Goesting in de toekomst!

Infobundel 2020-2021
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Welkom in de allermooiste school van heel A!

Basisschool Het Laerhof is niet alleen één van de grootste scholen van Vlaanderen, maar ook
één van de mooiste en de meest technologische basisscholen en dat kunnen wij niet genoeg
benadrukken.
Wij bezitten de eerste Lego education innovation studio van België in het lager onderwijs en
zijn één van de drie Apple-scholen uit Vlaanderen. De enige Active Floor in het basisonderwijs
kan je vinden in onze school en dit schooljaar komt er ook een eigen Fablab bij.
Jullie weten het: wij zetten erg veel in op technologie, programmeren en coderen zonder
natuurlijk de andere onderdelen van ons leerplan te vergeten.
Wij hebben immers enorm veel goesting in de toekomst.
Al onze activiteiten kunnen jullie volgen via de social media (Instagram, Facebook, Twitter,
You tube), onze website, onze eigen app, onze vlog, …
Deze infobundel is een bijzonder handig document om erg goed op de hoogte te blijven van
het reilen en zeilen van onze school. Dus handig om bij te houden. Indien ze toch zoek zou
geraken, dan is deze altijd terug te vinden op onze website en op onze app.
Indien jullie toch nog vragen zouden hebben, stel ze gerust. Wij zullen deze met erg veel
plezier beantwoorden.

Rudi Mennens
Directie
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De schooluren:

GO! Basisschool Het Laerhof:

maandag

8.30 u

12.05u

13.20 u

15.10 u

dinsdag

8.30 u

12.05 u

13.20 u

15.10 u

woensdag

8.30 u

12.05 u

donderdag

8.30 u

12.05 u

13.20 u

15.10 u

vrijdag

8.30 u

12.05 u

13.20 u

15.10 u

Opmerkingen:

☞ Stuur je kindjes nooit te vroeg naar school. Dus niet voor 8.15 uur of ze
dienen in de voorschoolse opvang te blijven en deze is betalend.
☞ Kinderen die thuis gaan eten , komen tussen 13.05 uur en 13.20 uur naar
school.
☞ Kinderen die ‘s middags worden afgehaald door de ouders, worden nooit voor
12.10 afgehaald.
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☞ Wie te laat op school is, gaat met zijn/haar agenda eerst langs het
secretariaat van de school. Indien dit meermaals voorkomt, zijn wij genoodzaakt
verdere stappen te ondernemen.

Afzetten en ophalen van de kinderen:
Afzetten Kleuters

☞ Afzetten kleuters voor 8.15 uur: via ingang

Laarsebaan

achter

sporthal (rechts van sporthal).

☞ Alle kleuters worden vanaf 08.15 uur afgezet aan de zaal van de nieuwe
kleuterblok.
Zodra jullie kind is afgezet, verlaten jullie via dezelfde weg het schooldomein, zodat
om 08.30 u de lessen rustig kunnen aanvangen en er geen ouders meer aanwezig zijn
op het schooldomein. Kinderwagens mogen (op eigen verantwoordelijkheid!) blijven
staan aan de doorgang achter de sporthal. Tenzij corona nog roet in het eten gaat
strooien.

Afzetten leerlingen lagere school:

☞ De leerlingen van de lagere school komen binnen via de hoofdingang aan de
Laarsebaan (tussen parking en sporthal) of via de zij-ingang Krokusstraat en gaan
alleen zonder ouders naar hun speelplaats.

☞ Fietsers komen via de zij-ingang aan de Krokusstraat binnen, plaatsen hun fiets in
de fietsenstalling en gaan alleen verder naar hun speelplaats.

Ophalen kleuters:

☞ ’s Avonds wordt vanaf 15.10 u (’s woensdags vanaf 12.15 u) de poort achter de
sporthal aan de Laarsebaan geopend, langs hier kan u dan tot aan de ophaalplaats
gaan om zo met uw zoon/dochter samen naar huis te gaan. Broers en of zussen
komen tot aan de peuterblok om samen mee naar huis te gaan.
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☞ Kleuters uit K2 en K3 met broers of zussen in de lagere school gaan samen met
grote broer/zus naar de juiste rij en verlaten in deze rij de school tot aan het
afgesproken afhaalpunt. Wanneer jullie niet tijdig aan het afgesproken afhaalpunt
aanwezig zijnt, zal/zullen jullie kind(eren) terug mee naar school worden genomen en
worden afgezet in de schoolopvang.

Ophalen leerlingen lagere school:

☞ Onze leerlingen verlaten de school via verschillende routes (de keuze voor de
route werd gebaseerd op het thuisadres van elke leerling). Wij hebben al onze
leerlingen van de lagere school ingedeeld in drie verschillende rijen: rij 1 GROENE RIJ
gaat naar het pleintje aan het kruispunt van de Houthulststraat en de Laarsebaan
(over ontmoetingscentrum De Cluyse), rij 2 RODE RIJ gaat naar de Nieuwdreef (afdak
ingang CC Merksem) en rij 3 BLAUWE RIJ gaat naar de Nieuwdreef (aan doorsteek
tussen bakker en frituur). De rijen vertrekken om 15.10 u. (’s woensdags om 12.15 u.).
Wij vragen om op de wachtplaatsen geen afval en sigarettenpeuken achter te laten.

☞ De fietsers verlaten de school om 15.10 u. (’s woensdags om 12.15 u.)
via de poort aan de Krokusstraat.
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Voor- en naschoolse opvang: Het Laerke
Voorbewaking

Nabewaking

maandag

van 7.00 u – 8.15 u

van 15.10 u – 18.00 u

dinsdag

van 7.00 u – 8.15 u

Van 15.10 u – 18.00 u

woensdag

van 7.00 u – 8.15 u

Van 12.00 u – 14.00 u – 17.00 u

donderdag

van 7.00 u – 8.15 u

Van 15.10 u – 18.00 u

vrijdag

Van 7.00 u – 8.15 u

Van 15.10 u – 18.00 u

☞ Hiervoor is geen inschrijving nodig. Uw kind wordt daar dagelijks geregistreerd.
☞ Alvorens gebruik te maken van onze opvang vragen wij jullie het huishoudelijk reglement
ter goedkeuring te ondertekenen en de kindfiche in te vullen bij de verantwoordelijke van de
opvang.

