubilair. Voor de allerkleinsten volgt 
daarna een rust – en een slaapmoment.  

Onze groep dynamische kleuterleidsters en een kinderverzorgster zorgen voor een geborgen 
klimaat, waarin uw kleuter zich goed en veilig voelt. 

Doelstellingen 

▪ Het ontwikkelen van de taalvaardigheid. 

▪ Het aanleren van verzorgingsgewoonten met de nadruk op hygiëne: 
gezondheidseducatie. 

▪ Het opwekken van veiligheidsreacties (op straat, bij het spel, …): verkeerseducatie. 

▪ Het verwerken van ordeningsgewoonten. 

▪ Het stimuleren van sociaal contact. 

▪ Werken op maat van het kind door gericht te differentiëren. 

▪ Vlotte overgang naar het eerste leerjaar via wendagen. 

Middelen 

▪ Een uitgebreid gamma speelleermateriaal dat gericht gedifferentieerd 
geïmplementeerd wordt (o.a. hoekenwerking). 

▪ Computers met aangepast educatief materiaal. 

▪ Aangepast en speciaal materiaal ter bevordering en ontwikkeling van de 
psychomotorische vaardigheden. 

▪ Een eigen fietspark, waar de kleuters met behulp van loopfietsen aan hun 
coördinatie kunnen werken. 

▪ Een kinderverzorgster om vooral de allerkleinsten bij te staan i.k.v. hygiëne. 

▪ Een leermeester Lichamelijke Opvoeding, specifiek voor de kleuters. 
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▪ Een extra zorgleerkracht voor kleuters met ontwikkelingsmoeilijkheden en/of 
hoogbegaafdheid. 

▪ Taalmethodes voor Nederlands en Frans. 

 

 

Afwezig? 

Iedere 5-jarige minstens 290 halve dagen op school zijn, al is de 
maximale aanwezigheid in het belang van de ontwikkeling van uw kind 

het streefdoel. Net zoals bij oudere leerplichtigen beslist de directie welke afwezigheden 
aanvaardbaar zijn  
(bijvoorbeeld voor logopedie of kinesitherapie), maar afwezigheidsattesten zijn niet nodig.  

Toch vragen wij aan de ouders om – in geval van afwezigheid – de leerkracht hierover te 
informeren of het secretariaat telefonisch te verwittigen voor 8.30u. 

Is een 5-jarige geen 290 halve dagen aanwezig? Dan beslissen de klassenraden kleuter- en 
lager onderwijs of hij mag instappen in het lager onderwijs.  

 
 
Communicatie ouders-school? 

Omdat wij het als school zeer belangrijk vinden duidelijk te 
communiceren, ontvangt uw kleuter de Tingeling (heen- en 

weerschriftje). Hierin noteren de juffen belangrijke weetjes of de briefwisseling voor de 
ouders, maar ook u kunt in het schriftje een mededeling schrijven of een probleem 
aankaarten. Tevens kan je natuurlijk steeds op school terecht bij de juf, het secretariaat, de 
zorgcoördinator, de leerkrachten en de directie. 
 

Organisatie kleuterafdeling 
Directeur: Joke Van Opdenbosch 

Beleidsmedewerker kleuterafdeling: An Van Driessche 

Zorgjuf kleuters: An Van Driessche 

Zorgcoördinator: Thibaut De Backer 
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K1A:  juf Hilde 
K1B/K2B: juf Pascale & juf Tamara 
K1C : juf Jana (vervanging juf Evelien) 
K2A : juf Veerle 
K3A: juf Lieve 

Turnen kleuters: juf Tamara 
Kinderverzorgster: juf An Kets 

Secretariaat : Dorine Veldeman 

 

2 ALGEMENE INFO LAGER ONDERWIJS 

Onze lagere school, die bestaat uit 6 leerjaren, is tot op heden gehuisvest in paviljoenen 
verspreid over onze campus.  

De grootste zorg van ons onderwijzersteam is onze kinderen begeleiden, stimuleren, 
opvolgen en vormen in functie van hun eigen mogelijkheden en vaardigheden.  

Doelstellingen 

▪ Het leggen van een stevige basis voor de talen (Nederlands, Frans) en rekenen. 

▪ Het aanleren van een goede studiegewoonten: leren leren. 

▪ Het ontdekken, verkennen en interpreteren van het eigen milieu, ons land, de 
wereld, de actualiteit, de geschiedenis, … 

▪ Een veelzijdige vorming en opvoeding bieden met aandacht voor blijvende 
maatschappelijke waarden. 

