G.V. Basisschool Hamont-Lo

’t Lo 13

3930 Hamont-Achel

tel. 011/44.71.18

Welkom in onze Basisschool !
Openingswoord door de directie

SAMEN VAN START VOOR EEN PRACHTIG NIEUW SCHOOLJAAR!
Beste kinderen, ouders en sympathisanten van onze school,
De schoolpoort zwaait weer open, twee heerlijke vakantiemaanden zijn voorbij. Samen
vatten we een gloednieuw schooljaar aan. Het is goed om alle leerlingen weer gezond en
wel op school te mogen ontvangen. Zo’n eerste week is altijd weer een spannende tijd
voor kinderen en leerkrachten. Weer wennen aan andere ritmes en gebruiken, maar ook
aan elkaar, leerkrachten en ouders.
Het verhaal van dit schooljaar kent nog niemand. We zullen het samen schrijven, dag na
dag.
Met onze kinderen, die ogen vol vraagtekens en vol verwachting hun nieuwe klas
binnenstappen.
Met de juf en de meester, die met frisse moed en een karrenvracht nieuwe ideeen een boeiend en leerrijk schooljaar tegemoet zien.
Met de ouders, die niet vanaf de zijlijn toekijken, maar geboeid zijn door al wat
leeft op de school van hun kind.
Onze school wil kinderen opvoeden tot sociaal gerichte jonge mensen, gevoelig voor
menselijke en gelovige waarden. Hier mogen kinderen elk hun eigen talenten ontwikkelen,
waarmee ze zullen meebouwen aan de wereld van morgen. Bij ons op school kan en mag
ieder kind een voorbeeld van hartelijkheid, redelijkheid en geloof ervaren.
Dit begintreintje maakt u wegwijs in het schoolleven van het komende schooljaar.
Lees het daarom aandachtig en bewaar het goed: het kan nuttig zijn om een en
ander later nog eens op te zoeken.
Namens ons team spreek ik de wens uit om er weer een fijn, gezellig en leerzaam jaar
van te maken. Samen hopen we op een net zo plezierig contact en betrokkenheid als vorige schooljaren.
Met ieders medewerking en inzet maken we er een prachtig schooljaar van.
Ivo Umans
Directeur
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Wie is wie?
Ik stel onze gemotiveerde personeelsploeg graag aan u voor.

Schoolpersoneel
Directie:

Mr. Ivo Umans

Secretariaat Mevr. Lene Tuyaerts
Mevr. An Goeminne

Windmolenstraat 80

3930 Hamont-Achel

’t Lo 55

3930 Hamont-Achel

Bevrijdingsstraat 14

3930 Hamont-Achel

Leerkrachten kleuterschool
Kleuters 0

Mevr. Josée Stevens

Watertorenstraat 66

3930 Hamont-Achel

Kleuters 1

Mevr. Marielle Nouwen

Oude Kerkstraat 38

3950 Bocholt

Kleuters 2

Mevr. Marleen Mertens

Kievitstraat 9

3930 Hamont-Achel

Kleuters 3A

Mevr. Ria Derickx

Kapelstraat 56

3930 Hamont-Achel

Kleuters 3B

Mevr. Heidi Hoeben

Loksvaartdijk 43

3900 Overpelt

Merelstraat 10

3930 Hamont-Achel

Broeseinderdijk 131

3910 Neerpelt

Ondersteuning Mevr. Caroline Slenders

Kinderverzorgster
Mevr. Inge Verbakel

Leerkrachten lagere school
1ste leerj.

Mevr. Daisy De Graef

Nevenplein 41 bus 5

3950 Kaulille

2de leerj.

Mevr. Wendy Eerdekens

Lillerbaan 130

3950 Kaulille

Ondersteuning

Mevr. Daniëlle Emmers

Schootstraat 2

3930 Hamont-Achel

3de leerj.

Mevr. Sandra Berben

Kievitstraat 22

3930 Hamont-Achel

4de leerj.

Mevr. Anja Beliën

Wateringstraat 35

3910 Neerpelt

5de leerj.

Mej. Marleen Donné

Kolleberglaan 41/4

3930 Hamont-Achel

6de leerj.

Mr. Marcel Leekens

Leeuwerikstraat 23

3930 Hamont-Achel

Taakleraar

Mr. Tijl Cuppens

Priester Jan Coninx 24

3910 Neerpelt

Turnen

Mevr. Lut Kauffmann

Windmolenstraat 45

3930 Hamont-Achel

Zorgcoördinator
Mevr. Hilde Umans

Teutenstraat 37

3930 Hamont-Achel

I.C.T.-Coördinator
Mr. Bart Weltens

Grootveldweg 32

3582 Koersel

Media

Olmenweg 15

3950 Bocholt

Ondersteuning

Mevr. Laura Van Gemert

Opvangmoeders tijdens de middagpauze / voor- en naschoolse opvang
Mevr. Christianne Cornelissen

Mevr. Denise Mertens

Mevr. Jet Spee

Mevr. Willemien Kokkelkoen
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Het Schoolbestuur:
Onze school maakt deel uit van het overkoepelende schoolbestuur vzw Katholiek Basisonderwijs
Hamont-Achel (K.B.H.A.) en vormt samen met De Robbert-Kleuterschool, De Robbert-Lagere
school en de Basisschool Achel de scholengemeenschap ‘Katholiek Basisonderwijs Hamont-Achel’.

