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INFOBOEKJE 

GO! basisschool De Krekel 

Schooljaar 2021 – 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders en kinderen. 
Van harte welkom in onze school 

 waar wij elke dag SAMEN bouwen 
 aan het wonder dat KIND heet. 
Geniet van een fijn schooljaar! 

 

 

 

 

In dit boekje vindt u alle nuttige info over de school terug. 

Bewaar dit boekje goed. 

 

Het leerkrachtenteam en directie Wendy Wauters 
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1. Jaarthema	 	
	

Dit schooljaar leren we kinderen terug SPELEN, echt SAMEN SPELEN en het liefst in onze 
prachtige groene krekelweide, Groentopia. 
Hierbij is het belangrijk om op de juiste manier te communiceren. Naar mekaar luisteren, op de 
gepaste wijze reageren,…een leerproces en een grote uitdaging. 

 

 

Op woensdag 1 september starten we het nieuwe schooljaar met het jaarthema  

Samenspelen? NATUURlijk! 

Hoe we het verder aanpakken, blijft nog een beetje een verrassing…  
Volg dus zeker onze website www.bsdekrekel.be 

en volg onze facebookpagina https://www.facebook.com/BasisschoolDeKrekel 
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2. Pedagogisch	project	GO!	 	
	

Missie 

Het PPGO! is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene 
doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen. Het is een 
richtingwijzer en referentiekader om lerenden te begeleiden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en 
in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Het PPGO! biedt daarmee 
niet alleen een basis voor kwaliteitsvol onderwijs en opvang, maar het is ook een ruimer 
maatschappelijk project omdat het door een brede vorming van de gehele persoonlijkheid bijdraagt aan 
het samenleven. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Basisbeginselen 

Het GO! voedt op tot actief burgerschap door respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, 
engagement en betrokkenheid te bewerkstelligen. 

Het PPGO! staat voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld. Het PPGO! beoogt gelijke kansen 
bij de maximale ontplooiing en vorming van persoonlijkheden. Daarbij streven we ernaar dat wie in het 
GO! gevormd en ontwikkeld is de volgende eigenschappen heeft: 
• kijkt met een open geest, zonder vooroordelen, en toont belangstelling en respect voor ieders mening 
en bestaande verschillen; 
• toont zich authentiek en integer in het samenleven met anderen, door eerlijk en respectvol uit te 
komen voor eigen ideeën en overtuigingen; 
• huldigt de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet enkel als principe, 
maar spant zich ook in om ze te verwezenlijken; 
• is betrokken bij de sociale werkelijkheid, dat wil zeggen: 
→ eerbiedigt de universele rechten van de mens en zijn fundamentele vrijheden en draagt bij tot hun 
realisatie; 
→ handelt volgens democratische waarden en instellingen; 
→ verzet zich tegen maatschappelijke ongelijkheden en zet zich in voor sociale rechtvaardigheid. 
• is mondig en kritisch en kan ideeën helder, genuanceerd en respectvol uiten; 
• is bereid om een leven lang en levensbreed te leren. 

Met het PPGO! wil het GO! elk individu gelijke kansen bieden om zich te ontwikkelen. Wij gaan daarbij 
niet uit van een vaste standaard maar spelen in op verschillen; lerenden krijgen pedagogische, 
didactische en sociaal- emotionele ondersteuning afgestemd op de eigen talenten, mogelijkheden en 
behoeften. Het PPGO! streeft de totale ontplooiing van de persoon na via het verwerven van kennis en 
inzicht en het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het 
ontwikkelen van een open geest, een kritische en creatieve houding ten aanzien van mens, natuur en 
samenleving, en actief burgerschap. 
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Elke mens is uniek, alle mensen zijn gelijkwaardig. In iedere onderwijs- en opvoedingssituatie moeten 
de individuele mogelijkheden van elke lerende tot hun recht komen. Iedereen heeft recht op gelijke 
ontwikkelingskansen. 

Rekening houden met eigen mogelijkheden en interesses wil enerzijds zeggen dat beperkingen en 
contextgebonden achterstanden worden gemilderd of weggewerkt door aangepaste ondersteuning. 
Anderzijds worden kinderen, jongeren en volwassenen ook maximaal uitgedaagd en geprikkeld in hun 
specifieke talenten. Het GO! tracht met andere woorden bij alle lerenden maximale ontwikkeling, 
leerwinst en welbevinden te bereiken. 

De aandacht voor gelijke kansen toont hoe in ons opvoedingsproject de vorming van lerenden 
onlosmakelijk verbonden is met het veranderen van de samenleving. Die complexe samenhang tussen 
individu en samenleving heeft twee componenten: 
• Enerzijds bereidt het GO! lerenden voor op het samenleven. Door in te zetten op voorgenoemde 
waarden wil het GO! mee bouwen aan de samenleving van de toekomst: een vrije democratie met 
actieve burgers waarin het samenleven centraal staat. Dit is slechts haalbaar als de vorming van het 
individu voldoende breed is, met aandacht voor zowel wetenschappelijke en technologische, sociaal-
culturele als ethische componenten in een gezond evenwicht. Door die brede vorming leren kinderen, 
jongeren en volwassenen het doel en de zin van hun handelen inzien; het stelt hen in staat om zich 
kritisch op te stellen tegenover zichzelf en het maatschappelijke gebeuren en in vrijheid 
verantwoordelijkheid te dragen. 
• Anderzijds positioneert het GO! zich met zijn pedagogisch project in de samenleving. Het universele 
recht op onderwijs veronderstelt dat de samenleving in maximale ontplooiings- en participatiekansen 
voorziet voor elk individu, volgens zijn of haar mogelijkheden. Dit recht is voor het GO! onlosmakelijk 
verbonden met het nastreven van gelijke kansen en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting. 
Door te focussen op wat mensen verbindt en kinderen, jongeren en volwassenen te leren samenleven 
over de grenzen van verschillen heen maken we van de school een betekenisvolle leer- en 
leefomgeving die bijdraagt tot een meer rechtvaardige samenleving. 
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Samen leren samenleven: neutraliteit als uitgangspunt voor actief burgerschap 

Het GO! heeft de grondwettelijke opdracht om neutraal onderwijs aan te bieden. Dat betekent dat de 
filosofische, ideologische en levensbeschouwelijke opvattingen van de lerenden en hun ouders 
geëerbiedigd worden. Neutraliteit betekent niet dat individuen neutraal of kleurloos zijn maar wel dat we 
uitgaan van een diversiteit aan levensbeschouwelijke perspectieven. Het GO! engageert zich tot 
neutraliteit en creëert daartoe een leer- en leefomgeving die uitgaat van de gelijkwaardigheid van 
levensbeschouwelijke overtuigingen, zonder de ene of andere overtuiging als richtinggevend naar 
voren te schuiven. 