☞ Op woensdag gaan de kinderen die na 14.00 uur blijven naar de Laerhofbende. Jullie
schrijven je kind hiervoor in via de app (meer info volgt bij het begin van het schooljaar).
Kinderen worden hier opgevangen tot 17.00 uur. Kostprijs: 5 euro.

☞ Meer informatie kan je vinden op www.hetlaerhof.be bij voor-en naschoolse opvang.
☞ Facturatie voor naschoolse opvang gebeurt rechtstreeks via de opvang zelf. Je zal
hiervoor maandelijks een afrekening meekrijgen. Deze kan je per overschrijving of cash
betalen op ons secretariaat. Je krijgt hiervoor op het einde van het schooljaar een fiscaal
attest.

☞ Kostprijs: 0,85 euro per begonnen dagdeel
Storten op rekening: BE 03 0682 3286 3984 – BIC: GKCCBEBB met vermelding betaling ‘t
Laerke, maand en jaartal, naam en klas van uw kind.
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“Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit
die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een
minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie,
voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer informatie vinden jullie hierover
op https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang.”

Het schoolreglement en andere documenten:
☞ Het aangepaste schoolreglement voor dit schooljaar kunnen jullie van onze website
www.hetlaerhof.be of via de app downloaden.

☞ Op de infoavond in de klas ontvang je een aantal documenten. Deze zijn ook op onze
website en op de app terug te vinden.

☞ De volgende documenten zullen ter beschikking zijn op het eerste infomoment bij de
klasleraar.
-

Toedienen van medicatie
Goedkeuring schoolreglement
Afwezigheidsbriefjes
Goedkeurig gebruik van beeldmateriaal

Het secretariaat van de school:
☞ Monique en Nadia staan jullie bij met raad en daad. Soms kan het er ontzettend druk
zijn. Dus even geduld .

☞ Openingsuren
•

Op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 u. tot 16.30 u.

•

Op woensdag van 08.00 u. tot 12.30 u.

•

Op vrijdag van 08.00 u. tot 16.00 u.
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•

☞ Voor een gesprek met de zorgcoördinator of de directeur graag vooraf
telefonisch contact opnemen via het secretariaat om een afspraak te maken.

Personeel schooljaar 2020-2021
Directie

Rudi Mennens

Zorgcoördinator
Lagere school

Karen Ocket

Zorgcoördinator
kleuterschool

Eline Cambré

☎ 03/645.08.06
✉ zorg.kleuters@hetlaerhof.be

Pedagogisch coördinator

Valerie Janssens

Beleidsondersteuning

Geert De Vreese

ICT-coördinator

Tom van den Broeck

Secretariaat

Nadia El Badaoui

☎ 03/645.08.06
✉ valerie.janssens@hetlaerhof.be
☎ 03/645.08.06
✉ geert.de.vreese@hetlaerhof.be
☎ 03/645.08.06
✉ tomvandenbroeck@hetlaerhof.be
☎ 03/645.08.06
✉ secretariaat@hetlaerhof.be
☎ 03/645.08.06
✉ secretariaat2@hetlaerhof.be

Moniek Schrooten
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☎ 0476/526.626
✉ directie@hetlaerhof.be
☎ 03/645.08.06
✉ zorg@hetlaerhof.be

Leerkrachten kleuterschool:
Instapklas

P 1A

Nancy Peeters
Ilse Weyens

P 1B

Nynke Germis

✉ nancy.peeters@hetlaerhof.be
✉ ilse.weyens@hetlaerhof.be
✉ nynke.germis@hetlaerhof.be

Zorg

P

Eline Cambré

✉ eline.cambre@hetlaerhof.be

Eerste kleuterklas

1 KA

Katrien wuyts
Silke Lemmens

1 KB

Kim Stuyck

✉ katrien.wuyts@hetlaerhof.be
✉ silke.lemmens@hetlaerhof.be
✉ kim.stuyck@hetlaerhof.be

1 KC

Chafia El Ajaji

✉ chafia.elajaji@hetlaerhof.be

Zorg

1K

Caroline Goovaerts

✉ caroline.goovaerts@hetlaerhof.be

Tweede kleuterklas

2 KA

Heidi Wagemans

✉ heidi.wagemans@hetlaerhof.be

2 KB

Linde Linssen
Jessica Peelman

2 KC

Stephanie Nuyens

✉ linde.linssen@hetlaerhof.be
✉ Jessica.peelman@hetlaerhof.be
✉ stephanie.nuyens@hetlaerhof.be

Zorg

2K

Kim Pattyn

✉ kim.pattyn@hetlaerhof.be

Derde kleuterklas

3 KA

Marijke Gyselaers

✉ marijke.gyselaers@hetlaerhof.be

3 KB

Rajae El Mahdaoui

✉ rajae.elmahdaoui@hetlaerhof.be

3 KC

Veerle Maras

✉ veerle.maras@hetlaerhof.be

3K

Inge Meert
Caroline Goovaerts

✉
✉
✉
✉
✉

Zorg
Zorg algemeen

Eline Cambré

Bodymap

Ben Vermeersch
Kim Pattyn
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inge.meert@hetlaerhof.be
caroline.goovaerts@hetlaerhof.be
zorg.kleuters@hetlaerhof.be
ben.vermeersch@hetlaerhof.be
kim.pattyn@hetlaerhof.be