▪ Een vorming nastreven voor de totale ontplooiing van de persoonlijkheid. 

▪ Het ontwikkelen van sociale vaardigheden. 

▪ Een goede en kwalitatief sterke voorbereiding op verdere studies. 
 

Middelen 

▪ Vakleerkrachten voor het 4de leerjaar 
juf Chelsey voor wiskunde en W.O. 
juf Melissa voor spelling en begrijpend lezen  
juf Lieke voor Nederlands (algemeen), muzische vorming, Mediawijs en Franse 
taalinitiatie 
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▪ Vakleerkrachten voor de 3de graad 
juf Kathy voor wiskunde en Muzische vorming 
Juf Annelies voor W.O. en Nederlands (L6) 
Juf Shari voor Nederlands (L5) 
Juf Lieke voor Frans en Mediawijs. 

▪ Alle klasleerkrachten ondersteunen naast hun lesopdracht nog één extra uur in 
een andere klas. 

▪ Een zorgcoördinator om leerlingen met leerproblemen op te vangen en erop toe te 
zien dat alle leerlingen gericht worden voorbereid op het secundair onderwijs. 

▪ Een extra beleidsmedewerker / kwaliteitsbewaker. 

▪ Een bijzondere leermeester Lichamelijke Opvoeding. 

▪ Pedagogisch-didactisch doordacht ingerichte klassen: uitgewerkte hoeken i.k.v. 
gedifferentieerd werken, uitgewerkt ICT-materiaal en educatieve software (Bingel 
-Scoodle, Kabas,…), smartboards, I-pads… 

▪ Specifiek vakdidactisch materiaal voor o.a. wiskunde, taalonderricht, initiatie – en 
expressievakken, Frans, taalinitiatie, … 

▪ Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken. 

▪ Uitleenhuisje 

▪ Wekelijks :  dans op vrijdagmiddag, ‘alles op wieltjes’-dag en loopkwartiertje 

▪ Ruil bib-kastjes 

▪ Actieve groene speelplaats 

▪ Buitenklas 

▪ Mini-kinderboerderij 

▪ Huiswerkklassen op dinsdag (alle leerjaren). 

▪ Huiswerkklas op maat, telkens op maandag, dinsdag en donderdag (afhankelijk 
van het leerjaar) 

▪ Bijzondere aandacht voor ‘ leren leren’ in de derde graad.  

▪ Smartschool: communicatie en opvolging evaluatie. 

▪ Ouder- en kindcontacten. 

▪ Een actieve leerlingenraad. 
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▪ Taalinitiatie Engels in het 6e leerjaar  

▪ Peer-teaching 

▪ Peter – en meterschap 

 

Organisatie afdeling lager 

Directeur: Joke Van Opdenbosch 

Zorgcoördinator/ leerlingbegeleider: Thibaut De Backer 

L1A :   juf Sabrina & juf Shari 
L2A :  juf Kristel  
L2B :  juf Greet 
L3A:  juf Sahar 
L4A :   juf Melissa 
L4B :  juf Chelsey 
L5A :  juf Kathy  
L5B:  juf Shari  
L6A :  juf Annelies  
 
Leermeester L.O. : meester Michaël  
Levensbeschouwing: juf Sylvie (zedenleer), juf Carla (KGD) en juf Hafsa (islam) 
 
Secretariaat : Dorine Veldeman  

 

Afwezig? 

De reglementering i.v.m. afwezigheden wordt uitgebreid beschreven in 
het schoolreglement.  

Elke afwezigheid op school dient gerechtvaardigd te worden.  

Het geijkt document (vindt u terug in de schoolagenda) bevat 4 strookjes waarmee een korte 
afwezigheid wegens ziekte kan gewettigd worden (max. 3 dagen en slechts 4x per jaar). Ze 
worden afgegeven aan de klasleerkracht. Vanaf de 5de keer is een medisch attest vereist. 

Voor elke afwezigheid wegens ziekte van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een 
medisch attest, uitgereikt door een arts, verplicht. 
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Indien de leerling voor een langere periode gewettigd afwezig is, zal de school alles in het 
werk stellen om de leerachterstand tot een minimum te beperken. Aarzel niet om de directie 
te contacteren wanneer er problemen zijn. Wij kunnen samen naar oplossingen zoeken.  