De waarden die het GO! ondersteunt, bieden de zekerheid van een kader van neutraliteit dat 
noodzakelijk is om een dialoog tussen verschillende levensbeschouwingen op voet van 
gelijkwaardigheid mogelijk te maken: vrijheid, 

gelijkheid en solidariteit; gelijkwaardigheid van de seksen; scheiding van kerk en staat; vrijheid van 
gedachte en geweten van allen, waarbij elke persoon vrij is om een bepaalde levensbeschouwelijke 
overtuiging aan te nemen. 

Het GO! creëert voor de lerenden de mogelijkheden om hun eigen individuele persoonlijkheid te 
ontwikkelen, hun eigen keuzes te leren maken en vormt hen als burgers in een democratische 
samenleving. Neutraliteit is daarbij als volgt gedefinieerd: 
• lerenden de waarden bijbrengen die eigen en gemeenschappelijk zijn aan onze democratische 
samenleving en rechtsstaat; 
• lerenden beschermen tegen elke vorm van druk die hen zou verhinderen om eigen keuzes te maken; 
• actief optreden tegen vormen van discriminatie of uitsluiting op basis van geslacht, geaardheid, 
etniciteit, overtuiging en andere kenmerken; 
• geen enkel onderwerp bij voorbaat uitsluiten van behandeling tijdens de lessen of van 
wetenschappelijke en pedagogische vraagstelling, om zo de openheid voor de diversiteit van visies in 
de samenleving te waarborgen. 

Mensen met uiteenlopende overtuigingen zijn welkom in het GO! en hun eigenheid wordt er 
gerespecteerd voor zover zij de wetgeving in ons land respecteren, zich mee inzetten om kinderrechten 
en mensenrechten voor elke persoon waar te maken en actief betrokken zijn bij de grondwaarden en 
doelstellingen van het PPGO!. Het GO! beschouwt het actief omgaan met alle vormen van diversiteit 
als een belangrijke uitdaging en een toegevoegde waarde bij het realiseren van zijn opdrachten. 

Actief burgerschap wordt op de eerste plaats gekenmerkt door een actief pluralistische basishouding en 
de verwachting van wederkerigheid. Het GO! stelt het samen leren samenleven als een kernopdracht 
voorop, en benadrukt daarmee dat alle mensen in onze samenleving over bestaande verschillen heen 
met elkaar verbonden zijn door gemeenschappelijke grondrechten en democratische basiswaarden. 

Door in te zetten op voorgenoemde waarden en doelstellingen wil het GO! mee bouwen aan de 
samenleving van de toekomst: een vrije democratie met actieve burgers waarin het samenleven 
centraal staat en elke persoon gelijke kansen heeft om zich maximaal te ontplooien. De GO! school is 
een school van de gemeenschap en voor de gemeenschap. Dat veronderstelt niet alleen een 
pedagogisch project, maar ook een brede participatie. 

Via zijn beleid voorziet het GO! in kansen om democratische deelname aan de totstandkoming en 
uitvoering van beleidsbeslissingen mogelijk te maken. Het wil lerenden, ouders, personeel en 
bestuurders van het GO! aanzetten tot nadenken en betrokkenheid bij de maatschappelijke realiteit en 
de dagelijkse onderwijspraktijk. Het vertaalt het PPGO! in standpunten, actieplannen, school- en andere 
reglementen en de cultuur binnen zijn instellingen. Het PPGO! is dynamisch in zijn toepassing, 
afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen, specifieke contexten, nieuwe wetenschappelijke 
inzichten of veranderende pedagogische behoeften. 

In de scholen en instellingen van het GO! dragen alle lerenden, ouders, personeel en bestuurders er 
actief toe bij om de grondbeginselen, waarden en doelstellingen uit het PPGO! en de 
neutraliteitsverklaring van het GO! effectief te realiseren en na te leven of te doen naleven. 
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3. Schoolvisie	 	
	

	

	

Onze school, deel uitmakend van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, wil in zijn 
pedagogisch- didactisch handelen het kind centraal stellen en de totale ontwikkeling van het kind 
nastreven. De school volgt zodoende de algemene pedagogische leidraad die vervat ligt in het 
Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO). 

Het schoolteam wil binnen de grenzen van het PPGO zijn eigen accenten leggen. Hierbij willen we onze 
visie op ‘leef- en leerhoudingen’ verduidelijken en op die manier ons pedagogisch werk en ons 
opvoedkundig streven benadrukken. Wij willen aandacht besteden aan onze onderwijskwaliteit, 
rekening houdend met de ontwikkelingsdoelen, de eindtermen en de leerplandoelen. 

 
GO! basisschool De Krekel wil een school zijn waar elk kind zich BLOS voelt: blij, veilig maar vooral zich 
thuis voelt. We proberen steeds om de positieve punten van elk kind optimaal in de kijker te plaatsen. 
Elke leerkracht engageert zich om in teamverband te bouwen aan het welbevinden en de betrokkenheid 
van alle kinderen. Het BLOS project – wat staat voor ‘BLij Op School’ – vormt de rode draad doorheen 
onze klas- en schoolwerking. Wanneer kinderen, leerkrachten en directie zich thuis voelen op school 
zijn ze enthousiast, leergierig, werken ze fijn samen en staan ze open om bij te leren. 
BLOS komt van blozen. Het is de verwijzing naar een blozende appel, een verwijzing naar gezonde 
school, gezond lichaam. Bovendien symboliseert het de geestelijke gezondheid: wie nog blozen kan, 
heeft ook een gezonde geest, heeft nog gevoelens waarover hij kan praten en waaraan hij uiting kan 
geven. 

 
Elk kind is uniek! Elk kind heeft zijn specifieke mogelijkheden en talenten die wij graag aanwenden 
en verder ontwikkelen. Wij willen met ons team onze leerlingen leiden en begeleiden zodat zij hun 
talenten optimaal kunnen ontplooien. Zelfkennis, een positief zelfbeeld en zelfsturing dragen bij tot het 
beter functioneren in de snel veranderende maatschappij. 
Dit betekent ook dat ‘iedereen eigen-aardig, maar even-waardig’ is. De typische eigenheid en het persoonlijke zijn 
van ieder kind en iedere leerkracht worden aanvaard en beschouwd als een verrijking voor de school. 

De “totaal-ontwikkeling” van het kind is een voortdurend streven van onze school. Onze school wil daarom een 
school zijn 
 “Waar hoofd en hart elkaar de hand reiken…” 

Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: 
→ Hoofd: verstandelijke ontwikkeling 
→ Hart: sociale ontwikkeling 
→ Handen: creatieve ontwikkeling. 
We brengen onze kinderen in contact met de wereld om ons heen en helpen hen om, naast hun 
schoolse kennis, een ‘koffertje vol sociale competenties’ te verwerven. We voeden onze kinderen op tot 
sociaal vaardige mensen met oog voor kunst en cultuur en met respect tegenover mens, natuur en 
samenleving. Op die manier kunnen ze het nu en later waarmaken in een complexe, multiculturele 
samenleving. 
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Onze school biedt “levensecht onderwijs op maat”. 

‘Al spelende, al doende’ leren staat bij ons centraal. Wat kinderen zelf hebben ontdekt, beklijft. 