Kinderverzorging

Josie Callebaut

✉ josie.callebaut@hetlaerhof.be

Leerkrachten lager onderwijs:
Eerste leerjaar

L 1A

Steven Vaassen

✉ steven.vaassen@hetlaerhof.be

L 1B

Wendy Vos

✉ wendy.vos@hetlaerhof.be

L 1C

Kelly Vermeiren

✉ kelly.vermeiren@hetlaerhof.be

Zorg

L1

Els Michiels

✉ els.michiels@hetlaerhof.be

Tweede leerjaar

L 2A

Evi Dillen
Elien De Vadder

✉ evi.dillen@hetlaerhof.be
✉valerie.janssens@hetlaerhof.be

L 2B

Katrien Moens
Barbara Spruyt

L 2C

Lin Keeren

✉ katrien.moens@hetlaerhof.be
✉ Barbara.spruyt@hetlaerhof.be
✉ lin.keeren@hetlaerhof.be

Zorg

L2

Barbara Spruyt

✉ Barbara.spruyt@hetlaerhof.be

Derde leerjaar

L 3A

Robin De Backer

✉ robin.debacker@hetlaerhof.be

L 3B

✉ kiona.vandenbosch@hetlaerhof.be

L 3C

Kiona Van den
Bosch
Femke Coenen

Zorg

L3

Stef Cleyman

✉stef.cleyman@hetlaerhof.be

Vierde leerjaar

L 4A

Anke Geeraerts

✉ anke.geeraerts@hetlaerhof.be

L 4B

Iris Spysschaert
Ilse Schrijvers

✉ iris.spysschaert@hetlaerhof.be
✉ ilse.schrijvers@hetlaerhof.be

L 4C

Leen Slangen

✉ leen.slangen@hetlaerhof.be

L4

Geert De Vreese

✉geert.de.vreese@hetlaerhof.be

Zorg
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✉femke.coenen@hetlaerhof.be

Vijfde leerjaar

L 5A

Laurence Paquier

✉ Laurence.paquier@hetlaerhof.be

L 5B

Ann Peeters

✉ ann.peeters@hetlaerhof.be

L 5C

Salud Campaert

✉ salud.campaert@hetlaerhof.be

Zorg

L5

Eva Cardon

✉eva.cardon@hetlaerhof.be

Zesde leerjaar

L 6A

Ines Plinke

✉ ines.plinke@hetlaerhof.be

L 6B

Stephy De Wilde

✉ stephy.dewilde@hetlaerhof.be

L 6C

Sana Yachou

✉ sana.yachou@hetlaerhof.be

L6

Annemijn Smits

✉annemijn.smits@hetlaerhof.be

Zorg algemeen

Karen Ocket

✉ zorg@hetlaerhof.be

Lego

Stef Cleyman

Zorg

ICT
Pedagogisch
coördinator
Beleidsondersteuning

✉stef.cleyman@hetlaerhof.be
Tom Van den Broeck ✉tomvandenbroeck@hetlaerhof.be
Valerie Janssens
✉valerie.janssens@hetlaerhof.be
Geert de Vreese

✉geert.de.vreese@hetlaerhof.be

Lichamelijke opvoeding:
Lichamelijke opvoeding Tom Van den Bleeken
kleuters/lager

✉ tom.vandenbleeken@hetlaerhof.be

Lichamelijke opvoeding Goele Huybrechts
kleuters/lager

✉ goele.huybrechts@hetlaerhof.be

Lichamelijke opvoeding Linde Linssen
kleuters

✉ linde.linssen@hetlaerhof.be

Bijzondere leerkrachten:
Zedenleer
Katholieke godsdienst

Inge De Bois
Barbara Rieg
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Islam

Najat Lanjri
Ekram El Haddouchi
Sonette Hannie
Inga Katamashvili

Protestantse godsdienst
Orthodoxe godsdienst

Onderhoudspersoneel:
Werkman

Mohamed Abouallal

Poets

Mieke Smits
Anna Smet
Antonia Tavares
Liric Heyseni
Carine Vroom
Nura

Toezichten

Sabrina Wouters
Carine Vroom
Liliane van Binsbergen

Voor- en nabewaking

Carine Vroom
Sabrina Wouters
Liliane van Binsbergen

Vakantiedagen 2020-2021:
Vakantieregeling schooljaar 2020-2021
•

woensdag 14 oktober 2020: pedagogische studiedag/teambuilding

•

maandag 2 november tot en met zondag 8 november 2020: herfstvakantie.

•

Woensdag 11 november 2020: wapenstilstand.

•

Maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021: kerstvakantie

•

Maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021: krokusvakantie

•

Vrijdag 12 maart 2021: pedagogische studiedag.

•

Maandag 5 april tot en met zondag 18 april 2021: Paasvakantie.

•

Zaterdag 1 mei 2021: feest van de arbeid

•

woensdag 12 mei 2021: facultatieve vrije dag.

•

Donderdag 13 mei tot en met zondag 16 mei 2021: hemelvaartweekend.
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•

Zaterdag 22 mei 2021 tot en met maandag 24 mei 2021: pinksterweekend

•

Dinsdag 25 mei tot en met woensdag 26 mei 2021: facultatieve verlofdag

•

Donderdag 1 juli 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021: zomervakantie.

Activiteiten 2020-2021:
•

Dinsdag 1 september 2020: start schooljaar (hele dag).

•

Vrijdag 4 september 2020: Laerhof foute vrijdag.

•

Dinsdag 15 september 2020: eerste vergadering van de Laerhof ouders.

•

Vrijdag 2 oktober 2020: Laerhof dierendag.

•

Vrijdag 23 oktober: Laerhof Halloween.

•

Voorleesweek van zaterdag 21 november 2020 tot en met zondag 29 november 2020.

•

Sinterklaas: vrijdag 4 december 2020.

•

Bal Carnaval: vrijdag 12 februari 2021.(kleuter- en lagere school: ganse dag).

