


 Juf Geert  →  peuters 

 Juf Rebecca  →  K1R 

 Juf Daphne →  K1D 

 Juf Jacqueline →  K2J 

 Juf Marijke →  K2M 

 Juf Carine  →        K3C 

 Juf Belinda → K3B 

 Juf Femke →  Zorgcoördinator 

 Juf Micha   →  Zorgcoördinator 

 Meester Patrick → L.O. – leerkracht  



 Juf Elke  →  1E 

 Juf Linda  →  1L 
 Juf Jessie  →  2J 

 Juf Marie  →  2M 

 Juf Carla  →  3C 
 Juf Tania  →        3T 

 Juf Annemie → 4A 

 Juf Wendy  →  4W 
 Juf Riet  →  5R 

 Juf Lidy  → 5L 

 Juf Carine   → 6C 

 Juf Claudia  → 6CL 

 Juf Micha   → Zorgcoördinator 

 Meester Patrick → LO – leerkracht 

 Juf Chantal → vrijwillige leerkracht voor 
    anderstalige nieuwkomers  



 Er werd een voorlopige planning gemaakt van alle 
activiteiten die in de loop van het schooljaar 
plaatsvinden. Iedere ouder ontvangt een exemplaar, 
maar je kan deze planning ook raadplegen op de 
website van de school. www.desprongmaaseik.be 

 Hierop worden heel wat (schoolse) activiteiten 
vermeld. 

    nl. Feestelijkheden (schoolfeest, eetdag…) 

         Rapporten & Oudercontact 

         Pedagogische studiedagen  

         Facultatieve vrije dagen 

         … 

http://www.desprongmaaseik.be/


 Alle activiteiten (= binnen de  maximumfactuur),  

    zijn verplicht en worden verrekend via de  

    maandelijkse factuur 

 Alle andere activiteiten en diensten zijn niet verplicht. 
    ↳ steeds een inschrijvingsformulier invullen en  

        ondertekend terug meegeven naar school! 

        vb. middag, soep, broodjes, bus…  

 GEEN geld meer meegeven 
    ↳ Uitgezonderd: broodjes, voorverkoop kaarten… 

 Eventueel via domiciliëring ⇒ secretariaat! 

 Afbetalingsplan i.f.v. extra-muros, achterstallige  

    betalingen… is steeds mogelijk! 



 Nieuwe regels en afspraken 2014 – 2015 

 Engagementsverklaring = VERPLICHT!  

 Ondertekenen voor kennisname én akkoord! 

    Dit formulier wordt opnieuw meegegeven! 

 BELANGRIJK! 

 Alle brieven, documenten, info… is steeds   

    beschikbaar op de schoolwebsite! 

 Meld op welke manier u de info voortaan  

    wenst te ontvangen (website, mail, papier) 

    → zie keuzeformulier! 



 Opvang 

      ‘s morgens: 

      - Kinderen altijd brengen en halen aan de  

        overdekte speelzaal  

      - Toezicht in het hoofdgebouw vanaf 08u10,   

         wijkschool  vanaf 08u15 

      - Vanaf 08u30: Kinderen brengen via de poort aan  

         de kleuterafdeling  

      ‘s middags: 

      - Kleuters  afhalen aan de overdekte speelzaal   

         (Kleuterafdeling hoofdgebouw en wijkschool)        

      - Kinderen afhalen aan de middelste poort    

         (Lagere afdeling) 



 ‘s avonds: 

      - vanaf 15u10 (woensdag 12u20 WS en 12u00 HG):   

        Kinderen opwachten aan de wachtzone  

        (= voorkant  kleuterafdeling) en niet afhalen  

        aan de klas of op de speelplaats. 

      - Enkel de fietsers  betreden en verlaten  

        momenteel de school via de middelste poort! 

      - Gebruik niet het poortje bestemd voor de  

        schoolbusgebruikers, dit omwille van   

        veiligheidsredenen!  

      - Na schooltijd is de speelplaats verboden terrein.  

        Dit om veiligheidsredenen, maar ook om  

        vernieling niet in de hand te werken. 



 Algemeen rookverbod:  

    nl. Tussen 6u30 en 18u30 mag er niet  

         gerookt worden op het schoolterrein! 

 Godsdienstkeuze: 

    - Nieuwe leerlingen en leerlingen 1ste  

      leerjaar dienen hun godsdienstkeuze  

      uiterlijk 05/09 door te geven. 

    - Andere leerlingen kunnen hun keuze  

      ook nog wijzigen tot uiterlijk 05/09. 



 

 Contactgegevens 

    - Controleer samen met de leerkracht  

       uw contactgegevens! 

    - Meld wijzigingen steeds aan het  

       secretariaat! vb. adres, telefoon… 

    - Geef ook de gegevens door van  

       personen die de school kan  

       contacteren in noodgeval = belangrijk! 



 

 Milieu 

    - gebruik geen verpakkingsmiddelen (vb, folie…),  

       maar doe boterhammen, koekjes, fruit… in  

       een brooddoos 

    - Gebruik geen blikjes of brikjes, maar  

      herbruikbare drinkflessen 

    - Noteer op de brooddoos, koekjesdoos,    

      drinkfles… de naam van uw kind dit om verlies  

      te voorkomen. 

    - Postwisseling beperken door gebruik van  
      website of mail → zie keuzeformulier! 



 

 Tussendoortjes & Drank 

    - Geen snoep, chips, chocolade(koeken) 

    - fruitdagen op maandag en woensdag 

      → Enkel fruit, groenten of boterham! 

    - Geen frisdranken of energiedranken,  

      maar enkel water, (choco)melk, fruitsap! 



 

 Opvang bij afwezigheid leerkrachten 

    - door vervangleerkracht  

    - indien geen vervangleerkracht  

      beschikbaar is, kinderen verdelen  

      volgens een vervangingslijst 

 Vragen, klachten of problemen? 

    → Neem contact op met het secretariaat  

         of met de directeur! 

 



 

 Vroegtijdig school verlaten kan enkel mits: 

     - schriftelijke toestemming van de  

       directeur 

     - tenminste 1 dag op voorhand vragen 

     - in uitzonderlijke gevallen 

 Schoolbezoek door ouders 

    - geen bezoek tijdens de lesactiviteiten: 

    - steeds eerst aanmelden bij het  

      secretariaat of de directie. 

 

 



 Voor kleuters en lagere schoolkinderen 

 Aanvraag indienen uiterlijk tot 1 juni! 

 Hulp nodig? 

    ↳ Na telefonische afspraak op het  

        secretariaat van de school! 



 Activiteiten georganiseerd door OUDERS 

 Activiteiten georganiseerd voor KINDEREN 

 IEDEREEN is welkom 

 UW mening telt! 

 SAMEN maken we mooi en beter werk! 

 Bestuur / Helpende handen ⇒ Inschrijving! 

 