Het schoolbestuur bestaat uit:
Voorzitter:

Hermans Edgard

Rode Kruisstraat 52

3930 Hamont-Achel

Ondervoorzitter:

Sevens Marc

Azalealaan 16

3930 Hamont-Achel

Mathijs Isidoor

Windmolenstraat 41

3930 Hamont-Achel

Slenders Marijke

Dielishoek 15

Beliën Marlies

Mulk 119

3930 Hamont-Achel

Rijcken Adrien

Lozenweg 19

3930 Hamont-Achel

Gielen Willy

Winter 5

3930 Hamont-Achel

Hulsbosch Werner

Posthoornstraat 7

3930 Hamont-Achel

Jaspers Ilse

Kapelstraat 17

3930 Hamont-Achel

Meylaers Rudi

Bremstraat 7

3930 Hamont-Achel

Secretaris/penningmeester:
Leden:

3930 Hamont-Achel

De Schoolraad:
De schoolraad is een adviesorgaan, waarin verschillende geledingen vertegenwoordigd zijn. Deze
raad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minstens vijf keer per schooljaar.
De bevoegdheden: informatierecht en overlegbevoegdheid. De inhouden van deze bevoegdheden zijn
vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

De schoolraad bestaat uit:
Directie

Ivo Umans

Windmolenstraat 80

3930 Hamont-Achel

Windmolenstraat 45

3930 Hamont-Achel

Josée Stevens

Watertorenstraat 66

3930 Hamont-Achel

Marcel Leekens

Leeuwerikstraat 23

3930 Hamont-Achel

Thierry Boonen

Salvatorstraat 12

3930 Hamont-Achel

Jeroen van Berlo

’t Lo 22

3930 Hamont-Achel

Sofie Van Dael

Watertorenstraat 64

3930 Hamont-Achel

Namens de lokale gemeenschap:
Jaak Simons

Kievitstraat 23

3930 Hamont-Achel

Jacky Umans

Graanstraat 30

3930 Hamont-Achel

Hubert Zentjens

Windmolenstraat 64

3930 Hamont-Achel

Namens het personeel:
Lut Kauffmann

Namens de ouders:

Vergaderdata:

Maandag 1 september 2014

Maandag 3 november 2014

Maandag 5 januari 2015

Maandag 2 maart 2015

Maandag 22 juni 2015
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De Ouderraad:
Wilt u als ouder ook uw zegje kunnen doen in de school? Vindt u het belangrijk dat ouders bepaalde thema’s kunnen aankaarten? Bent u ervan overtuigd dat u als ouder een steentje kan bijdragen
aan de goede werking van de school? Dan is de ouderraad misschien wel iets voor u.

De ouderraad bestaat uit:
Voorzitter:

Jeroen van Berlo

’t Lo 22

3930 Hamont-Achel

Secretaris:

Koen Mathijssen

Graanstraat 5

3930 Hamont-Achel

Leden:

Sofie Van Dael
Benny Linders

Watertorenstraat 64
Salvatorstraat 104

3930 Hamont-Achel
3930 Hamont-Achel

Thierry Boonen

Salvatorstraat 12

3930 Hamont-Achel

Tom Mertens

Hork 5

3910 Neerpelt

Toon Creemers

Windmolenstraat 61

3930 Hamont-Achel

Miriam Stevens

Salvatorstraat 98

3930 Hamont-Achel

Kelly Leysen

Windmolenstraat 84

3930 Hamont-Achel

Tim Schonkeren

Rangeerweg

3930 Hamont-Achel

Saskia Verheggen

Salvatorstraat 67

3930 Hamont-Achel

Centrum voor leerlingenbegeleiding (C.L.B)
VCLB Noord-Limburg Bermstraat 9, bus 1 3910 Neerpelt
Tel:
011 80 59 00 Fax:
011 80 59 01
e-mail: neerpelt@clb-net.be
Contactpersoon:

Nancy Hoekx

Schoolarts:

Dr. M. Vandael

Zwembad
Zwembad Budel (Nederland)

0031/495492138

Schooltijden
Voormiddag
Namiddag

Begin

Einde

8.30 u.

12.05 u.

13.30 u.

15.25 u.

Om tijdig met de lessen te kunnen starten, wordt er ’s morgens gebeld om 8.25 u. en ’s middags
om 13.25 u.
De poorten van de school worden 15 minuten voor de aanvang van de lessen geopend. Dit is om
08.15u ’s morgens en 13.15u ’s middags.

Mogen we dan ook vragen dat de kinderen niet vroeger naar school komen.
Buiten deze tijden is de schoolverzekering niet van kracht en is er geen bewaking
voorzien.
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Schoolpastoraal - vieringen
Tijdens het schooljaar zijn er een aantal vieringen gepland. Alle vieringen hebben plaats tijdens
de schooluren (schoolvieringen), omdat we deze momenten met alle kinderen samen willen beleven.
Een overzicht van de geplande vieringen:


Vrijdag 5 september 2014

om 13.30 uur: Opening van het schooljaar
Schoolviering



Woensdag 17 december 2014

om 08.40 uur: Advent - boeteviering
Schoolviering




Vrijdag 19 december 2014

om 09.00 uur: Kerstviering

Dinsdag 24 maart 2015

om 14.35 uur: Opening van de vasten

Schoolviering verzorgd door de 3de klas
Schoolviering aan school (Werkgroep)



Vastenvieringen:
-

Dinsdag 24 februari 2015 om 8.40 uur:

klasviering 6de klas

-

Dinsdag 3 maart 2015

om 8.40 uur:

klasviering 5de klas

-

Dinsdag 10 maart 2015

om 8.40 uur:

klasviering 4de klas

-

Dinsdag 17 maart 2015

om 8.40 uur:

klasviering 3de klas

-

Dinsdag 24 maart 2015

om 8.40 uur:

klasviering 2de klas

Vormselviering



Zondag 12 april 2015

om 9.00 uur:



Zondag 10 mei 2015

om 10.30 uur: 1ste communie



Dinsdag 30 juni 2015

om 8.40 uur:

Sluiting schooljaar
Schoolviering aan school (Werkgroep)

Ons pastoraal jaarthema 2014-2015
‘Zoeken … gevonden’ – Het verhaal van het verloren schaap.
Elk jaar wordt in heel het onderwijs van ons bisdom gewerkt met een pastoraal jaarthema dat ons
werk en ons samenleven inspireert, verdiept en richting geeft.
In hoofdstuk 15, 1-7 van het Lucasevangelie lezen we het verhaal van het verloren schaap.