•

Schoolfeest: zaterdag 26 juni 2021.

•

Proclamatie K3: donderdag 24 juni 2021.

• Proclamatie L6: maandag 28 juni 2021.

☞ De kalender met de sportactiviteiten en de uitstappen krijgen jullie in het begin van het
schooljaar. Je kan alle informatie en de maandactiviteiten steeds terugvinden op onze app en
op onze website www.hetlaerhof.be
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Infoavonden 2020-2021:
Om het schooljaar vlot te laten verlopen, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van
de manier waarop in de klas wordt gewerkt.
Daarom organiseren wij een informatieavond voor alle ouders, zowel van kleuters als van
leerlingen in de lagere afdeling bij het begin van het schooljaar.
Wij hopen alle ouders te mogen ontvangen op deze infoavonden.
Deze gaan door op:

☞ zaterdag 29 augustus 2020: infodag in de kleuterschool
•
•
•

om 09.30 u. voor de instapklas en de eerste kleuterklas
om 10.00 u. voor de tweede kleuterklas
om 11.00 u. voor de derde kleuterklas

☞ donderdag 3 september 2020: infoavond in de lagere school
•
•
•

om 18.30 u. in het eerste en tweede leerjaar
om 19.00 u. in het derde en vierde leerjaar
om 19.30 u. in het vijfde en zesde leerjaar

☞ Wat kijgen jullie hier te horen? :
•

Klasorganisatie, practische afspraken, aanwezigheden, …

•

Leerprogramma en methode.

•

Niveaulezen (naargelang het leerjaar).

•

Kind- en leerlingvolgsysteem.

•

Hoe wij de leerlingen evalueren: toetsen, observaties, de beoordeling.

•

De rapporten.

•

Wat met de huistaken?
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•

Zwemmen

•

De meerdaagse uitstappen en het belang daarvan.

•

Contact met de ouders-leerkracht.

•

De app

•

Hoe kan je je kind helpen met het schoolwerk? Verwachtingen van de leerkracht.

Oudercontacten 2020-2021:
Inschrijven voor onze oudercontacten gaat steeds via de app.

☞ Kleuters:
•

Donderdag 22 oktober 2020: ganse kleuterschool.

•

Donderdag 11 februari 2021: ganse kleuterschool.

•

Dinsdag 15 juni 2021: ganse kleuterschool.

☞ Oudercontacten:
•

Donderdag 12 november 2020.

•

Donderdag 28 januari 2021.

•

Donderdag 29 april 2021.

•

Dinsdag 30 juni 2020: afhalen van het rapport in de klas (vanaf 10.00 uur).

Rapporten 2020-2021:
☞ Rapporten en oudercontacten lagere schoolafdeling
Uw kind krijgt dit schooljaar 4 keer een rapport:
•

Eerste rapport op dinsdag 10 november 2020.

•

Tweede rapport op dinsdag 26 januari 2021.

•

Derde rapport op dinsdag 27 april 2021
15

•

Vierde rapport op:.
° maandag 28 juni 2021 voor L6 (getuigschrift tijdens de proclamatie).
° dinsdag 29 juni 2021 voor L1-L5

Algemeen:
Het is belangrijk om, wanneer je het ook nodig zou vinden, overleg met de leerkracht te
plegen. Problemen lossen zich immers niet vanzelf op en een goed gesprek kan het begin van
de oplossing zijn. Uiteraard wordt daarvoor eerst een afspraak met de leerkracht gemaakt.

☞ Overgang 3e kleuterklas – 1e leerjaar
Daar wij als school enorm veel belang hechten om onze leerlingen zo goed en zo vlot
mogelijk de overstap van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar willen laten nemen,
krijgen jullie op een viertal infomomenten een heleboel informatie.
•

Woensdag 23 september 2020: info rond bodymap

•

Woensdag 28 oktober 2020: wiskunde

•

Woensdag 25 november 2020: taal

☞ Overgang 1ste kleuterklas – 2de kleuterklas
•

Woensdag 3 februari 2021: start 8.30 uur

☞ Overgang 2de

kleuterklas – 3de

kleuterklas
•

Woensdag 3 februari 2021: start
9.30 uur
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Stads-, zee- en andere klassen:
G.W.P. staat voor geïntegreerde werkperiode.
Kortom een leuke periode buiten de normale klassituatie en een unieke kans voor de
leerlingen en de leerkrachten om elkaar op een heel andere manier te leren kennen.
Dit zijn normale schooldagen, dus rekenen wij erop dat ook iedereen aanwezig is en zal
deelnemen aan deze periodes.
Over de ganse schoolloopbaanmogen gwp’s een leerling maximum 445 euro kosten.
Ook dit schooljaar zal de stad Antwerpen de subsidiëring voor de meerdaagse uitstappen
van scholen op het grondgebied van de stad Antwerpen nog voorzien. De stad trekt hier
jaarlijks 1,2 miljoen voor uit. Dit houdt in dat elk kind 12 (nachten) x 18 euro krijgt gedurende
zijn lagere schoolloopbaan, vanaf de tweede graad .
De kostprijs voor onze leerlingen kan je hieronder lezen:
3de leerjaar (2 nachten x 18 euro = 36 euro): stadsklassen Antwerpen: van 31 mei tot en
met 2 juni 2021
Prijs voor de leerlingen: € 121 - € 36 = € 85
4de leerjaar (3 nachten x 18 euro = 54 euro): speel- en leerklassen Herentals van 15 juni tot
en met 18 juni 2021
Prijs voor de leerlingen: € 179 - € 54 = € 125
5de leerjaar (4 nachten x 18 euro = 72 euro): Zeeklassen Oostduinkerke van 1 tot en met 5
februari 2021
Prijs voor de leerlingen: € 202 - € 72 = € 130
6de leerjaar (4 nachten x 18 euro = 72 euro): sportklassen Brecht van 21 tot en met 25
september 2020
Prijs voor de leerlingen: € 152 - € 72 = € 85
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Via het ziekenfonds kunnen jullie nog een bedrag per overnachting terugkrijgen. Hiervoor
moeten jullie zelf contact opnemen met jullie ziekenfonds. Natuurlijk zijn er nog infoavonden,
gegeven door onze leerkrachten, waarop jullie alles te weten zullen komen.