We zorgen ervoor dat alles wat onze kinderen leren zinvol is en zoveel mogelijk aansluit bij de 
leefwereld van het kind.  

We hebben hierbij aandacht voor: 

→ leren van en aan elkaar 
→ samenwerken 
→ zelfstandig werk 
→ afspraken naleven 
→ keuzes leren maken 
→ positief kritisch zijn 
→ feedback en het aanvaarden van feedback 
→ leren uit gemaakte fouten. 

Door ‘oog en oor’  te hebben voor  wat er zich buiten de school afspeelt’ brengen we onze kinderen in contact 

met verschillende culturen. Ze ervaren dat de wereld voortdurend verandert en dat het daarom van 
cruciaal belang is om ‘levenslang’ te leren. 

Kinderen moeten zelf actief betrokken zijn bij het leren. Zo bouwen ze voortdurend nieuwe kennis, 
inzichten, vaardigheden en attitudes op en bouwen verder op wat ze reeds kennen en kunnen. Het is 
uiteindelijk de bedoeling dat de kinderen de dingen die ze leren kunnen gebruiken in de wereld van 
vandaag en morgen. 
ICT wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in het lesgebeuren en ondersteunt de doelen die wij moeten 
bereiken. 

Wij geven onze leerlingen elke dag opnieuw gelijke onderwijskansen door ze ongelijk te 
behandelen. Door onze gedifferentieerde aanpak in de klas willen wij voor elk kind, ongeacht sociale 
context, leerstoornis, … maximale leer- en ontwikkelingskansen creëren. We geven aan eenieder het 
recht om voordeel te halen uit ons onderwijs en maximale voortgang te verwerven. De basis is gelijk 
voor iedereen, maar er zijn kinderen die extra uitdaging nodig hebben door te oefenen in moeilijkere 
contexten en er zijn kinderen die meer ondersteuning, herhaling nodig hebben om de basis te 
beheersen. Binnen de kleuterafdeling wordt er vooral op maat gewerkt binnen hoekenwerk. In de lagere 
afdeling werken we meestal volgens het EDI-principe (Expliciete Directe Instructie). We houden het 
instructiemoment kort en gaan na het begeleid inoefenen differentiëren. 

 

Als MOS-school / eco-school willen wij onze groene schoolomgeving gebruiken om actief 
natuuronderwijs, dat vertrekt vanuit natuurbeleving, aan te bieden. Met onze kinderen willen wij een 
milieuzorgsysteem uitbouwen op een pedagogisch verantwoorde manier: 
→ aandacht voor sorteren 
→ zuinig omgaan met energie 
→ eerbied voor de natuur. 
We willen onze kinderen ontplooien tot evenwichtige persoonlijkheden die prat kunnen gaan op een 

‘gezonde geest in een gezond lichaam’. Daarom hechten we veel belang aan gezonde voeding, 

beweging, sociale vaardigheden, veiligheid en hygiëne. 
 

Door professionalisering, overleg, open communicatie willen wij onze onderwijskwaliteit steeds 
verbeteren, in het belang van ALLE kinderen. 

 

Samen bouwen we aan het wonder dat KIND heet. 
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Algemene informatie  

3.1. Schoolbestuur	

“Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander 

orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van 

het Gemeenschapsonderwijs.” 

(cf. artikel 3 en 4 van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998; BS 30 
september 1998). 
Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad 
van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs. 
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar 
aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben. 
Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende 
schoolraad die verplicht wordt samengesteld. 
Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door 
een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van 
directeurs. 

 

Onze school maakt deel uit van: 
SCHOLENGROEP 19 “DENDER” 

Algemeen directeur: Mevr. Els 
Schockaert, Welvaartstraat, 70/4 
9300 AALST 
Telefoon: 053/46.93.00 
E-mail: 
info@sgrdender.be 
Website: 
www.sgrdender.be 

 

Samenstelling van de Raad van Bestuur: 

Dhr. Cottyn Marc 

(voorzitter) 

Mevr. Roels Lieve 

(ondervoorzitter) 

Leden: 

Dhr. Bourda Alain  

Mevr. Callebert Sigrid 

Dhr. De Cuyper Henk 

Dhr. De Plecker John 

Dhr. Van Biesen Leo  

Mevr. Van Laethem Dina 

Dhr. Verbrugge Firmin  

 

 

 

Op het centrale niveau zijn de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd bestuurder van het GO! 

bevoegd. 

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Willebroekkaai 36 

1000 BRUSSEL 

Telefoon: 02/790.92.00 

Fax: 02/790.92.01 

E-mail: info@g-o.be 

Website: http://www.g-o.be 
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3.2. Samenstelling	van	de	 scholengemeenschap	

Onze school behoort tot scholengemeenschap ‘Basisscholen Dender’; samen met de volgende 
basisscholen: 

‘GO! basisschool Gaaf’ – Eikstraat 8 – 9300 AALST 
‘GO! Basisschool Atheneum Aalst’ - Graanmarkt 14 – 9300 AALST 
‘GO! basisschool De Nieuwe Arend’ – Binnenstraat 308 – 9300 AALST 
‘GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs De Horizon’ – Molendreef 57 – 9300 AALST 
‘GO! basisschool Affligem De Regenboog - 't Lessenaartje’ – Driesstraat 9 – 1790 AFFLIGEM 

‘GO! basisschool Ten Berge’ – Galgenbergstraat 39 – 9290 BERLARE 
‘GO! Basisschool Atheneum Denderleeuw’ – De Nayerstraat 11A – 9470 DENDERLEEUW 
‘GO! basisschool Molenveld’ – Molenstraat 33 – 9450 DENDERHOUTEM 
‘GO! basisschool L.P.Boon’ – Leuvestraat 37 – 9320 EREMBODEGEM 
‘GO! basisschool voor buitengewoon onderwijs De Brug’ – Koebrugstraat 7 – 9420 ERPE 
'GO! basisschool De Kleine Okapi - Sint-Kamielstraat 39 - 9300 AALST 
‘GO! Freinetschool De Speelplaneet’ – Meersstraat 10 – 9308 GIJZEGEM 
‘GO! basisschool De Krekel’ – Kattestraat 22 – 9450 HAALTERT 
‘GO! basisschool De Zilverberk’ – Ninovestraat 27 – 9450 HAALTERT 
‘GO! basisschool De Kleine Prins’ – Meirveld 13 – 9340 LEDE 
‘GO! basisschool De Bij’ – Kleemputtenstraat 16 – 1770 LIEDEKERKE 
‘GO! basisschool De Wonderwijzer’ – Kapellestraat 2 – 9402 MEERBEKE 
‘GO! basisschool Faluintjes’ – Leirekensstraat 11 – 9310 MOORSEL 
‘GO! basisschool De Kameleon’ – Dreefstraat 33 – 9400 NINOVE 
‘GO! basisschool De Wereldboom – Steenveldlaan 34 – 9470 DENDERLEEUW 
‘GO! basisschool De Grasspriet’ – Ommegangstraat 51 – 9420 Mere 

De coördinatie van de scholengemeenschap ‘Basisscholen Dender’ gebeurt door de directeur-coördinator: 
Mevr. De Moerloose Katrien 
Welvaartstraat 
70/4 9300 AALST 
Telefoon: 053/46.93.12 
E-mail: dico@sgrdender.be 

 

3.3. Het	begeleidend	centrum	voor	 leerlingenbegeleiding	

Onze school werkt samen met onderstaand centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB. Voor meer info – 
zie schoolreglement. 