Andere redenen van afwezigheden: zie schoolreglement. 
 

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN HET 
SCHOOLGEBEUREN 

 

DAGORDE 

 Maandag tot en met vrijdag 

8 uur – 8.30u Schoolpoort open & ochtendspeeltijd 

8.30u – 9.20u Lesuur 1 

9.20u – 10.10u Lesuur 2 

10.10u – 10.30u speeltijd 

10.30u – 11.20u Lesuur 3 

11.20u – 12.10u Lesuur 4 

12.10u – 13.30u Middagpauze – speeltijd 

13.30u – 14.20u Lesuur 5 

14.20u – 15.10u Lesuur 6 

15.10u – 15.20u Einde van de lessen + boekentassen maken & rijen vormen 

15.20u Einde schooldag  

 

Bij het belsignaal op het einde van de dag worden om 15.10u en op woensdag om 12.10u de 
rijen gevormd.  

Ouders kunnen hun kinderen afhalen in het lager vanaf 15.20u en op woensdag vanaf  
12.20u.  

Bij de kleuters kunnen ouders hun kinderen afhalen vanaf 15.10u en op woensdag vanaf 
12.10u 
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Op de kleuterspeelplaats en de speelplaats van de lagere school is er ’s ochtends toezicht 
van 8 uur tot 8.30u en ’s avonds van 15.10u tot 15.30u. 

 
Kinderen die voor 8u op school aanwezig zijn, moeten verplicht naar de voorschoolse opvang. 

VOORSCHOOLSE -EN NASCHOOLSE OPVANG 

De opvangklas is enkel bestemd voor die kinderen wiens ouders geen ander alternatief 
hebben.  

Voor de opvang van uw kind wordt een kleine vergoeding van € 1 per beginnend half uur 
gevraagd. Alle betalingen gebeuren via facturatie. 

Openingsuren opvangklas 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

’s Ochtends 7u tot 8u 7u tot 8u 7u tot 8u 7u tot 8u 7u tot 8u 

’s Avonds 15u30 tot 
18u 

15u30 tot 
18u 

 
15u30 tot 
18u 

15u30 tot 
18u 

woensdag 
  

12u30 tot 
17u 

  

 
 
Leefregels opvangklas 

▪ De richtlijnen van de begeleid(st)er van de opvang dienen ten allen tijde gevolgd te 
worden. 

▪ Indien een leerling zich storend gedraagt, volgt de volgende ordemaatregel: tijdelijke 
of definitieve schorsing uit de opvang. 

▪ De leerling mag de opvang niet verlaten zonder de uitdrukkelijke toelating van de 
begeleid(st)er. 

▪ Indien een leerling vroegtijdig of alleen de opvang dient te verlaten moet dit 
schriftelijk via de schoolagenda door de ouders worden aangevraagd of kan u een 
bericht versturen via smartschool naar onze opvangbegeleider Nikita Vandewalle. 

▪ De leerling valt onder de hoede van de ouders, grootouders of voogd bij het verlaten 
van de opvang. De ouders, grootouders of voogd dragen vanaf dat ogenblik dan ook 
de volledige verantwoordelijkheid. 
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▪ De uurregeling dient door de ouders, grootouders of voogd strikt gerespecteerd te 
worden. 

 

VERZEKERING 

Elke leerling is kosteloos verzekerd tegen ongevallen op school en de weg van huis naar 
school. Noteer echter dat de leerling niet verzekerd is, indien hij tijdens de lessen of tijdens de 
middagpauze (voor de leerlingen die op school hun middagmaal eten) de school verlaat 
zonder toelating. De leerlingen dienen zich eveneens – via de kortste weg -onmiddellijk 
huiswaarts te begeven na het laatste lesuur, tenzij zij in de avondstudie blijven.  
Op straat rondslenteren hoort hier dus niet bij. 

Indien tijdens de schooluren de raadpleging van een dokter noodzakelijk is, wordt (indien 
mogelijk) rekening gehouden met de huisarts. Bij verandering van huisarts is het daarom aan 
te raden het secretariaat en de klasleerkracht hiervan te verwittigen. 

Tijdens schoolactiviteiten die doorgaan op woensdagnamiddag (cfr. MOEV) of tijdens het 
weekend zijn de leerlingen eveneens verzekerd. 