Wat kost een schooljaar op het Laerhof?
☞ Het bedrag van de maximumfactuur zal worden opgesplitst in drie delen en te vinden
zijn op de facturen van de maand september 2020, januari, april 2021.
September
Remgeld 1ste trimester: 29 euro.
Deel 1 maximumfactuur: kleuter 15 euro, leerling lagere school: 30 euro.
6e leerjaar: betaling sportklassen: € 85
november:
4de leerjaar: betaling voorschot stadsklassen: 50 euro.
5de leerjaar: betaling voorschot zeeklassen: 50 euro.
december:
5de leerjaar: betaling voorschot zeeklassen: 50 euro
januari:
Remgeld 2de trimester: 23 euro.
Deel 2 maximumfactuur: kleuter 15 euro, leerling lagere school 30 euro.
3de leerjaar: betaling voorschot stadsklassen: 50 euro.
4de leerjaar: betaling voorschot speel- en leerklassen: 50 euro.
5de leerjaar: betaling voorschot zeeklassen: 50 euro.
april:
Remgeld voor het 3e trimester: € 20
Deel 3 maximumfactuur: kleuter 15 euro, lagere school-kind 30 euro.
4de leerjaar: saldo speel-leerklassen: 25 euro.
3de leerjaar: saldo stadsklassen: 35 euro.
5de leerjaar: saldo zeeklassen: 30 euro.
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mei:
Afronding facturatie van achterstallige facturen (remgelden en maximumfacturen)
Overschotten worden in mindering gebracht bij eerste factuur in het nieuwe schooljaar.
Bij schoolverlaters kan dit bedrag einde juni afgehaald worden op het secretariaat.
Facturatie voor naschoolse opvang gebeurt rechtstreeks via de opvang zelf. Je zal hiervoor
maandelijks een afrekening meekrijgen. Deze kan je per overschrijving of cash betalen op ons
secretariaat. Je krijgt hiervoor op het einde van het schooljaar een fiscaal attest. Prijs: 0,85
euro per begonnen dagdeel.

☞ Activiteiten, andere dan de gewone lessen
Pedagogisch verantwoorde leeruitstappen, theater- of filmvoorstellingen, sportactiviteiten ...
behoren tot de normale lessen. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen van jullie de
toestemming krijgen om aan deze activiteiten deel te nemen.
Bij niet-deelname moet een geldige reden schriftelijk voorgelegd worden en is de leerling op
school aanwezig. De betaling hiervan wordt geregeld volgens de scherpe maximumfactuur,
opgelegd door het departement van onderwijs.
Er kan enkel een terugbetaling mogelijk zijn mits voorleggen van een geldig doktersattest
en indien de volledige factuur nog niet werd betaald aan de organisatie en/of
vervoersmaatschappij.
De kinderen blijven die dag onder toezicht ineten op onze school , dit wordt via de
remgeldkaart geregeld. Terugbetalingen gebeuren bij de eerste facturatie van het nieuwe
schooljaar. Bij schoolveranderingen kan je deze terugbetaling cash ophalen bij ons
secretariaat

☞ Facultatieve activiteiten
Deze activiteiten gaan door buiten de schooluren en dus ook buiten de bijdrageregeling. De
onkosten zijn afhankelijk van de uitstap.
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Wat doen bij afwezigheid:
☞ Elke afwezigheid dient zo vlug mogelijk gemeld te worden:
-

Je kan dit doen via onze app (icoontje ziek melden).
Een telefoontje naar het secretariat van de school (03/645.08.06)
Steeds een briefje binnenbrengen (van de dokter of uit het agenda).

☞ Als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt,
volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders.

☞ Een dergelijke verklaring kan maximaal viermaal per schooljaar aangewend worden
(behalve bij chronisch zieke kinderen). Je krijgt hiervoor bij aanvang van het schooljaar
standaardformulieren.

☞ De regelgeving omtrent te laat komen en afwezigheden (zie het schoolreglement) wordt
door ons en de verificatiedienst zeer streng gecontroleerd. Bij ongewettigde afwezigheden
nodigen wij jullie uit voor een gesprek en eventueel vragen wij het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding om mee te ondersteunen. De verificatiedienst en het departement
onderwijs moeten wij op de hoogte brengen. Ook veelvuldig te laat komen wordt als een
onwettige afwezigheid geregistreerd.

☞ In het kleuteronderwijs engageren de ouders zich ertoe dat hun kleuter in voldoende
mate aanwezig is. Concreet betekent dit:
•

In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs twee jaar oud wordt,
moet die 100 halve schooldagen aanwezig geweest zijn.

•

In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs drie jaar oud wordt,
moet die 150 halve schooldagen aanwezig geweest zijn.
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•

In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vier jaar oud wordt,
moet die 185 halve schooldagen aanwezig geweest zijn.

•

In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vijf jaar oud wordt,
moet die 290 halve schooldagen aanwezig geweest zijn. Dit is een verplichting.
Vanaf het schooljaar 20-21 zijn deze leerlingen schoolplichtig.

☞ Het naleven van dit engagement is verplicht om het recht op een schooltoelage te
behouden. Om je kind maximale ontwikkelingskansen te bieden is ook zijn regelmatige
aanwezigheid een vereiste!