CLB GO Dender ‘Aalst’ 

Zonnestraat 25 

9300 AALST 

Telefoon: 
053/60.32.80 E-mail: 
info@clbaalst.be 
Website: www.clbaalst.be 
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3.4. Samenstelling	van	de	 schoolraad	

De schoolraad is samengesteld uit: 
3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel  
3 leden verkozen door en uit de ouders 
2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus 
de directeur van de school. 

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.  

Dit mandaat loopt van 2021 tot 2025.  

Onze schoolraad bestaat uit de volgende leden 

- voorzitter: dhr. Dejonghe Peter 

- secretaris: mevr. Vervynckt Wendy 

- leden: mevr. Keymeulen Jo 

Dhr. Borloo Jimmy 

mevr. Schelfhout Sally 

mevr. Haezaert Isabel 

                            mevr. Van Ransbeke An   

                            mevr. Temmerman Carla      

                            mevr. Wauters Wendy                    
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4. Ons	schoolteam	 	
Ons schoolteam is terug te vinden op de website van de school – www.bsdekrekel.be - en 

bestaat uit:  

de directeur: mevr. Wendy Wauters 
het beleids- en ondersteunend personeel: de administratieve medewerker, de zorgcoördinator, de ict- 
coördinator  
de leerkrachten: de titularis, de leermeesters lichamelijke opvoeding en godsdienst/zedenleer, SES-
leerkrachten,…  
het meesters-, vak- en dienstpersoneel 
het paramedisch personeel. 

 

5. Kinderparlement	 	
In onze school krijgen leerlingen een ‘stem’ door middel van het KINDERPARLEMENT. Vanaf het 3de 
leerjaar worden één of twee leerlingen per klas gekozen en afgevaardigd. Het kinderparlement kan 
initiatieven aanbrengen,    voorstellen    formuleren    en     concreet     uitwerken,     opzoekingswerk     
verrichten,…  
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6. Schoolinfo	 	
	

GO! basisschool De Krekel 

Kattestraat 22 

9450 Haaltert 

Telefoon: 053/84.03.79                  

0477/58.54.65 

E-mail: secretariaat@bsdekrekel.be 

Website: www.bsdekrekel.be 

Directie: mevr. Wauters Wendy 

directeur@bsdekrekel.be 

Zorgcoördinator: mevr. Van der Meeren Petra | zorg@bsdekrekel.be 

Administratieve medewerker: mevr. Vervynckt Wendy | secretariaat@bsdekrekel.be 

Het secretariaat is bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag van 8.00u tot 16.00u. 

                                                      op woensdag van 8.00u. tot 12.00u. 
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7. Begin	en	einde	van	de	lessen	– brengen	en	afhalen	

		 			van	de	 leerlingen	 	
Begin en einde van de lessen: voormiddag van 8.40u. tot 12.15u. 

        namiddag van 13.30u. tot 15.20u.  
Op woensdag van 8.40u. tot 12.15u. 

’s Ochtends en ’s middags is er een belsignaal 2 minuten vóór aanvang van de lessen. De leerlingen gaan dan 
rustig in de rij staan zodat ze bij het 2de belsignaal onmiddellijk ordelijk naar de klas kunnen vertrekken en 

de lessen tijdig kunnen aanvangen. Alle kinderen – ook de kleuters – dienen tijdig op school 
aanwezig te zijn! 

 

Afspraken bij het brengen en afhalen van de kinderen 

Brengen van de leerlingen: 
→ Tussen 8.05u. en 8.15u. kan u met uw kind terecht in het lokaal voor- en naschoolse opvang = 
Wypenstalstraat. 
→ Vanaf 8.15u. is er toezicht voor alle kleuters op de speelplaats van de kleuterafdeling en voor de lagere 
schoolkinderen op de speelplaats van de lagere afdeling. 
→ Begeleid de kinderen tot in de opvang of tot op de speelplaats; waar de persoon met toezicht ze 
graag van u overneemt. Maak van het afscheid geen lange ceremonie en blijf zeker niet rondhangen op 
de speelplaats. 
→ De volgende ingangen worden gebruikt vanaf 8.15u tot 8.40u: 

■ INGANG KLEUTERAFDELING voor alle kleuters! We PARKEREN NIET in het doodlopende 
straatje. Parkeren kan in de brede Kattestraat en dan stap je te voet naar de ingang van de 
kleuterschool. 
■ HOOFDINGANG voor de leerlingen uit de lagere afdeling. Ouders en kinderen volgen het 
éénrichtingsparcours. Ouders blijven niet staan maar verlaten de school zo vlug mogelijk. 

KOM OP TIJD! POORTEN WORDEN GESLOTEN! Het codeslot mag enkel gebruikt worden door ouders 
die hun kinderen naar de crèche brengen! 

Afhalen van de leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 12.15u.: 
→ de kinderen worden in rijen, onder begeleiding van een leerkracht, naar de refter (kleuters) of naar de 
speelplaats (leerlingen lager) gebracht. De ouders kunnen daar hun kinderen ophalen om ’s middags naar 
huis te gaan eten. 

Afhalen van de leerlingen aan het einde van de schooldag: 
→ Tussen 15.20u. en 15.45u. (op woensdag tussen 12.15u. en 13.00u.) worden ALLE KLEUTERS en 
ALLE LAGERE SCHOOLKINDEREN afgehaald op de speelplaats van de lagere afdeling. 
→ De kinderen worden in rijen naar de speelplaats van de lagere afdeling gebracht. De ouders 

betreden de school pas vanaf 15.20u. en respecteren het éénrichtingsverkeer. Op het teken van de 
directeur of de verantwoordelijke leerkracht mag u de school betreden en komt uw kind naar u toe. 
→ Om de parkeerdruk te vermijden vragen wij om in de namiddag de kinderen gespreid op te halen; tot 
15.45u is er GRATIS toezicht op de speelplaats van de lagere afdeling. We proberen hiermee het 
afhalen wat te spreiden in de tijd en de verkeersdrukte aan te pakken. 
→ Kinderen die te voet of per fiets naar huis gaan worden onder begeleiding van de leerkracht naar 
de schooluitgang gebracht. Hiervoor is er een apart fietsers- en voetgangerspoortje. 
→ Na 15.45u. worden de kinderen afgehaald in de voor- en naschoolse opvang = Wypenstalstraat. 
→ De ouders verwittigen de klastitularis wanneer iemand anders dan gewoonlijk de kinderen komt ophalen. 
→ Om de veiligheid van de kinderen te garanderen vragen wij om de kinderen bij de hand te nemen 
bij het verlaten van de speelplaats. 
→ LEERLINGEN mogen niet zonder begeleiding de speelplaats verlaten. 
→ Voor de kinderen die ALLEEN te voet of met de fiets naar huis mogen vragen we om dit schriftelijk mee te 
delen aan de klasleerkracht. 
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Fietsers 
Fietsers stappen af aan het poortje en brengen hun fiets naar de voorziene fietsenstalplaats. Op de 
speelplaats wordt er niet gereden. De fiets wordt steeds aan de hand gehouden. 
De school is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan of diefstal van de gestalde 
fietsen. Fiets veilig! Draag een fluohesje en vergeet de fietshelm niet! 
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8. Voor-	en	naschoolse	 opvang	 	
	

De betalende voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door de school, met uitzondering 
van de woensdagnamiddag. 
De voor- en naschoolse opvang gaat door in de opvanglokalen of op het grasveld voor deze lokalen. 