'Wie onder u die honderd schapen heeft en één ervan
kwijt geraakt, zou niet de negenennegentig andere
achterlaten in de wildernis, om op zoek te gaan naar dat
ene, tot hij het gevonden heeft?
Eens gevonden legt hij het op zijn schouders, vol vreugde, en als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en zijn
buren samen en zegt hen: 'Deel in mijn vreugde. Want
mijn schaap dat verloren was, heb ik gevonden.' 'Ik
verzeker u dat zo ook in de hemel vreugde zal zijn om
één zondaar die ommekeer vindt, meer dan om negenennegentig rechtgeaarden die aan ommekeer geen behoefte hebben.'
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Klasindeling schooljaar 2014-2015
Legende bij de klasindeling:
1

Directie Mr. Ivo Umans – Secretariaat Mevr. Lene Tuyaerts

2

1ste lj. Juf Daisy De Graef

3

2de lj. Juf Wendy Eerdekens

4

3de lj. Juf Sandra Berben

5

2de lj. Juf Daniëlle Emmers

6

4de lj.

Juf Anja Beliën

5

de

lj. Juf Marleen Donné

8

6

de

lj. Meester Marcel Leekens

9

Kleuterklas Juf Josée Stevens

10

Kleuterklas Juf Marleen Mertens

11

Kleuterklas Juf Ria Derickx

12

Kleuterklas Juf Marielle Nouwen

13

Computerlokaal Meester Bart Weltens

14

Omkleedruimte

15.

Taakklas Mr. Tijl Cuppens

16

Eetzaal

17.

Bewegingsruimte Juf Lut Kauffmann

7

‘Buitenklasje’ - Kleuterklas Juf Heidi Hoeben
- Personeelslokaal

Nuttige data
* Eetdagen

zaterdag 18 & zondag 19 okt. 2014

* Grootouderdag voor de kleuterschool

vrijdag 14 november 2014

* Oudercontacten kleuterschool

dinsdag 25 november 2014

* Oudercontacten lagere school

donderdag 27 november 2014

* Sint op school

vrijdag 28 november 2014

* Jaarlijkse kienavond

zaterdag 7 februari 2015

* Kindercarnaval

vrijdag 13 februari 2015

* Pasen

zondag 5 april 2015

* Moederdag

zondag 10 mei 2015

* Pinksteren

zondag 24 mei 2015

* Schoolfeest

nog te bepalen

* Vaderdag

zondag 14 juni 2015

* Einde schooljaar

dinsdag 30 juni 2015
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Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2014-2015
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
* Maandag 1 september 2014

Vrije dagen van het eerste trimester
* Vrijdag 3 oktober 2014: Pedagogische studiedag 1
* Herfstvakantie: van maandag 27 oktober 2014 tot en met zondag 2 november 2014
* Maandag 10 november 2014: Plaatselijke vrije dag 1
* Dinsdag 11 november 2014: Wapenstilstand

Kerstvakantie
* Van maandag 22 december 2014 tot en met zondag 4 januari 2015

Vrije dagen van het tweede trimester
* Woensdag 28 januari 2015: Pedagogische studiedag 2
* Krokusvakantie: van maandag 16 februari 2015 tot en met zondag 22 februari 2015

Paasvakantie
* Van maandag 6 april 2015 tot en met zondag 19 april 2015

Vrije dagen van het derde trimester
* Donderdag 30 april 2015: Plaatselijke vrije dag 2
* Vrijdag 1 mei 2015: Feest van de Arbeid
* Donderdag 14 mei 2015: Hemelvaartsdag
* Vrijdag 15 mei 2015: Brugdag
* Maandag 25 mei 2015: Pinkstermaandag

Dinsdag 30 juni 2015 is de laatste schooldag

Dit zijn de vrije dagen voor dit schooljaar.
Gelieve rekening te houden met deze kalender.
Een schooljaar is zo al kort en voor alle zes- tot achttienjarigen geldt de wet
op de schoolplicht.
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Oudercontacten: te noteren in uw agenda !
Op regelmatige tijdstippen organiseren wij oudercontacten.

1. Kleuters:


Donderdag 28 augustus 2014 tussen 18.00 en 19.00 uur:
Kennismakingsavond voor alle kleuters.



Maandag 1 september 2014: Informatieavond voor de kleuters.
19.00 uur: kleuterklassen 2 / 3A en 3B



Woensdag 3 september 2014: Informatieavond voor de kleuters.
19.00 uur: kleuterklas 0 en 1



Oudercontact 1

Dinsdag 25 november 2014



Oudercontact 2

Dinsdag 31 maart 2015

2. Lagere school:


Informatieavonden begin schooljaar
-

Dinsdag 2 september 2014
Om 18.30 uur voor het 1ste leerjaar
Om 20.00 uur voor het 2de leerjaar

-

Woensdag 3 september 2014
Om 18.30 uur voor het 5de leerjaar
Om 20.00 uur voor het 6de leerjaar

-

Donderdag 4 september 2014
Om 18.30 uur voor het 3de leerjaar
Om 20.00 uur voor het 4de leerjaar



Oudercontact 1

Donderdag 27 november 2014



Oudercontact 2

Donderdag 2 april 2015

Gedurende het schooljaar zijn contacten steeds mogelijk.