Toegang tot de school tijdens de schooluren:
Tijdens de schooluren worden alle poorten op slot gedaan.
Ouders en bezoekers kunnen de school enkel betreden via de hoofdingang aan de
Laarsebaan (poort met toezichtcontrole). Bij het binnenkomen van het schooldomein zal de
signalisatie (groene voetjes) u verwijzen naar het secretariaat waar jullie zich dienen aan te
melden.
Dit alles uiteraard voor de veiligheid van al onze kinderen!

Op tijd komen op school:
Zowel bij de kleuters als in het lager onderwijs is op tijd komen een goede attitude.
Telaatkomers storen andere leerlingen en de leerkracht. Ze vinden het meestal zelf ook wel
heel vervelend en missen belangrijke momenten.
Wie in de lagere school te laat komt, gaat langs het secretariaat waar ‘te laat’ in het agenda
geschreven/gedrukt wordt. De ouders van leerlingen die veelvuldig te laat komen nodigen we
uit voor een gesprek.
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De school start om 8.30 u.! De poorten worden dan gesloten. Wie te laat is zal opgevangen
worden aan de poort en zal moeten wachten tot alle leerlingen hun lesdag hebben kunnen
starten. Regelmaat en structuur zijn belangrijk voor uw kind.
De onthaalactiviteit in de klas is een belangrijk pedagogisch moment!

Lichamelijke opvoeding:
Tijdens de lessen bewegingsopvoeding gelden volgende regels en afspraken:
. leerlingen dragen een witte t-shirt zonder tekening en een zwarte short/legging. In de loop
van het schooljaar komen er nieuwe t-shirts voor turnen.
. gebruik van binnen- en buitenschoenen (strikt gescheiden!): binnenschoenen worden op
school bewaard en worden buiten niet gebruikt, wanneer er buiten wordt gesport zal de
leerkracht L.O. de leerlingen verwittigen om deze mee te brengen.
. enkel leerlingen derde graad mogen na het sporten gebruik maken van de douches: zij
voorzien hiervoor zelf een handdoek en zeep.

Fietsen:
Deze kunnen, onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar, op school gestald worden. Zij
zijn echter niet verzekerd. Wie de fietsenstalling gebruikt doet zijn fiets op slot en neemt alle
losse onderdelen (pomp, snelbinder …) mee om diefstal te voorkomen.

Middagtoezichten:
Indien jullie kind tijdens de middag op school blijft eten, kunnen jullie gebruik maken van
deze dienst. Hiervoor betaalt u 3 x per schooljaar via overschrijving: in september voor het
aantal middagen dat er op school gegeten wordt in het eerste trimester, in december voor
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het tweede trimester en in april voor het derde trimester.
Op het einde van elk trimester wordt eventueel tegoed omwille van afwezigheid verrekend.
Bij het begin van het schooljaar duidt u op de inlichtingenfiche aan of je kind
dagelijks/niet/enkele (liefst vaste) dagen per week in de school blijft eten.
Blijft uw kind maar enkele middagen per week op school eten, dan betalen jullie vooraf de
helft van het bedrag en wordt dit verrekend op het einde van het trimester.
Indien jullie nog een bedrag over hebben van het voorbije schooljaar, wordt dit overgezet op
het volgend schooljaar. Ouders verbinden zich ertoe de schoolkosten binnen het lopende
schooljaar te vereffenen. Indien schoolkosten blijven oplopen, wordt er overgegaan tot
vordering via een gerechtsdeurwaarderkantoor.

Studie/huiswerkklas:
Ook dit schooljaar willen wij onze leerlingen vanaf het 2de leerjaartot en met het 6de leerjaar
ondersteunen met huiswerkstudie.
Deze zal doorgaan op maandag, dinsdag en donderdag van 15 uur tot 15.30 uur.
Wie voor deze studie kiest, kan gedurende dit half uur rustig werken in een rustige ruimte.
De kostprijs voor deze huiswerkstudie bedraagt 10 euro voor een 20-beurtenkaart. Deze
kaart kan tijdens de huiswerkstudie of op het secretariat gekocht worden.

Schooltoelage: een centje bijverdienen:
Sinds een tweetal schooljaren wordt de studietoelage automatisch toegekend aan de ouders
die hier recht op hebben.
Indien jullie denken hiervoor toch in aanmerking te komen en twijfelen kunnen jullie steeds
alle info vinden via de website www.studietoelagen.be.
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Afvalbeleid:
Als school kiezen wij bewust voor AFVALBEPERKING en AFVALSORTERING.
Alle meegebrachte voedingswaren dienen verpakt te zijn in een boterhammen- of
koekjesdoos. Aluminiumfolie wordt sowieso mee terug naar huis gegeven.
Voor drankjes kiezen wij bewust voor een milieuvriendelijke verpakking, dus voor
herbruikbare bekers en/of flesjes.
Drankblikjes, brikverpakking en papiertjes van koeken worden terug mee naar huis gegeven
in de brooddoos.
We kiezen ervoor om onze kinderen vanaf september water te laten drinken.
De kinderen mogen zelf een drankflesje met een sportdop, gevuld met water meebrengen
naar de school (geen brikverpakkingen).
Hierbij foto’s van goede drankflessen:
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Onderstaand model is niet geschikt:

Tip: als u enkele flessen aankoopt, kunt u ze dagelijks grondig reinigen.