Er is dagelijks opvang voorzien van 7.00u. tot 8.15u. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
15.45u. tot 18.00u. 

Op woensdagnamiddag kunnen onze leerlingen gebruikmaken van de naschoolse opvang ‘De Pagadder’, 

georganiseerd door de gemeente Haaltert. Deze leerlingen worden op woensdagmiddag op school 

afgehaald door de bus van de gemeente. Het is nodig om hiervoor op voorhand in te schrijven. 
Op woensdagmiddag is er toezicht op school tot 13.00u! 

 
De kinderen van GO! basisschool De Krekel kunnen gebruik maken van de voor- en naschoolse 
opvang. Wie wenst gebruik te maken van de opvang, vult op voorhand een inschrijvingsfiche in. De 
opvang is enkel bedoeld voor kinderen wiens ouders geen andere opvangmogelijkheden 
hebben. 

In de voorschoolse opvang (juf Els) voorziet de school 
geen bijzondere activiteiten. Voor de naschoolse opvang 
wordt de groep gesplitst in een groep bij juf Els (kleuters 
en L1) en een groep bij meester Jurgen (L2-L6). Tijdens 
de naschoolse opvang wordt voor de oudste groep een 
planning gevolgd waar de leerlingen ook tijd krijgen om 
hun huiswerk te maken. Er is geen huiswerkbegeleiding, 
dus als ouder is het noodzakelijk het huiswerk mee op te 
volgen. De vaste planning bij deze groep duurt tot 17.15u., 
daarna komen de twee groepen samen o.l.v. juf Els. 

De naschoolse opvang eindigt om 18.00u stipt. Na 
18.00u. is er geen opvang meer. Wie zijn kinderen te laat 
komt afhalen, betaalt een extra bijdrage van €5 per 
begonnen kwartier (ook op woensdag na 13.00u.). 
Alleen in geval van heirkracht zal deze extra bijdrage niet worden aangerekend. Na drie maal te laat 
komen afhalen, kan uw kind worden geweigerd. 

Kinderen die zich voor of na de opvanguren alleen bevinden in de school (of in de omgeving van de 
school) staan niet onder verantwoordelijkheid van de begeleiders van de opvang. 

Om veiligheidsredenen vragen wij aan ouders om hun kind tot in de opvang te begeleiden. Bij het 
brengen en afhalen van de kinderen vragen wij aan de ouders om telkens aan de begeleider te melden 
dat het kind werd gebracht of afgehaald. De begeleiders geven uw kind niet mee aan vreemde 
personen. Indien uw kind occasioneel wordt afgehaald door iemand anders dan gewoonlijk, verwittig 
dan aub vooraf de leerkracht. 

Voor de voor- en naschoolse opvang wordt er een vergoeding aangerekend. Alleen bij tijdige betaling 
zal er in de loop van het derde trimester een fiscaal attest bezorgd worden. Wanbetaling kan mogelijk 
leiden tot een weigering van het kind in de opvang. 

De school kan kinderen in de opvang weigeren omwille van volgende redenen: 
* het gedrag van het kind staat een normale werking van de opvang in de weg en brengt de kwaliteit van 
de opvang in het gedrang 

* het kind vormt een gevaar voor andere kinderen, de begeleiders of voor zichzelf 
* het kind kan omwille van medische redenen en de noodzakelijke verzorging niet (meer) opgevangen 

worden 
* facturen worden niet betaald 
* het kind wordt drie maal te laat afgehaald. 

De kinderen zijn tijdens de opvang verzekerd voor lichamelijke ongevallen. In geval van ziekte van een 
kind tijdens de opvang zijn de eventuele dokterskosten ten laste van de ouders. Wanneer kinderen 
schade toebrengen aan het gebouw / materialen van de school of het personeel zal dit verhaald worden 
op de familiale verzekering van de ouders. 
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Om veiligheidsredenen wordt er gevraagd om zoveel mogelijk de parking hoofdingang te gebruiken! Op 
de parking aan de opvang zijn twee parkeerplaatsen voorzien; uitsluitend – voor KORT 
PARKEREN - voor de ouders die gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang. 

Voor vragen, suggesties of eventuele klachten kan u terecht bij de directie. 

 

9. Communicatie	met	de	 ouders	
	

Omdat we uw kind centraal stellen, vinden we het belangrijk dat de school en de ouders actief aan 
informatie- uitwisseling doen. Deze communicatie kan op verschillende manieren verlopen en vullen 
elkaar steeds aan: 
■ mondelinge communicatie 
■ communicatie op papier 
■ digitale communicatie. 
De manier van communiceren hangt af van de aard van de boodschap en de context. 

Mondelinge communicatie 
→ De leerkrachten zijn dagelijks te spreken net voor en net na schooltijd. 
→ Infoavond op dinsdag 7 september (kleuters 18.30u. / lager 19.30u.). 
→ Hebben leerkrachten, directie of ouders iets belangrijk te bespreken, dan wordt er een afspraak 
gepland in onderling overleg. 
→ Er worden drie oudercontacten georganiseerd: 15 november 2021 | 8 februari 2022 | 27 juni 2022. 
→ Bij een dringende vraag of een probleem kan u steeds één van volgende personen telefonisch 
contacteren. 

Directie: mevr. Wauters Wendy | 0477/585465 | directeur@bsdekrekel.be 

Zorgcoördinator: mevr. Van der Meeren Petra | 0499/ 51 70 14 | zorg@bsdekrekel.be 

Administratieve medewerker: mevr. Vervynckt Wendy | 053/84 03 79 | secretariaat@bsdekrekel.be . 

Communicatie op papier 
→ In het heen- en weerschriftje bij de kleuters noteren de leerkrachten persoonlijke boodschappen, 
informatie met betrekking tot uw kind. Zelf kunt u korte boodschappen, vragen,… voor de leerkracht of 
de directie noteren in het heen- en weerschriftje. 
Groen kaartje = geen boodschap! 
Rood kaartje = leerkracht / ouder noteerde iets in het heen- en weerschriftje. 
→ In de agenda van de lagere afdeling worden alle taken en lessen genoteerd, het mee te brengen 
materiaal, documenten om in te vullen, persoonlijke boodschap voor de ouders, informatie met betrekking 
tot uw kind,…. Hier is het belangrijk om dagelijks de agenda in te kijken en te ondertekenen voor 
gezien. Zelf kunt u korte boodschappen, vragen,… voor de leerkracht of de directie noteren in de 
agenda. 