Indien u iets bespreken wil met de klasleerkracht van uw kind,
met de taakleraar, met de zorgjuf, met de turnjuf of met de
directie, dan kunt u steeds via een telefoontje of een briefje
hiervoor een tijdstip bepalen.
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Rapport
Op regelmatige tijdstippen wordt aan de kinderen van de lagere school een rapport meegegeven.
U mag dit verwachten op volgende tijdstippen


Vrijdag 28 november 2014:
einde 1ste periode
ste
Rapport over de 1 periode



Vrijdag 30 januari 2015 :
einde 2de periode
Rapport over de 2de periode
Muzisch  ‘Onder de volgspot’
Bewegingsopvoeding



Vrijdag 3 april 2015:
einde 3de periode
de
Rapport over de 3 periode



dinsdag 30 juni 2015:
einde schooljaar
de
Rapport over de 4 periode
Muzisch  ‘Onder de volgspot’
Bewegingsopvoeding

Het rapport wordt na inzage en ondertekening door de ouders terug op school bezorgd.

Inschrijving en instapdata van nieuwe kleuters
De kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en
6 maanden bereiken. Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten (aanwezig zijn) vanaf de volgende instapdata:

Kleuters geboren tot en met:
1 maart 2012

mogen ten vroegste instappen op

1 september 2014

3 mei 2012

mogen ten vroegste instappen op

3 november 2014

5 juli 2012

mogen ten vroegste instappen op

5 januari 2015

2 augustus 2012

mogen ten vroegste instappen op

2 februari 2015

23 augustus 2012

mogen ten vroegste instappen op

23 februari 2015

20 oktober 2012

mogen ten vroegste instappen op

20 april 2015

18 november 2012

mogen ten vroegste instappen op

18 mei 2015

Een kleuter die op een instapdatum tweeënhalf jaar wordt, mag vanaf die dag worden ingeschreven en toegelaten.
Kleuters van 3 jaar of ouder moeten niet op een van deze instapdata wachten.
Bij het inschrijven van kleuters, maar ook van de andere leerlingen moet een officieel document
tot identificatie worden voorgelegd. Dat kan zijn:
- het trouwboekje van de ouders

-

een uittreksel uit de geboorteakte.

Breng ook de SIS-kaart mee omdat hierop het rijksregisternummer staat vermeld.
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Axenroos – ‘De avonturen van Suske en Wiske’
Aan de ouders van de kinderen van de lagere school.
Enkele jaren geleden startte onze school met het project axenroos. Dit is een project rond gevoelens en sociale vaardigheden. De kinderen maakten kennis met de verschillende dieren van de
axenroos en hun typerende eigenschappen.
Ook dit jaar besteden wij hieraan de nodige aandacht. De rode draad doorheen het schooljaar zal
een eigen gemaakt verhaal van ‘Suske en Wiske’ zijn.

Suske en Wiske is een Vlaamse stripreeks die bedacht en getekend werd door Willy Vandersteen
en later werd voortgezet door achtereenvolgens Paul Geerts, Marc Verhaegen en het duo Luc
Morjaeu en Peter Van Gucht van Studio Vandersteen.
Suske en Wiske is een van de populairste stripseries in Vlaanderen en een van de weinige Vlaamse
strips die ook in Nederland erg populair zijn geworden.
Ze loopt al sinds 1945 en is daarmee de langstlopende Vlaamse stripreeks. De verhalen zijn in de
eerste plaats humoristisch van aard, maar hebben daarnaast over het algemeen een sterk moraliserende ondertoon.

Maandelijks zullen de kinderen een stukje van de avonturen van
Suske en Wiske te zien krijgen tijdens een toneel in onze turnzaal uitgevoerd door de leerkrachten.
Net als vorig jaar bent ook u van harte welkom op deze voorstellingen.
De eerste voorstelling is woensdag 10 september 2014 om 11.40u.
Hopelijk tot dan.
Andere voorstellingen (telkens vanaf 11.40u):
* Woensdag 1 oktober 2014

* Woensdag 5 november 2014

* Woensdag 3 december 2014

* Woensdag 7 januari 2015

* Woensdag 4 februari 2015

* Woensdag 4 maart 2015

* Woensdag 1 april 2015

* Woensdag 20 mei 2015
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Sportactiviteiten 2014-2015
Onze turnleerkracht Lut Kauffmann organiseert elk schooljaar, met de hulp van Stichting Vlaamse Schoolsport (S.V.S.), heel wat sportactiviteiten. Hierdoor verdienen we elk jaar opnieuw de
titel van “SPORTIEVE SCHOOL”. Daar zijn we fier op, want waarden als “fairplay, verdraagzaamheid en sportiviteit” dragen we hoog in ons vaandel!
Ook dit jaar zullen we deelnemen aan heel wat activiteiten.
- Sportieve uitstappen

Herfstwandeling
Schaatsen (Lommel)

* oktober 2014
* oktober 2014
* maart 2015

(kleuterschool)
(lagere school)
(lagere school)

- Tijdens de lesuren

Schoolsportdagen

* data nog niet bekend

SVS-activiteiten
American Games
Doe aan sport beurs
Rollebolle
Alles met de bal
Kronkel-die-doe
Trefbaltornooien

*
*
*
*
*
*

donderdag 9 oktober 2014
do of vr 20-21 oktober 2014
donderdag 29 januari 2015
maandag 11 mei 2015
maandag 8 december 2014

data nog niet bekend

(5de)
Achel
(6de)
Neerpelt
(kleuters) Achel
(3de/4de) Hamont
(1ste/2de) Hamont
(3de6de)

- Naschoolse sportactiviteiten op woensdagnamiddag

Voetbal 4-4
Minihandbal
Netbal 4-4
Squash initiatie
Danshappening
Minitennis KidsTennis

* woensdag 24 september 2014
* woensdag 8 oktober 2014
* woensdag 10 december 2014
* woensdag 11 februari 2015
* woensdag 13 mei 2015
* woensdag 3 juni 2015

(3de6de) Hamont
(4de/6de) Hamont
(5de/6de) Achel
(6de)
Achel
(5de/6de) Neerpelt
(3de4de) Hamont

Voor het vervoer van de kleuters, 1ste en 2de leerjaar doen we graag een beroep op
(groot)ouders.
Voor de verplaatsing met een bus (enkel voor schaatsen) vragen we een bijdrage.