Zorgbeleid in onze school:
Het zorgteam van de lagere school staat onder leiding van juf Karen. Dat van de
kleuterschool onder leiding van juf Eline. Juf Karen behoudt het zorgoverzicht van de ganse
school.
Indien er moeilijkheden zouden zijn i.v.m. de leerprestaties, gedrag of werkhouding dan
overlegt de klastitularis met het zorgteam. De ouders worden uiteraard ook betrokken bij het
zoeken naar concrete ondersteunende maatregelen voor de leerling. We zoeken samen naar
mogelijkheden en oplossingen.
Juf Els is vertrouwensleerkracht. Leerlingen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk
gesprek kunnen met hun vraag of probleem bij haar terecht. Juf Karen is de projectleider van
ons pestbeleid. Problemen i.v.m. pesten worden in samenspraak met het ganse team
aangepakt. Leerlingen van wie het gedrag niet is zoals het zou moeten zijn, worden door juf
Karen begeleid. Onder haar leiding zullen er op regelmatige tijdstippen acties i.v.m.
attitudevorming worden gedaan op school.
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Schoolzwemmen:
Wie gaat zwemmen?
Het eerste, tweede en derde leerjaar gaan om de veertien dagen op dinsdag zwemmen in het
zwembad van Merksem. Dit telkens in de onpare weken.
De leerlingen uit het eerste leerjaar worden met de bus naar het zwembad gebracht. De
school betaalt de kosten voor de verplaatsing van het eerste leerjaar. Het zwemmen voor het
derde leerjaar is gratis.
afspraken:
Vermits ook de zwemles een les is net zoals rekenen en taal blijven we nauwlettend toekijken
op deelname aan de zwemlessen. Zonder geldige reden (= doktersattest) wordt er niet
thuisgebleven. Geen zwemkledij bij: de school zorgt voor zwemkledij.
Alle leerlingen dragen tijdens de zwemles een badmuts en nauw aansluitende zwemkledij.
Zwemshorten en lange badkleding zijn verboden.
leerlijn zwemmen:
De nieuwe leerlijn zwemmen bestaat uit vijf fasen met speciale aandacht voor leren
overleven.
De leerlingen worden verdeeld in vier niveaugroepen:
Fase 1 waterwennen
Fase 2 leren overleven
Fase 3 leren zwemmen
Fase 4 verbreden (verschillende zwemslagen)
Fase 5 verdiepen (niet op school).
De leerlingen kunnen op het einde van het schooljaar een zwembrevet behalen. De prijs van
een zwembrevet bedraagt € 0,75.
De verschillende zwembrevetten zijn:
Brevet pinguïn: waterwennen
Brevet zeehond, waterschildpad en dolfijn: leren overleven
Brevet otter, haai en orka: leren veilig zwemmen
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Meer info kan je vinden op fredbrevet.be.

Dit hoort niet op school:
Onze leerlingen hoeven hun persoonlijke gsm – indien ze die hebben – niet mee te brengen.
Als er moet getelefoneerd worden, kan dat altijd vanuit het secretariaat. Gsm’s die
meegebracht worden staan af tijdens de schooluren en blijven in de boekentas of worden in
bewaring gegeven bij de leerkracht. De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor
schade, verlies of diefstal. Dezelfde regeling geldt voor speelgoed of ruilkaarten. De school
voorziet ballen tijdens de speeltijd.

Kauwgom is verboden op school.
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Wat doen we bij een ongeval:
☞ De school zal altijd trachten de ouders te bereiken in geval dit ongeval heeft
plaatsgevonden op school of op weg naar school.

☞ Indien er niemand te bereiken is en de school stelt vast dat er dringend medische hulp
nodig is, zal de school het nodige doen.

☞ Op school zijn er meer dan voldoende mensen aanwezig die een cursus EHBO hebben
gevolgd en jaarlijks op navorming gaan.

☞ Indien jullie als ouders zelf naar de dokter of het ziekenhuis gaan, mag u niet vergeten de
van de school verkregen verzekeringspapieren te laten in te vullen (lees verder hieronder).
Deze documenten kan u op het secretariat van de school verkrijgen.
Administratie in geval van een ongeval:

☞ Het blad invullen:
•

de ouders vullen hun rekeningnummer in, nummer waarop Ethias later het saldo
zal storten.

•

door de geneesheer laten jullie de achterzijde (geneeskundig getuigschrift)
invullen.

☞ Dit blad wordt zo vlug mogelijk (binnen de 24 uur) op school bij de
secretaresse bezorgd.

☞ Als ouder betaal je EERST alle onkosten en rekeningen
☞ Aan de mutualiteit meld je dat het om een schoolongeval gaat, zodat je een formulier
krijgt met duidelijke vermelding van: de betaalde som, het remgeld en het saldo.

☞ Dat briefje wordt, bij afsluiting of na genezing, op school bezorgd en wordt door de
school verstuurd naar Ethias.

☞ De verzekeringsmaatschappij stort het saldo op je rekening, zodat uiteindelijk alles zal
worden terugbetaald.
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Digiboards, iPads, interactieve beamers:
☞ Al onze klassen van de lagere school zijn voorzien van digiboards. Deze borden bieden erg
veel voordelen..
De leerkrachten worden op regelmatige basis bijgeschoold om deze borden zo optimaal
mogelijk te gebruiken.
☞ Degelijk internet is aanwezig in alle klassen en gebouwen (dit zowel draadloos als met
kabel).
☞ In alle klassen zijn er meer dan voldoende iPads aanwezig, zodoende dat leerlingen “one
to one” kunnen werken.

Coderen, programmeren vanaf de kleuterschool:
☞ Onze leerlingen krijgen ook al de eerste stappen in het “leren” programmeren en coderen
vanaf de instapklas (2,5 jaar).
☞ Verder werken wij met “Bee Bot”. Dit is een programmeerbare bij, die netjes
voorafgeprogrammeerde instructies kan uitvoeren.
Daarna gaan we een stapje verder via “Blue Bot” en “Dash en Dot”, sphero,specrums, …
Deze kunnen geprogrammeerd worden via de iPad en zo een heel circuit afleggen. Beslist de
moeite om eens te bekijken.
☞ Daarnaast werken onze kinderen nog met Osmo, Bloxels en diverse toepassingen.
Gewoon teveel om op te noemen.
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Een heuse Lego education innovation studio:
☞ Wij leren onze leerlingen werken, bouwen, nadenken, coderen, programmeren, creëren, …
met Lego. Hiervoor hebben we een officiele lego innovation education studio.
☞ Verschillende van onze leerkrachten zijn opgeleid door Lego-eduction om te mogen les
geven aan andere leerkrachten en leerlingen.
☞ Ook hier beginnen we van 2,5 jaar en gaan we tot en met het zesde leerjaar. Dit
schooljaar nodigen we ook de grootouders uit om kennis te maken met onze studio.
☞ Onze leerkrachten krijgen hierover op regelmatige basis nascholingen