 

SCHOOLRESTAURANT  

In ons schoolrestaurant serveren we dagelijks verzorgde, gezonde, warme maaltijden tegen 
zeer democratische prijzen: 

 

Volledige maaltijd kleuters € 3,40 

Volledige maaltijd lager schoolkind € 3,80 

Soep € 0,70 

 

Bij de maaltijden krijgen de leerlingen gratis water aangeboden.  

Ook  dit schooljaar werken we – op niveau van de Scholengroep – met Agape – samen. 
 

FACTURATIE  

Zie schoolreglement 
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GWP OF GEINTEGREERDE WERKPERIODE IN HET LAGER ONDERWIJS 

Deze actieve leer – en werkperiode gedurende één week beoogt zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheidszin. Daarnaast wordt er specifiek gewerkt aan de sociale vaardigheden 
en verschillende “gezonde” bewegingsactiviteiten.  
De kostprijs voor de GWP in het 2de leerjaar bedraagt 210 euro. 

Omdat wij er als school naar streven dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan deze 
meerdaagse activiteit, heeft u de keuze om de GWP te betalen via een eenmalige storting of 
kan u kiezen voor het spaarplan om de betalingen te spreiden over twee schooljaren. 
 
Spaarplan - GWP 2de leerjaar: Boerderijklassen ‘De Bonte Beestenboel’ in Wortel 
Schooljaar 2022-2023 (L1)   Schooljaar 2023-2024 (L2) 
€40 oktober 2022    €40 oktober 2023  
€40 december 2022    €50 december 2023 
€40 februari 2022 
 
Spaarplan - GWP 5de en 6de  leerjaar in 2024: CULTUUR-STEMKLASSEN JEUGDVERBLIJF  
‘T OUD KLOOSTER in DIKKELE 

Schooljaar 2022-2023 (L5)   Schooljaar 2023-2024 (L6) 
€60 oktober 2022    €80 oktober 2023  
€60 februari 2022 
      
Voor het 1e, 3de en het 4e leerjaar wordt een 5-daagse sportweek voorzien, onder begeleiding 
van deskundigen ter zake. De kostprijs bedraagt 20 euro. 

 

COMMUNICATIE OUDERS-SCHOOL 

Omdat wij het als school uitermate belangrijk vinden duidelijk en 
transparant te communiceren, wordt er in de kleuterklas gewerkt met 
‘Tingeling’ (een heen-en-weerschriftje), waarin nota’s voor de ouders 
staan of waarin u een mededeling voor de juf kan schrijven. 

 
In het lager onderwijs is de schoolagenda het communicatiemiddel en het 
planningsinstrument bij uitstek. Aangeraden is dit als ouder dagelijks te paraferen. 
 
Persoonlijke contacten zijn veruit te verkiezen boven briefwisseling. Ze kunnen heel wat 
misverstanden uitschakelen. De directeur – Joke Van Opdenbosch - ontvangt u graag op haar 
bureau. Telefonische afspraak is wenselijk.  052/ 42 35 04  of directeur@tenberge.be  

Over de vorderingen van uw kinderen zal u bovendien met de leerkrachten overleg kunnen 
plegen tijdens de infoavond, ouderavonden of andere activiteiten, die in de loop van het 
schooljaar georganiseerd worden, al dan niet online (coronamaatregelen).  

mailto:directeur@tenberge.be
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Wilt u een leerkracht graag na school aanspreken, dan kan u dat melden in de schoolagenda 
of via berichtgeving in smartschool. 

LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING: 2 LESUREN VOOR ALLE KLASSEN 

Door de medische wereld wordt met zorg gewezen op de achteruitgang van de lichamelijke 
conditie van de kinderen en op het behoud van de lessen Lichamelijke Opvoeding. Daarom 
vragen wij de ouders - in het belang van hun kind - niet lichtvaardig naar een vrijstelling te 
grijpen. Leerlingen die om medische redenen tijdelijk van de lessen Lichamelijke Opvoeding 
vrijgesteld zijn, dienen wel in de les aanwezig te zijn en een aangepaste taak i.v.m. sport, 
hygiëne, … te maken. Wanneer de school sportactiviteiten organiseert tijdens de normale 
lesuren (sportdag - sportweek) worden deze door iedereen bijgewoond. Wie een medisch 
attest kan voorleggen, zal een vervangtaak krijgen en op school aanwezig zijn. 

Benodigdheden LO: turnpantoffels, een zwarte of blauwe short en een T-shirt bedrukt met 
het logo van de school: op de school te koop aangeboden voor € 10. 