Turnkledij
In onze school gebruiken we tijdens de lessen lichamelijke opvoeding een donkerblauwe sportbroek, een LICHTBLAUW T-SHIRT (met het logo van de school) en degelijke turnpantoffels,
liefst zonder veters.
Gelieve een turnzak te voorzien voor de leerlingen van de lagere school (géén rugzak)!
De T-shirts kunnen op school bekomen worden. Een T-shirt kost € 7,00.
Uiteraard is dit geen verplichting maar om eenvormigheid te bekomen is het wel een aanrader.
Deze kledij kan aangeschaft worden bij de turnjuf.
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Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen is voorzien voor de 3de klas. Met deze zwemlessen willen we met deze kinderen de eindtermen van het lager onderwijs (minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en
bereikbaar acht voor deze leerlingen) bereiken.

Zo worden volgende doelen nagestreefd:


de leerlingen kunnen ongeremd en spelend bewegen in het water



de leerlingen voelen zich veilig in het water en kunnen zwemmen

Om deze eindtermen te bereiken bieden we ieder kind tijdens zijn schoolloopbaan 1 jaar gratis
zwemmen aan. De kosten worden betaald met de werkingsmiddelen van de school.

Wij zwemmen op dinsdagnamiddag van 13.30 uur tot 14.00 uur in zwembad Budel. We vertrekken op school om 13.10 uur.

Zwemkalender 2014-2015

In de zwemtas zitten: een badpak/zwembroek, een handdoek, een kam of haarborstel en ondergoed.
Herinner uw kind er aan zich goed af te drogen na het zwemmen, vooral de voeten om schimmels
en wratten te voorkomen. Bij koud weer zorgt u best een hoofddeksel.
De richtlijnen omtrent het diploma ‘zwemmen’ worden u rechtstreeks meegedeeld door de verantwoordelijke van het zwembad. Dit zwemmen voor diploma gebeurt niet tijdens de lessen
schoolzwemmen, maar tijdens het weekend. Dit is de ideale gelegenheid om eens een kijkje te
gaan nemen.
Omdat zwemmen bij het lestijdenpakket behoort, vragen we de ouders ons schriftelijk (briefje)
te laten weten als uw kind om een of andere reden een beurt moet overslaan. Als uw kind over een
langere periode of het ganse jaar niet kan deelnemen dan vragen we een verklaring van de huisarts.
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Wet op privacy
Als school moeten we ons houden aan de wet op de privacy. Om die reden worden er in de schoolkrant geen privé-telefoonnummers meer opgenomen.
U kunt de leerkrachten altijd bereiken via het telefoonnummer van de school (011/44.71.18).
De beste momenten voor een dergelijk gesprek zijn:


’s morgens tussen 8.15 uur en 8.25 uur



in de voormiddag tussen 10.10 uur en 10.25 uur



’s middags tussen 13.15 uur en 13.25 uur



in de namiddag tussen 14.20 uur en 14.35 uur

Het secretariaat en de directie zijn ook tijdens de schooluren bereikbaar via:


Telefoon: 011/44.71.18



Email: secretariaat@basisschool-hamontlo.be



Website: http://www.basisschool-hamontlo.be

Hoera … ik ben jarig
Een verjaardag vieren vindt iedereen prachtig. Men wordt gefeliciteerd, er is een feestje enz..
Op school willen we die verjaardag zeker niet vergeten. Toch willen we erop aandringen de traktatie te beperken tot een gewone koek of een zelfgebakken cake of wafel. Ook zo kan een verjaardag vieren in de klas gezellig zijn want daarnaast komen de gelukwensen, het liedje en bij de
kleinsten de kroon.
Gelieve wel rekening te houden met de fruitdag op woensdag. U kunt dan trakteren met fruit of
in overleg met de leerkracht de traktatie verschuiven naar dinsdag of donderdag.
Mogen we ook vragen uitnodigingskaartjes voor feestjes niet door uw kind te laten uitdelen op
school. Wij begrijpen best dat niet altijd alle kinderen van een klas kunnen worden uitgenodigd,
maar denk eens hoe pijnlijk het voor het kind is dat geen kaartje krijgt.
Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

Eetzaal en drank
Via de school kan drank aangeschaft worden hetzij voor tijdens de pauze in de voormiddag, tijdens het overblijven tijdens de middag of in de opvang.
De kleuters en de leerlingen van de lagere school eten gescheiden. Zo trachten we de kinderen nog meer comfort en rust aan te bieden tijdens het eetmoment.
De prijs van de drank is als volgt vastgelegd:
Choco, melk
Appelsap, fruitsap, multi-drank, bosvruchtenmelk
Soep (enkel tijdens de middagpauze lagere school)