→ Uitnodigingen voor het oudercontact, documenten om in te vullen worden op papier meegegeven. 

→ Viermaal per schooljaar krijgen de leerlingen van de lagere school een rapport mee. Het verschaft u niet 
alleen informatie over de schoolse vorderingen, maar ook over het sociaal gedrag van uw kind. 

Digitale communicatie 
→ Onze website www.bsdekrekel.be is het visitekaartje voor nieuwe ouders en een infobord voor onze 
huidige ouders. Neem zeker regelmatig een kijkje! Schoolnieuws krijgt hier een vaste plek. 
→ Op de klasblogs krijgen de ouders een inkijk in de klas van hun kind. Op die manier willen we de 
betrokkenheid tussen school en ouders verhogen.  
→ We gebruiken het digitale platform SMARTSCHOOL – https://dekrekel.smartschool.be – voor 
schoolgerelateerde communicatie vanuit de directie. 
→ Leerkrachten kleuter en lager gebruiken het digitale platform SMARTSCHOOL voor klasinterne 
communicatie. 

■ Op de infoavond geven de leerkrachten uitleg over de installatie en het gebruik van dit platform. 
■ Download de app van smartschool op uw smartphone. Bij instellingen kan u aanduiden om een 
melding te krijgen wanneer er een smartschoolbericht werd gepost. 
■ Het is zeer belangrijk om deze informatie met de nodige aandacht te lezen. 

→ Op onze Facebookpagina wordt er algemene informatie gepost, al of niet met een doorverwijzing naar 
onze website. Dringende boodschappen vanuit de school vindt u hier terug. 
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Wat vinden wij belangrijk in onze communicatie met ouders? 
■ Basisregel: beleefdheid en respect zijn essentieel in alle vormen van communicatie. 
■ In tijden van digitale communicatie blijven persoonlijk contact en rechtstreekse communicatie heel 

belangrijk! 
■ Laat u niet verleiden tot een online discussie. Neem de telefoon of maak een afspraak om alles 
rustig te bespreken. 
■ Lees de smartschoolberichten met de nodige aandacht! Zij bevatten heel wat nuttige informatie! 
■ De verschillende kanalen om te communiceren hebben elk een eigen dynamiek. We respecteren 
bovenstaande afspraken en reageren nooit in een ‘emotionele opwelling’ via online communicatie. 
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10. Maaltijden	/	drank	
	

Op onze school wordt er WATER gedronken en wordt de DRINKBUS gebruikt. 
Volgende dranken zijn verboden: frisdranken, fruitsappen, energiedranken, alcoholische dranken en 
hypertone sportdranken. Brikjes, blikken, glazen en plastic flessen zijn niet meer toegelaten. 

SNOEP op school is NIET toegelaten. Kies voor gezonde tussendoortjes: fruit, een boterham, een 

voedzame koek (zonder chocolade). Als tussendoortje willen wij FRUIT promoten. Op onze school is 
vrijdag een 'fruit-in-de- boekentas-dag'. Dit betekent dat enkel fruit of een boterham is toegelaten. Op 
woensdag doen wij mee aan de schoolfruitactie, gedeeltelijk gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. 

Warme maaltijden bestaan uit soep, hoofdschotel en nagerecht. Deze worden volledig hygiënisch en 
fijn bereid door de firma ‘Agape’ (koude lijn). 
Wie boterhammen eet, gebruikt een NAAMGETEKENDE 
brooddoos.  
Kinderen kunnen in de refter ook soep drinken. 

 

 
 

Voor de niet-pedagogische dienstverlening warme maaltijden is  het nodig om vooraf in te schrijven. 

Bestelde maaltijden worden  vooraf gefactureerd. ENKEL de afwezigheden die gewettigd worden 

d.m.v. een doktersattest én waarvan het secretariaat voor 9.00u op de hoogte werd gebracht, worden 

gecrediteerd op de volgende factuur. 

 

 
 

Warme maaltijden Kostprijs 

Kleuter € 3,10 

Lager € 3,60 

Dranken  

Soep € 0,60 

Water gratis 
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11. Wat	brengen	de	kinderen	mee	naar	de	klas?	
	

� Gelieve voor de kleuters een kleine boekentas te voorzien die ze zelf kunnen openen en sluiten, maar 
waarin toch een mapje (schriftformaat) kan gestopt worden. 
Mogen wij vragen de kledij van uw kleuter te willen voorzien van een merkteken of te willen 
naamtekenen; vooral mutsen, sjaals, jassen,… 
Bij de allerkleinsten wordt er door de ouders reservekledij meegegeven naar school. Indien uw kleuter 
gebruik maakt van reservekledij van de school, gelieve deze dan zo spoedig mogelijk GEWASSEN terug 
te bezorgen! 
Bij peuters die nog niet zindelijk zijn wordt er gevraagd om wegwerpluiers en toiletdoekjes mee te geven 
naar de klas. Bij het niet naleven van deze afspraak zullen de ouders de onkosten voor wegwerpluiers,… 
moeten vergoeden aan de school. 

 
� Kinderen hebben heel wat spullen nodig op school. Om de kosten voor ouders zoveel mogelijk te 
beperken, is duidelijk bepaald welke materialen de scholen zélf moeten aankopen voor de kinderen in 
het basisonderwijs. Het gaat o.a. over schrijfgerief, leerboeken, schriften, passer,… 

Zaken die u zelf voorziet zijn bv.  een boekentas, een pennenzak, … 

Hebt u nog vragen over de schoolkosten in het basisonderwijs, neem dan een kijkje op de website 
www.schoolkosten.be van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. 
 
Minder gegoede ouders kunnen steeds beroep doen op financiële spreiding van de te betalen 
bedragen, afhankelijk van de persoonlijke situatie en steeds in alle discretie. 
Vertrouwenspersoon: zorgcoördinator P. Van der Meeren 

 

→ De lijst van de te voorziene kosten per schooljaar is terug te vinden in het schoolreglement – rubriek 
SCHOOLKOSTEN. 
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12. Sport	op	 school	
	

	

Gymuitrusting 
De gymuitrusting op onze school bestaat uit een T-shirt met het logo van de school, zwart of blauw 
turnbroekje en sportschoenen. Het dragen van het T-shirt met het logo van de school is verplicht. 
Kostprijs: € 10. 
In het 1ste leerjaar wordt dit bedrag opgenomen in de ‘maximumfactuur’ (zie ook schoolreglement ’lijst 
van de te voorziene kosten per schooljaar’).  
Het turnbroekje, de sportschoenen, de turnzak zijn door de ouders zelf te 
voorzien. De naam van de leerling staat op al de kledingstukken en ook 
op de turnzak. 
De turnzak blijft op school. Voor elke langere vakantie wordt het turngerief meegenomen naar huis voor een 
wasbeurt. Vanaf de eerste dag na de vakantie is het turngerief terug op school. 