Zwemmen wordt één jaar gratis aangeboden in het zesde leerjaar. Een zwembeurt (lesgevers 
+ busvervoer) kost voor een kleuter €2 en voor een kind uit het lager €3. 
Deze onkosten worden verrekend binnen de maximumfactuur. Het zwemprogramma wordt 
later medegedeeld. 

UITLEENHUISJE 

Omdat we de leerlingen verantwoordelijk willen maken voor hun eigen spel – uiteraard onder 
begeleiding van een leerkracht – werd het uitleenhuisje bedacht. In overleg met de kinderen 
en de juffen werd nuttig en creatief speelgoed op maat van de kinderen aangekocht. Tijdens 
de middagpauze krijgen de leerlingen de kans om deze spellen uit te lenen. 

WOENSDAG = FRUITDAG  

Omdat wij het als school belangrijk vinden dat kinderen “gezond” en “bewust” eten is 
woensdag uitgeroepen tot de wekelijkse fruitdag: die dag eten de kinderen tijdens de 
speeltijd enkel fruit. Breng die dag enkel een appel, sinaasappel, banaan, druifjes of … mee. 

VERJAARDAGEN – SNOEP – TUSSENDOORTJES - DRANK 

Als een kind op onze school jarig is, worden ze in de klas gevierd. We vragen geen traktaties 
of individuele geschenkjes mee te brengen. 
Veel ouders kiezen reeds vrijblijvend voor een alternatief. Een jarig kind kan bij zijn/haar 
verjaardag een leesboek schenken aan de klas. Dit boek blijft in de klas en wordt aan de 
klasbibliotheek toegevoegd. Dit hoeft geen nieuw boek te zijn. Het kind mag zijn/haar naam, 
het jaar en een wens schrijven in het boek.  
 
Snoep op school is niet toegelaten. Wat wel kan tijdens de speeltijd: een koek (geen 
chocolade), fruit, een boterham. We juichen het toe dat veel kinderen hun tussendoortje in 
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een herbruikbaar koekendoosje (wel naamtekenen) meebrengen (geen koekjes in verpakking). 
Met de herbruikbare doosjes proberen we de afvalberg zo klein mogelijk te houden.  
 
De leerlingen mogen – volgens afspraak met de leerkracht – voldoende water drinken (zie 
ook drank – en plasbeleid). We vragen uitdrukkelijk om in de lagere klassen enkel water mee 
te brengen; in de kleuterklassen zijn naast water ook nog melk (geen chocomelk) of gezonde 
fruitsappen toegelaten.  Een goede drinkbus is een mooi alternatief voor blik of glas (wat niet 
toegelaten is op de school).  
Allerlei soorten fris-, energie- en sportdranken zijn verboden.  

KEUZE LEVENSBESCHOUWING 

Bij een eerste inschrijving van een leerling vullen de ouders of de verantwoordelijke persoon 
(voogd) een schriftelijke verklaring in over de keuze tussen godsdienst en zedenleer.  

De verlaagde leerplicht heeft ook gevolgen voor de lessen levensbeschouwing. Een 5-jarige 
is niet verplicht om levensbeschouwing te volgen, maar zijn ouders kunnen er wel om vragen. 
In dat geval sluit de kleuter aan bij de lessen levensbeschouwing in de lagere school.  

Indien je je keuze wenst te wijzigen, vraag je een nieuw formulier op het secretariaat van de 
school vóór 30 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. 

MEDICATIE OP SCHOOL 

Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind willen we allereerst stellen dat een ziek kind 
niet thuishoort op school. Medicatie wordt dus in principe thuis gegeven.  

Toch kan het gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op school: een antibioticakuur die 
nog niet volledig ten einde is, medicatie tegen suikerziekte, … 

Omdat het hier toch wel over een erg belangrijk gegeven gaat, willen we u vragen om – als 
uw kind absoluut medicatie moet nemen tijdens de schooluren – de volgende regels in acht te 
nemen: wanneer een kind medicatie moet innemen en mag deelnemen aan de lessen, dienen 
de ouders aan de school een attest (bijwonen lessen + toedienen medicatie – zie ook 
gekleurde bundel) te bezorgen. Hierop staat het volgende vermeld: de benaming van de 
medicatie, de wijze van bewaring, toediening en de toe te dienen dosis. Dit alles kan als de 
school en de leerkracht op de hoogte is van de te nemen bijzondere voorzorgen en eventueel 
op de hoogte is van de te nemen bijzondere voorzorgen en eventueel ongewenste effecten. 