€ 0,40
€ 0,40
€ 0,50

Voor het overblijven tijdens de middagpauze wordt een bijdrage van € 1,00 gevraagd. Deze bijdrage wordt besteed om volgende kosten te dragen: het toezicht, installatie van koelers en soepautomaat, verwarming, spelmateriaal, enz.. De betaling gebeurt via de schoolrekening.
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Voor- en naschoolse opvang
De opvang wordt verzekerd door de voor- en naschoolse opvang van onze school in de Collegestraat nr. 12.
De opvang wordt verzekerd op volgende tijdstippen:
- tussen 06.45 uur en 8.15 uur
- tussen 15.30 uur en 18.00 uur
- tussen 12.00 uur en 13.00 uur op woensdagmiddag. De kinderen die na 13 uur
nog dienen opgevangen te worden, worden overgebracht naar de locatie van
IBO De Pagadder te Hamont, Wal 22.
De opvang tijdens schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties heeft plaats in de locatie van
IBO De Pagadder, Wal 22 te Hamont.
De tarieven:

-

-

Op schooldagen: € 0,88 per begonnen half uur.
Bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde moment
wordt 25% korting (€ 0,66) verleend op de totale ouderbijdrage. Deze korting
wordt niet verleend op andere onkosten, zoals drank en koek. Op het einde van
het jaar wordt u een fiscaal attest bezorgd.
Niet-afgemelde opvang wordt aangerekend.

Er wordt een afrekening gemaakt samen met de schoolrekening.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
- de opvangmoeders in de opvang tel. 011/61.26.31
- de directie van de school tel. 011/44.71.18
- U kunt ook een bericht inspreken via de voice-mail, het antwoordapparaat van
de opvang.

De opvang tijdens schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties heeft plaats in één van
beide opvanglocaties van het IBO ‘De pagadder’.
Vooraleer uw kind opgevangen kan worden in het IBO ‘De pagadder’ dient het ingeschreven
te zijn en aangemeld te worden. Voor een inschrijving neemt u contact met de coördinator
op volgend adres: Wal 22 te 3930 Hamont-Achel, tel. 011-44 50 40.

School- en studietoelagen 2014-2015
Schooltoelagen voor kleuter- en lager onderwijs.
Ook in dit nieuwe schooljaar kunt u weer een studietoelage voor uw kinderen aanvragen.
Er hebben meer mensen recht op een school- en studietoelage van de Vlaamse overheid dan u zou
denken. Misschien ook u! Naast leerlingen van het voltijds secundair onderwijs en studenten van
het hoger onderwijs, komen ook kleuters en leerlingen van het lager onderwijs in aanmerking
voor een toelage.
Hoe hoog is uw toelage?
 Kleuters krijgen een vast bedrag van 80 euro.
 Een schooltoelage voor lager onderwijs bedraagt 90 tot 180 euro.
Een folder met bijkomende informatie is verkrijgbaar op het secretariaat van onze school.
Vraag hier ook gerust naar meer informatie.
Meer informatie vindt u ook via:

-

de website www.studietoelagen.be

-

1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid.
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Verkeersveiligheid – gemachtigde opzichters
Veiligheid
De kinderen gebruiken steeds de veiligste en korst mogelijke weg van en naar school.
Kinderen die van het Achter-Lo, het Voor-Lo, uit de Leeuwerikstraat of uit de Windmolenstraat
komen, gebruiken de ingang langs ’t Lo. Kinderen uit de Balenhoek gebruiken de ingang aan de Collegestraat.
De kinderen uit de Windmolenstraat en de Merelstraat wordt gevraagd langs de Windmolenstraat
naar school te komen en door de Leeuwerikstraat naar huis te gaan. Zo lopen ze geen gevaar bij
het oversteken en fietsen ze niet tegen de rijrichting.
We willen de volgende afspraken nogmaals herhalen:


Maak als fietser gebruik van het fietspad.



Blijf onderweg niet spelen (bv. rond de kerk), dit kan erg gevaarlijk zijn.



Fiets nooit over het kerkplein naar huis. Dit is een gevaarlijke situatie want je
komt zonder dat andere bestuurders het kunnen zien in de Leeuwerikstraat op de
weg. Maak daarom geen gebruik van het kerkplein.



Houd je steeds aan de verkeersregels.

Mogen we in het belang van de veiligheid van de kinderen vragen hierop de aandacht te vestigen.

Wat met de auto rond de school?
De auto is in de omgeving van de school niet weg te denken. Toch vraagt het ook voorzichtigheid.
Daarom willen we de huidige verkeersregeling nog eens in herinnering brengen.

Achterkant van de school (Collegestraat):
De verbindingsweg Collegestraat met Balenhoek is éénrichtingsverkeer voor auto’s, niet
voor fietsers. Dus: vanaf de school naar de Balenhoek rijden mag niet met de auto.


Parkeren: op de parking van de school. De kinderen maken gebruik van het voetpad
dat voor de parking ligt en lopen voor hun eigen veiligheid niet over de parking.

Voorkant van de school (’t Lo):




Altijd in de vakken parkeren op de parking.
De kinderen maken gebruik van het voetpad dat voor de parking ligt en lopen voor hun
eigen veiligheid niet over de parking.
Bij het verlaten van de parking wordt gebruik gemaakt van het zebrapad.

Aan de kerk:


Als de parking vol is, uitwijken naar de parking aan de kerk.

Een goede raad:

“Kom met de fiets of te voet naar school.”