 
Zwemmen 
Focus leerplan GO! = water safety! De nieuwe leerlijn zwemmen is gebaseerd op recente 
wetenschappelijke inzichten in zwemonderwijs. De hedendaagse visie stelt dat water safety en een 
brede motorische ontwikkeling de belangrijkste doelstellingen zijn van de zwemles op school. Het kind 
moet zich veilig en goed voelen in het water. Het kind moet daarenboven in onverwachte situaties 
zichzelf aan de rand kunnen brengen en over de kennis beschikken waar en wanneer het veilig kan 
zwemmen en wanneer niet. 
Fase 1 = watergewenning 
Fase 2 = leren overleven in het diepe 
zwembadgedeelte  
Fase 3 = het zich doelmatig leren voortbewegen 
in water. 

Concreet voor onze school betekent dit: 

� Watergewenning voor de kleuters uit de 3de kleuterklas 
� Watergewenning voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar 
� Zwemweek voor de leerlingen van het 3de leerjaar en 4de leerjaar 
� Zwemmen – onderhoudsbeurten – voor de leerlingen van het 5de en 6de 

leerjaar 
� Watergewenning / zwembeurten worden steeds vermeld in de agenda van 

de leerlingen. 

De kostprijs is opgenomen in de lijst van de te voorziene kosten per schooljaar en is terug te vinden in het 
schoolreglement – rubriek SCHOOLKOSTEN. 

 
Deelname aan de lessen L.O. en zwemmen is verplicht voor het behalen van het getuigschrift 
basisonderwijs. Niet deelnemen aan die lessen kan enkel mits voorlegging van een grondige reden 
(schriftelijk) of een doktersattest. 

 

Buitenschoolse sportactiviteiten 

Tal van sportactiviteiten worden – tijdens de lesuren - ook buiten de schoolmuren 
ingericht. Hiervan wordt u telkens tijdig op de hoogte gebracht. 
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13. Aandachtspunten 
	

Ø Gezondheidsbeleid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk: 

Als team leggen wij sterk de nadruk op het BLOS - gevoel bij onze kinderen. 
BLOS staat voor BLij Op School. 
We streven ernaar dat onze kinderen zich THUIS voelen op onze school. 
Dan pas zijn kinderen enthousiast, leergierig, luisteren ze graag, werken 
ze fijn samen, staan ze open om dingen bij te leren... 

Als BLOS - school hebben we aandacht voor de gevoelens, de eigenheid 
en de talenten van onze kinderen. Onze creatieve en speelse aanpak 
stimuleert tot mee-DENKEN en mee-WERKEN. 

§ IEDER kind is UINIEK 

§ Steeds vertrekken vanuit het POSITIEVE – de TALENTEN van de leerlingen 

§ Waarden zijn belangrijk 

§ Kringgesprekken 

§ Fijne verjaardagsactiviteiten 

§ Maandpunten met aandacht voor KINDERRECHTEN 

§ Rapport ‘sociale vaardigheden’ 

§ Kindercontacten na elke rapportperiode 

§ Gebruik van gevoelsmeters 

§ Leren STOP zeggen bij dingen die ze niet fijn vinden 

§ No Blame-aanpak, waarbij herstelgericht overleg centraal staat 

§ Klasoverschrijdend werken 

§ Leren omgaan met diversiteit 

§ Jaarthema ‘Samenspelen? NATUURlijk!’ 

Binnen onze schoolwerking hebben we aandacht voor de volgende maandpunten: 
→ Een hart vol warmte! 

→ Ik kan meer dan ik denk… 

→ Jij verschilt van mij! 

→ Een helpende hand… 

→ Ruzie, hoe los je dat op? 

→ Ik voel me… 

→ Ik hou van de wereld! 

→ Ook mijn mening telt! 

→ Ik sta sterk in mijn schoenen… 

→ Samen zijn we sterk! 
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Ø Speelplaatsvisie 

‘Spelen met vriendjes’ zijn sleutelmomenten in het schoolleven van onze kinderen. Onze speelplaats 
moet dan ook een plaats zijn waar elk kind aan zijn trekken komt, waar elk kind kansen krijgt om zich te 
ontspannen, te spelen, tot rust te komen, te genieten, te ontdekken, zalig niets te doen. Buiten spelen 
draagt bij tot de geestelijke en fysieke ontwikkeling van kinderen. Wij streven naar een gezonde geest in 
een gezond lichaam. Uitgaande van de vaststelling dat buitenspel en natuurexploratie niet langer tot de 
natuurlijke habitat van onze kinderen behoort, kiezen wij in onze school voor het creëren van natuur-
educatieve speelruimtes met een ruim aanbod aan speelkansen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieren krijgen een vaste stek op ons domein. Inheemse bomen, klimplanten, struiken,… zijn 
aangeplant. Hierdoor willen wij het natuurbewustzijn van onze kinderen bevorderen, hen 
verantwoordelijkheid geven in het verzorgen van en zorg dragen voor dieren en planten. Een oase van 

rust mag zeker niet ontbreken. 
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Spelen en leren in de natuur = volop genieten met alle zintuigen. Buiten spelen en ravotten geeft 
kinderen energie en motivatie om daarna met plezier aan het werk te gaan. We willen ervoor zorgen dat 
elk kind gelijke speel- en leerkansen krijgt, ongeacht de achtergrond of mogelijkheden. Voor ons is elk 
kind UNIEK. Elke leerkracht gaat de uitdaging aan om samen met de kinderen natuurleuke opdrachten 
uit te voeren. GENIETEN staat bij ons centraal, vuilmaken kan en mag. 

Het speelplaatsreglement  heeft vooral tot doel ‘het positieve gedrag op de speelplaats’ te bevorderen. 
Fair-play willen we voortdurend in de kijker plaatsen. Onze kinderen krijgen de kans om dagelijks 
ervaringen op te doen in onze krekeltuin GROENTOPIA. 

 

 

 

Het jaarthema is gekozen om onze leerlingen nog beter te leren SPELEN en hen laten beseffen mede 

verantwoordelijk te zijn bij het BLOS-verhaal op de speelplaats. Op die manier helpen we hen om een 

‘koffertje vol sociale competenties’ te verwerven. We voeden onze kinderen op tot sociaal vaardige 
mensen met respect voor mens, natuur en samenleving. Op die manier kunnen ze het nu en later 

waarmaken in een complexe, multiculturele samenleving. 

BLOS = SAMEN spelen en leren midden in het groen! 
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Met het project ‘MOS’ = Milieuzorg Op School = bouwen wij een eigen 
milieuzorgsysteem uit op een pedagogisch verantwoorde manier: 

v aandacht voor sorteren 

v afvalberg verkleinen 

v zuinig omgaan met energie! 

v eerbied voor de natuur - aandacht voor de groene schoolomgeving. 