FOTOGRAFIE EN PRIVACYWET 

De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s en video-opnames van leerlingen tijdens 
verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er 
publicaties mee. 
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Voor gerichte foto’s hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het 
gaat hierover geposeerde, individuele foto’s en geposeerde groep – en klasfoto’s. We vragen 
u daarom het geijkte formulier in te vullen en af te geven aan de klasjuf. 

MEDEDELING OMTRENT MATERIALEN EN BOEKEN  

De leer – en werkboekjes mogen door de kinderen gratis gebruikt worden. Ook bijna alle 
verbruiksmateriaal (zoals schriften, kopieën, …) wordt hen kosteloos verstrekt (zie ook 
schoolreglement).  

We dringen er echter wel op aan dat alle materialen en boeken met zorg en orde gebruikt 
worden.  
Beschadigde en verloren materialen en boeken worden aangerekend op de schoolfactuur. 

VERANTWOORDELIJKHEID 

De school is niet verantwoordelijk voor geld en waardevolle voorwerpen die onbewaakt 
achtergelaten worden op de speelplaats, in de gangen of in de klassen (zie ook 
schoolreglement). 
Het breken van vensters, deuren en andere voorwerpen valt ten laste van de persoon die de 
schade veroorzaakt (zie ook schoolreglement). 

BRENGEN EN AFHALEN VAN DE LEERLINGEN 

De school heeft – samen met de ouders – een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid 
van al haar kinderen. Ook kinderen hebben nood aan vaste gewoonten en structuur. Mogen 
we dan ook vragen om vanaf de eerste schooldag de afspraken te respecteren  

Lagere school  

➢ Ouder/grootouders begeleiden hun kinderen uit het lager ’s morgens tot aan de 
schoolpoort aan de Galgenbergstraat. Deze ingang is toegankelijk vanaf 8 uur. 
Ouders blijven wachten aan de schoolpoort. 

➢ Ouders/grootouders, van kinderen die ’s morgens en/of ’s avonds gebruik maken 
van de opvang, brengen en halen hun kinderen via de ingang aan de Rozenlaan 
en volgen daarbij het aangeduide éénrichtingsparcours.   

➢ Leerlingen die met de fiets naar school komen betreden de school via de 
hoofdingang (Galgenbergstraat) en parkeren hun fiets in het fietsenrek. De 
fietsers verzamelen op het einde van de schooldag aan het fietsenrek en worden 
begeleid tot aan de Galgenbergstraat door een medewerker van de school.  

➢ Afhalen van onze leerlingen wordt gespreid. De leerlingen van het 1ste en 2de 
leerjaar worden afgehaald aan het fietsenpoortje in de dreef. De leerlingen van 
het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar worden afgehaald aan de hoofdingang aan de 
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Galgenbergstraat. Al onze leerlingen worden tot aan de schoolpoort 
(hoofdingang of fietsenpoortje) begeleid door hun klasleerkracht. Ook bij het 
afhalen betreden de ouders het schoolterrein niet.  

 

Kleuters  

➢ Ouders /grootouders brengen hun kinderen via de Rozenlaan en kunnen hun 
kinderen begeleiden tot aan de kleuterspeelplaats en nemen hier afscheid van 
elkaar. De boekentassen zullen bij aanvang van de lessen samen met de 
klasleerkracht leeggemaakt en gesorteerd worden in de juiste bakken.  

➢ De kleuters kunnen vanaf 15u10 afgehaald worden ter hoogte van de 
kleuterspeelplaats. 

➢ Ouders/grootouders die ook nog een kind uit de lagere school moeten afhalen, 
wachten aan de dierenweide. De leerlingen van de lagere school worden onder 
begeleiding van een vaste leerkracht naar de dierenweide begeleid. In geen geval 
worden onze leerlingen alleen achtergelaten. 

➢ Ouders die door omstandigheden niet tijdig op school aankomen, verwittigen het 
secretariaat via het nummer 052 42 35 04. 

Breng uw kinderen tijdig naar school! Laatkomers zijn storend voor de klasactiviteiten en 
voor de andere kinderen. 

Als kinderen toch te laat komen, wordt dit eerst gemeld op het secretariaat. De 
secretariaatsmedewerker kleeft  telkens een ‘te laat’ sticker in de agenda/ het heen-en-

weerschriftje, welke door de ouders dient ondertekend te worden. 