Voor de veiligheid en de gezondheid van u en uw kinderen!
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Gemachtigde opzichters
Voor de veiligheid van onze kinderen kunnen we nooit genoeg inspanningen leveren. Verkeersregels
helpen hierbij een handje, maar we kunnen ook een handje toesteken.
Voor de school begint, worden de kinderen bij het oversteken geholpen door gemachtigde opzichters. Deze gemachtigde opzichters zijn ouders of grootouders die de veiligheid van de kinderen ’s
morgens of ’s middags verzekeren. Zij leveren prachtig werk.
Wij zijn nog op zoek naar reservebrigadiers om in geval van afwezigheid van een van onze
brigadiers hun plaats in te nemen. Heeft u tijd en wilt u meewerken aan de veiligheid van de
kinderen geef dan een seintje. We zijn er u erg dankbaar voor.
Op de volgende dagen wordt u geholpen door:

Morgen
Middag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Mevr. Wijnants –
Rutten Karolien
Mevr. Peeters –
Kauffmann Annick

Dhr. Nouwen Leo

Mevr. Rivière –
Sandra Jansen

Dhr. Nouwen Leo

Mevr. Creemers Habraken Els
Mevr. Sandra
Jansen

Mevr. Leeten –
Stevens Miriam

Mevr. Teeuwen –
Snijder Esther

Schoolverzekering
De leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de schooluren en op de weg naar en van de
school. Dit moet dan wel een normale schoolweg zijn, binnen een redelijk tijdsbestek voor of na
de schooluren.
De verzekering geldt ook voor alle verplaatsingen, gemaakt in het kader van schoolse activiteiten
(naar het zwembad, bij sportactiviteiten, op schooluitstappen, enz.).
De schoolverzekering dekt enkel lichamelijke schade, dus geen materiële schade: brillen, jassen,
fietsen…. In deze gevallen doet men best een beroep op de verzekering voor gezinsaansprakelijkheid als het om grote schade gaat.
De school is verzekerd bij

VZW Interdiocesaan centrum, afdeling Hasselt,
Kempische steenweg 404
3500 Hasselt (011-87.04.11) ( 011-87.04.88)

Wat moet u doen ?
1.

Meld onmiddellijk het ongeval aan de directie die samen met u een ongevalverklaring opmaakt.
U deelt tevens de bankrekening mee waarop de terugbetaling moet gebeuren en uw aansluitingsnummer bij de mutualiteit.
2. U krijgt een geneeskundig getuigschrift dat u bij de dokter laat invullen. Bezorg dit zo
snel mogelijk aan school.
3. U betaalt alle dokters- en apothekersrekeningen en u bewaart deze rekeningen.
4. U biedt deze dokters- en apothekersrekeningen aan bij de mutualiteit samen met de uitgavenstaat. Deze staat wordt ingevuld :
a) deel 1 door de mutualiteit voor de medische kosten
b) deel 2 door de benadeelde voor de andere kosten
5. U bezorgt alles terug op school.

6. De onkosten, niet terugbetaald door het ziekenfonds, ontvangt u op uw bankrekening.
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Wanneer mag een kind naar het eerste leerjaar?
De kleuterklas is een belangrijke voorbereiding op het eerste leerjaar. Kinderen leren er nieuwe
woorden, zelfstandig werken, een pen op de juiste manier vasthouden,…. Daarom moet elk kind dat
naar het eerste leerjaar wil in een Nederlandstalige school, eerst één jaar naar een Nederlandstalige kleuterklas.
Wat betekent dat voor uw kind? In de kleuterklas noteert de juf elke dag de aanwezigheden. Als
uw kind regelmatig naar school komt en minstens 220 halve dagen aanwezig is, dan kan het
volgend jaar naar het eerste leerjaar.
Voor kinderen die naar het buitengewoon onderwijs gaan, geldt deze regel niet.
Gaat uw kind niet regelmatig naar de kleuterschool? Bijvoorbeeld omdat u een jaar in het buitenland verblijft? Dan is er een uitzondering voorzien: kinderen kunnen een taaltoets afleggen. Zo
bewijzen ze dat ze voldoende Nederlands kennen om met succes in het eerste leerjaar te starten.

Betalingen
Voor alle betalingen die betrekking hebben op het verbruik (b.v. drank, overblijven, Dopido, Doremi, Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland, turnkledij, enz.) van uw kind moet geen contant geld
meegegeven worden. Deze betalingen worden geautomatiseerd.
Het systeem werkt als volgt.
Bij het begin van ieder trimester duidt u op een bestellijst aan wat uw kind op school mag gebruiken. De klastitularis noteert het verbruik en op het einde van de periode wordt de afrekening
gemaakt van het reële verbruik. Van dit verbruik wordt een gedetailleerde rekening gemaakt die
u samen met een overschrijvingsformulier wordt bezorgd.
Bijkomende activiteiten zoals een toneelvoorstelling, de schoolreis enz. zullen steeds worden gemeld met een bijkomend briefje of via het schooltreintje.
De rekening kunt u op volgende manieren vereffenen:




Ouders die dat wensen betalen contant. Hiervoor geeft men gewoon het te betalen bedrag – samen met de overschrijving – mee aan het kind. Uiteraard wordt dit niet aangemoedigd.
Door gebruik te maken van de aangehechte overschrijving.

Op deze manier wordt vermeden dat kinderen steeds geld mee naar school moeten brengen
(verliezen is mogelijk) en wordt het administratief werk in de klas erg beperkt.
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Lijst met geplande uitgaven
De school betaalt
Elke basisschool moet zelf voor het materiaal zorgen dat nodig is om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te behalen. Ze mag de aankoop van een passer, een rekenmachine, kopieën, potloden,
schrijfgerief, schriften en schoolboeken niet doorschuiven naar de ouders.
Een boekentas, een huiswerkmap, enz. is nog wel voor rekening van de ouders. Die beslissen zelf
hoeveel ze eraan spenderen.