Een echte Active Floor:
☞ De eerste active floor in het Vlaamse onderwijslandschap. Natuurlijk vragen jullie je nu af
… wat is dat voor iets?
☞ Een active floor is een grote vinyl-mat op de grond die via een beamer en computer
gebruikt zal worden als een soort touchscreen. Hier kunnen de leerlingen spelletjes spelen,
opdrachten uitvoeren, …
☞ De oudere leerlingen leren hiervoor games, opdrachten … te programmeren. Of
omgekeerd fouten uit een programma halen.

Het Laerhof Fablab:
☞ Nog meer technologische innovatie in de basisschool.
☞ Onze leerlingen gaan t-shirts bedrukken, figuurtjes uit hout zagen, 3D-printen, … en dat
allemaal in het Laerhof Fablab
☞ Vanaf begin schooljaar vliegen we erin.

Deze technologische vernieuwingen kan je in geen enkele
basisschool vinden. Op dit gebied staan wij een hele stap
verder en bereiden wij jullie kinderen voor op de jobs van
morgen !!!
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Social media:
Moderne media en manieren van communiceren: onze website,
Facebook, Instagram, Twitter, You Tube, nieuwsbrieven en een
eigen app:
☞ Jullie blijven steeds op de hoogte van de laatste nieuwsjes van de school.
☞ Onze website wordt voortdurend bijgewerkt. www.hetlaerhof.be
☞ Op regelmatige basis verschijnen er nieuwsbrieven. Deze zijn ook altijd terug te
vinden op onze app.
☞ Via facebook krijg je steeds de allerlaatste berichten, aankondigingen en foto’s
van alle activiteiten in de school: http://facebook.com/GOhetlaerhof of gewoon via
de startpagina van onze website of via onze app.
☞ Tenslotte krijg je nog via twitter steeds alle nieuwtjes in het ‘kort’
http://twitter.com/hetlaerhof of via de startpagina van onze website.
☞ Wij bezitten als één van de weinige basisscholen een eigen app. Hiermee kan je
eenvoudig en erg snel communiceren met de school en blijf je als eerste van alle
nieuwtjes van onze school op de hoogte. Deze app kan je eenvoudig downloaden,
door hem op te zoeken via de app- en/of de google playstore of door te klikken op het
icoontje op de homepage van onze website.
☞ En indien je graag onmiddellijk foto’s ziet dan is er onze fotopagina via de website
of onze instagramaccount : gohetlaerhof.
☞ Ook op You tube kan je ons volgen :
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Gratis Nederlandse les voor ouders van onze school:
☞ Vanaf vorig schooljaar geeft juf Annemijn op donderdagnamiddag Nederlandse
activiteiten voor ouders van onze school. Door te spreken, worden de belangrijkste
schoolbegrippen aangebracht. Verder wordt er geoefend met lees- en
schrijfvaardigheden.
☞ Dit schooljaar starten we met een nieuwe groep ouders (vanaf september tot
einde schooljaar). Steeds op donderdagmiddag. De lessen eindigen samen met de
lessen van de leerlingen. Jullie kunnen dan samen naar huis gaan.
☞ Dit alles is natuurlijk gratis en jullie krijgen er nog koffie, een koekje en alle
materiaal bovenop. Het leuke hiervan is dat jullie het Nederlands onder de knie
krijgen en zo jullie kinderen beter kunnen helpen met het schoolwerk.
☞ Meer info via juf Annemijn, via het secretariaat van de school of via de directie.

De oudervereniging:
Onze oudervereniging organiseert verschillende
activiteiten in onze school, zoals wafelverkoop, filmavond,
spaghettiavond … De opbrengst van al deze activiteiten
gaat integraal naar de leerlingen van onze school.

☞

☞ Lid worden van de oudervereniging kan altijd. Meer info
kan je steeds verkrijgen via de directie.

☞ De oudervereniging zal dit schooljaar vergaderen op
donderdag 17 september 2020 om 19.00 uur. De volgende data worden dan
afgesproken in functie van de geplande activiteiten.
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Parkeren en verkeerssituatie rondom de school:
Beste ouders,
Wij rekenen op jullie medewerking. Elk jaar stellen wij, ouders en buren vast dat een aantal
ouders de verkeersregels gewoon aan hun laars lappen. De frustraties en ergernissen van
heel wat mensen nemen daardoor uiteraard toe.
Vandaar deze oproep: ‘wandel of fiets met uw kind naar de school’!

Niet parkeren voor de garages van onze buren.
Niet op de rijweg stilstaan om kinderen te laten uitstappen.
Het voet- en fietspad vrij laten.
Uw auto even verder parkeren en de tijd nemen om uw kinderen rustig tot aan de
schoolpoort te brengen, zonder andere weggebruikers te storen.

HET GOEDE VOORBEELD GEVEN AAN ALLE KINDEREN!
Iedereen weet dat de parkeermogelijkheden op het einde van de schooldag beperkt zijn,
maar dit mag geen reden zijn om de veiligheid van onze en andermans kinderen aan de laars
te lappen. Het gevolg en leed van onverantwoord gedrag willen jullie echt niet op uw
geweten hebben. Opvoeden is het goede voorbeeld geven!
Een tip: vertrek een tiental minuutjes vroeger, parkeer veilig in één van de zijstraten en
wandel met de kinderen mee naar de schoolpoort. Rustig, gezellig en vooral: veilig!
Bedankt
Het Laerhof team
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