Wij vragen al onze ouders om hun kinderen ook tijdig af te halen. Er is toezicht tot 
15u30. Vanaf 15u30 worden er opvangkosten aangerekend. 

 

 

MET DE FIETS NAAR SCHOOL 

Fietsers komen ’s morgens de school binnen langs de hoofdingang aan de 
Galgenbergstraat. Om veiligheidsredenen loopt men op de speelplaats naast de fiets. De 
fiets wordt meteen in het fietsenrek geplaatst en de kinderen gaan onmiddellijk naar de 
speelplaats. Fietsers verlaten ’s avonds het schoolterrein langs het groene poortje aan de 
fietsenstalling. Zij worden begeleid tot aan het kruispunt aan de Galgenbergstraat om zo 
veilig het kruispunt over te steken. 
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PARKING 

Om veiligheidsredenen mag de parking tussen 8u en 15u30 enkel gebruikt worden door het 
personeel. Gelieve van de parking dus ook geen gebruik te maken, want bij gebeurlijke 
ongevallen kan de schoolverzekering hiervoor niet ingeschakeld worden.  
Ouders kunnen parkeren op de parkeerweide recht tegenover de school, gebruik in de 
omliggende straten enkel de reglementaire parkeerplaatsen, zodat het verkeer rond de school 
niet gehinderd wordt. Bezorg de omwonenden geen overlast. 

HUISWERKBEGELEIDING 

Vanaf maandag 12 september 2022 kan uw zoon of dochter opnieuw gebruik maken van de 
huiswerkbegeleiding. 

Indien u wenst dat uw zoon of dochter extra begeleid wordt, kan ons dit schriftelijk melden in 
de brief die wordt meegegeven met de start van het nieuwe schooljaar. Voor de 
huiswerkbegeleiding op dinsdag (niet Pino) wordt een kleine vergoeding van € 1 per 
deelnemende huiswerkbegeleiding gevraagd. Alle betalingen gebeuren via facturatie. 

 

dinsdag 

15u30 – 16u 

Huiswerkbegeleiding (L1 – L3) 

Klasleerkracht 

dinsdag 

15u20 – 16u 

Huiswerkbegeleiding (L4 – L6) 

Klasleerkracht 

maandag 

15u20 – 16u 

Zorghuiswerkklas Pino (L3& L4) 

L3: juf An Van Driessche 
L4: juf Chelsey 

dinsdag 

15u20 – 16u 

Zorghuiswerkklas Pino  (L1-L2) 

L1: Juf An Van Driessche 
L2: meester Thibaut 

donderdag 

15u20 – 16u 

Zorghuiswerkklas Pino  (L5-L6) 

L5: meester Thibaut 
L6: juf Lieke 



GO! BS Ten Berge Infobrochure algemeen 19 

 

Deelname aan de zorghuiswerkklassen wordt bepaald door de zorgcoördinator in 
samenspraak met de leerkrachten en het CLB. Indien zij van mening zijn dat uw kind in 
aanmerking komt, zal u door onze zorgcoördinator uitgenodigd worden voor een gesprek. 
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CLB (CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING) 

Het CLB is een dienst waarbij leerlingen, ouders , leerkrachten voor begeleiding, hulp en 
informatie terecht kunnen. In een CLB werken onder andere maatschappelijk werkers, 
pedagogen, psychologen, verpleegsters, … 
Ouders en leerlingen die vragen hebben of die informatie, advies of raad wensen, kunnen 
contact opnemen met het CLB. Zij oriënteren vooral kinderen naar de meest passende 
studierichting/onderwijsvorm of begeleiden kinderen met gedragsstoornissen. Er kunnen ook 
andere aspecten zijn die om aandacht vragen: slapeloosheid, groeistoornissen, voortdurend 
ruzie in de klas, enz. 
Het CLB zal zoveel mogelijk hulp bieden, maar zij kunnen niet alle problemen oplossen. Bij 
ernstige problemen verwijzen ze door naar andere, meer gespecialiseerde diensten. 
Onze school werkt nauw samen met het GO! Centrum voor Leerlingenbegeleiding Dender. 
De leerlingen worden op regelmatige basis besproken en voor mogelijke problemen wordt 
meteen een oplossing gezocht. 