Maximumfacturen
Toneelbezoek, zwembeurten, schoolreis, enz. mag in één schooljaar alles samen niet meer kosten
dan:
Kleuterschool
 2- en 3-jarigen

€ 25

 4-jarigen

€ 35

 5-jarigen

€ 40

Lagere school
 Per leerjaar

€ 70

Uiteraard stellen wij steeds alles in het werk om de onkosten waarvoor de maximumfactuur
per leerling van toepassing is, zo laag mogelijk te houden.

Lijst met richtprijzen waarvoor de maximumfactuur van toepassing is:
Wij vragen een bijdrage voor:

Richtprijs :

Zwemlessen 3de leerjaar ( verplicht)

Gratis

Schooluitstappen:
eendaags of deel van een dag (verplicht):
Maaltijden + drank: zelf mee te brengen
Verplaatsingen:
Kleuters
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
Studiereis 5de en 6de leerjaar
Sportdag:
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
Verplichte sportactiviteit:
5-jarige kleuters: Rollebolle
1ste en 2de leerjaar: Kronkeldidoe
3de en 4de leerjaar: Alles met de bal
5de leerjaar: American Games
6de leerjaar: Doe aan sport-beurs

Max. € 15,00
Max. € 20,00
Max. € 20,00
Max. € 20,00
Max. € 20,00
Max. € 25,00
Max. € 25,00
Max. € 25,00
+/- € 2,00
+/- € 2,00
+/- € 2,00
+/- € 2,00
+/- € 2,00
+/- € 2,00

+/- € 3,50
+/- € 3,50
+/- € 3,50
+/- € 3,50
+/- € 3,50
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Schaatsen :
Lagere school
Verplichte culturele voorstelling:
Kleuters
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
Milieu-educatieve activiteiten:
Kleuters
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
U kunt vrij intekenen op het volgende :
Maan – Roos – Vis
(enkel 1ste leerjaar – jaarabonnement)
Maan – Roos – Vis
(enkel 1ste leerjaar – jaarabonnement met speelleesboek)

3930 Hamont-Achel

tel. 011/44.71.18

+/- € 7,50 (exclusief huur schaatsen)
+/- € 4,00
+/- € 4,00
+/- € 4,00
+/- € 4,00
+/- € 4,00
+/- € 4,00
+/- € 4,00
+/- € 2,00
+/- € 2,00
+/- € 2,00
+/- € 2,00
+/- € 2,00
+/- € 2,00
+/- € 2,00
Kosten
Jaarabonnement
€ 26,00
€ 30,00

Maaltijden:
Soep: (Enkel lagere school!)

€ 0,50

Dranken

€ 0,40 (chocomelk en melk)
€ 0,40 (overige dranken)

Middagtoezicht

€ 1,00

Voor- en naschoolse opvang

€ 0,88 per aangevangen half uur
(€ 0,66 meerdere kinderen per gezin per aangevangen
half uur)

Gymkledij
(kan eventueel ook buiten de school aangekocht worden)
T-shirt met logo van de school

€ 7,00

Er zijn nog enkele turnbroekjes in voorraad. Deze kunnen € 5,00
aangekocht worden voor maar € 5,00. Als ze uitverkocht zijn
worden er geen sportbroekjes meer aangeboden door de
school!)
Kopie officieel document

€ 0,50/kopie

Conflictbeheer
Iedereen heeft na het versturen van de schoolfactuur 14 dagen de tijd om de rekening te vereffenen.

Bij eventuele financiële moeilijkheden kan steeds naar een passende oplossing worden gezocht. Het is de bedoeling dat er afspraken worden
gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een
discrete behandeling van uw vraag.
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Wanbetalers
Bij niet betaling volgt een aangetekende herinnering.
Preventief kunnen volgende maatregelen worden genomen:



Er kunnen geen bestellingen of aankopen (vb. drank, soep) meer gedaan worden zonder contante betaling.
Voor extra-murosactiviteiten (vb. schoolreis) wordt een contante betaling
geëist.

Na uitputting van alle redelijke middelen zal de school echter de noodzakelijke rechtsmiddelen
aanwenden.

Afvalbeleid
Wij dienen ons afvalbeleid aan te passen aan het beleid van Limburg.net en dat betekent dat
scholen geen voorkeurbehandeling meer krijgen in de afvalophaling.
Wij worden onderworpen aan hoge tarieven voor vuilnisophaling en het afval moet op de juiste
manier worden gesorteerd.
Wij hebben als school via de vakoverschrijdende eindtermen ook de opdracht onze leerlingen op
te voeden tot milieubewuste kinderen. Na overleg in de schoolraad is in het schoolreglement opgenomen dat de leerlingen alle verpakkingen van drank- en voedingsmiddelen terug mee naar huis
nemen. Enkel afval van groenten en fruit wordt op school nog ingezameld. Met een kleine inspanning van iedereen komen we een hele stap vooruit.

Wij recycleren
Op school werken we aan milieuopvoeding. Een van de eerste opdrachten is het milieu niet te belasten met allerhande producten die niet worden afgebroken. De aangewezen manier om dit te
bereiken is ons afval te scheiden.
Zo verzamelen we op school:


batterijen: opgehaald door Bebat.



cartridges en toners van printers, fotokopieerapparaten, enz.: opgehaald door Recyca.

Voor deze acties krijgt de school een beloning per opgehaalde container.
Verder verzamelen we selectief:


plastiek



papier



GFT

gaat naar onze kippen

Brikverpakkingen brengen de nodige problemen met zich mee. Ze zijn moeilijk volledig te ledigen
en nodigen zo vooral wespen uit. Drank in een beker die goed afsluit meebrengen zou hier een
mooie oplossing zijn en beschermt het milieu. Een aanrader! Op die manier trachten we het milieu
een handje toe te steken. Hier luidt immers de leuze: “jong geleerd, oud gedaan”.
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