053/ 46 95 00 
directie@clbaalst.be 

 

DOORLICHTING 

In functie van de controle van de Vlaamse Gemeenschap op de gegeven leerstof dient elke 
leerling zijn schriften en agenda van de laatste twee leerjaren te bewaren. Deze kunnen steeds 
opgevraagd worden door de school of door de bevoegde inspectie.  

 

PARTICIPATIEORGANEN 

Leerlingenraad 
 
Leerlingen verantwoordelijkheidszin bijbrengen, stimuleren, leren zinvolle en gerichte 
keuzes maken, leren samenwerken, … dit alles en meer wordt verwacht van leerlingen die 
zetelen in de leerlingenraad. Dit orgaan is een participatieorgaan op niveau van de 
leerlingen.  
Ook met hun bekommernissen en wensen willen we graag rekening houden. 
 

  

mailto:directie@clbaalst.be
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Schoolraad 
 
De schoolraad is een adviserend beleidsorgaan van verkozen ouders en personeelsleden 
op niveau van de school. 

Voorzitter: De Nul Michaël 

Leden 
Braeckman Kathy 
De Backer Kristel 
De Smet Greet 
Possé Sven 
Van den Bremt Cindy 
Callens Charlotte 
Van Hauwe Nils 
 
VZW Ten Berge TEAM 

Zoals u weet, draagt het GO! de participatie van ouders en leerlingen hoog in het vaandel. 

Via een dergelijke organisatie krijgt u de kans om rechtstreeks betrokken te worden bij de 
verschillende schoolactiviteiten.  
Het is de plek waar uw suggesties in het grootst mogelijke overleg behandeld worden. 
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Iedereen van harte welkom! 

Vakantie – en verlofregeling schooljaar 2022-2023 

 

Hervatting van de lessen op donderdag 1 september 2022 
 

- Pedagogische studiedag: maandag 26 september 2022 
- Facultatieve verlofdag: dinsdag 27 september 2022 
- Herfstvakantie: van maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 november 2022 
- Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022 
- Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 t.e.m. vrijdag 6 januari 2023 
- Krokusvakantie: van maandag 20 februari t.e.m. vrijdag 24 februari 2023 
- Paasvakantie: van maandag 3 april t.e.m. vrijdag 14 april 2023 
- Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2023 
- Pedagogische studiedag: woensdag 17 mei 2023 
- Hemelvaart + brugdag: donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023 
- Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023 
- Facultatieve verlofdag: dinsdag 30 mei 2023 
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Bij wie kan je terecht? 

Directeur:  Joke Van Opdenbosch (directeur@tenberge.be) 
 
Secretariaat: Dorine Veldeman 

Klasleerkrachten kleuterschool klasleerkrachten lager onderwijs 
 

K1A – Wolkjes:  Hilde Van Hoof 
K1B – Visjes: Pascale Desmadryl/ Tamara 
Verhamme 
K1C – Paddenstoeltjes: Jana Wynants 
K2A – Kikkertjes: Veerle Luwaert 
K3A – Vlindertjes: Lieve Van Hoof  
 

LO kleuters: Tamara Verhamme 

Kinderverzorging: An Kets 
Zorgjuf: An Van Driessche 

1ste leerjaar: Sabrina Peleman 
2de leerjaar: Kristel De Backer en Greet De 
Smet  
3de leerjaar: Sahar Ahmadi Olia  
4de leerjaar: Lieke Breuls de Tiecken en 
Chelsey Vispoel 
5de en 6de leerjaar (vakankers): Kathy 
Braeckman, Shari Van der Straeten en 
Annelies Sacré 
 

LO lager: Michaël Vandenhaute 

 
Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken: 
RK Godsdienst: Carla Tackaert 
Islamitische godsdienst: Hafsa Boughalab 
Zedenleer: Sylvie De Coninck 
 
Leerkrachten zorg 
Zorgcoördinator + beleidsondersteuning: Thibaut De Backer 
Beleidsmedewerker en zorg kleuters: An Van Driessche (kleuters)  
Beleidsmedewerker en Ondersteuning ICT: Greet De Smet 
Ondersteuning zorghuiswerkklas: An Van Driessche en Thibaut De Backer 
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Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.  

Directie: directeur@tenberge.be   

Secretariaat: rekenplichtige@tenberge.be 

Zorgcoördinator: zorg@tenberge.be 

ICT (bij smartschool problemen): ict@tenberge.be  

  052/ 42 35 04  
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