Binnen ons gezondheidsbeleid brengen we actief kennis, vaardigheden 
en attitudes bij die gericht zijn op een gezonde levensstijl. We plaatsen 
'voeding, hygiëne, beweging, veiligheid' voortdurend in de kijker. Door 
het gebruik van de ECO-code willen wij alle onderwijsparticipanten 
sensibiliseren in functie van GEZONDHEID én milieu! 

Veiligheid en verkeer is voor ons heel belangrijk. We motiveren onze kinderen om het fluohesje te dragen 
op weg naar school en naar huis. 

 

Belangrijk: 

§ Vrijdag = fruit-in-de-boekentasdag. Enkel fruit, yoghurt of een gezonde boterham zijn toegelaten. 

§ Deelname aan de schoolfruitactie op woensdag – gedeeltelijk gesubsidieerd door de Vlaamse overheid 

§ Geen frisdrank en snoep op school! 

§ Veel water drinken! We gebruiken een DRINKBUS! 

§ Gezonde tussendoortjes! 

§ Gezond lunchpakket! 

§ Gebruik van een naamgetekende brooddoos! 

§ Picknicken, bewegen in onze groene leeromgeving,… 

§ Middagactiviteiten, speelgoed herontdekken in het jaarthema 

§ Bewegen op muziek 

§ Bewegingstussendoortjes in de klas 

§ Sportactiviteiten, georganiseerd tijdens de lesuren 

§ Deelname aan de veldloop, georganiseerd door de gemeente 

§ Tweejaarlijkse GWP in de lagere afdeling 

§ Deelname aan het MEGA-project – 3de graad 

§ Algemeen rookverbod op school 

§ Bij schooluitstappen is het dragen van een fluohesje verplicht! 

§ Aandacht voor het zich veilig verplaatsen in het verkeer - als voetganger, fietser, passagier! 

§ Werkgroep VERKEER met verkeersouders. Info bij ouders Emilie De Witte en Peter Dejonghe, juf Nele en de 

directeur. 
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ECO-code in verband met DRANK, tussendoortjes en GEZONDE BROODDOOS 

GO! basisschool De Krekel 
 
 

‘Ik drink WATER uit mijn eco-fles = DRINKBUS.’ 
 

 

 

• Drinkbus enkel vullen met WATER – al of niet met 

een smaakje! Vb: verse munt of schijfje citroen, 

thee,… 

• Drinkbus elke dag meebrengen naar school! 

• Mijn persoonlijk label hangt aan mijn drinkbus. 

• Drinkbus dagelijks reinigen thuis! 

• Een brikje MELK is toegelaten! Het lege brikje nemen 

we terug mee naar huis. 

 

   

 

• GEEN gesuikerde dranken in de fles! 

• GEEN brikjes, blikjes of flesjes meebrengen! 

 

 

‘Ik breng mijn tussendoortjes mee in een eco-doos. 

Verpakkingen laat ik thuis.’ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Liefst een gezond tussendoortje: fruit, yoghurt of 

een gezonde boterham. 

• Elke dag meebrengen naar school! 

• Mijn eco-doos is genaamtekend! 

 

 

 

• GEEN verpakte tussendoortjes! 

• GEEN koekjes met chocolade! GEEN snoep! 



27 De foto’s in dit infoboekje zijn genomen tijdens het schooljaar  2020-2021. 
 

‘Ik zorg voor een gezonde, gevarieerde brooddoos.’ 

 

 

 

 

• Graag een gezonde boterham / gezonde snack! 

Fruit of groentjes zijn super! 

• Ik gebruik een naamgetekende brooddoos! 

• WATER in de eetzaal is gratis! 

• Een brikje MELK is toegelaten! Het lege brikje nemen 

we terug mee naar huis. 

 

 

 

• GEEN extra verpakkingen: aluminiumfolie, 

vershoudfolie,… 

• GEEN brikjes, blikjes of flesjes in de brooddoos! 

• GEEN extra snoepgoed! 

 

 

‘Op woensdag en vrijdag eet ik altijd een lekker stuk fruit 

als tussendoortje.’ 

 

 

 

 

• Woensdag = SCHOOLFRUITACTIE! 

Wie niet is ingeschreven, brengt zelf een stuk fruit, 

boterham of yoghurt mee. 

 

 

 

 

• Vrijdag = FRUIT-IN-DE-BOEKENTAS! 

Een gezonde boterham / yoghurt mag ook als 

alternatief. 

• Het fruit is geschild en/of gesneden! 

• Ik gebruik mijn naamgetekende eco-doos. 
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Ø Verjaardagen 

Het kind staat die dag in het middelpunt van de belangstelling. De leerkrachten zorgen voor een fijne dag. 
Geschenkjes voor ieder individueel kind zijn niet toegelaten. 
Leerkrachten geven op de infoavond meer uitleg over de aanpak bij verjaardagen. Deze afspraken 
worden stipt nageleefd. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ø Veiligheid en verkeer 

Wij proberen alles in het werk te stellen om de school voor uw kind zo veilig mogelijk te maken en te 
houden. 

Niemand mag zich ooit bedreigd voelen op school. Af en toe kunnen kinderen in conflict komen met 
elkaar, dat is menselijk. Het schoolteam zal tussen deze kinderen bemiddelen en de passende 
maatregelen nemen. Ouders kunnen in geen geval kinderen vermanen, bedreigen of straffen op 
school. Indien dit toch gebeurt, wordt aan deze ouders gevraagd om de speelplaats of het schoolterrein 
te verlaten voor een bepaalde periode. 

De leerlingen moeten zich houden aan de afgebakende speelruimte en de gemaakte afspraken. 
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Leerlingen worden gestimuleerd om op een duurzame manier naar school te komen: te voet, met 
de fiets of met het openbaar vervoer. 

Het begin en einde van de schooldag zijn drukke momenten aan de schoolpoort. Ouders, schoolteam, 
fietsersbond en de gemeente ondernemen acties om de omgeving aan de schoolpoort VEILIGER 
te maken. Wij rekenen dan ook op de medewerking van alle ouders om de afspraken strikt na te 
leven. 

Het proefproject ‘SCHOOLSTRAAT Wypenstalstraat’ wordt geëvalueerd met de verkeerswerkgroep en 
de gemeente. De veiligheid van onze leerlingen is hierbij prioritair. We nemen ook de resultaten van de 
ingevulde enquêtes van ouders en buurtbewoners ter harte om de schoolomgeving veiliger te maken.  

We roepen iedereen op om… 

• Voorzichtig te zijn in de omgeving van de school en zich te houden aan de snelheidsbeperking – 30 km/u. 

● Aandacht te hebben voor de fietsers en de voetgangers. 
● Parkeren in de omgeving van de schoolpoort wordt zoveel mogelijk vermeden, zodat de zwakke 
weggebruikers meer ruimte krijgen om zich comfortabel en veilig te bewegen. 

• Ouders kunnen de parking hoofdingang gebruiken en passen hun snelheid aan bij het 
op- en afrijden van de parking. Om de parking MAXIMAAL te benutten vragen wij om de 
aangeduide parkeerplaatsen en de rijrichting te respecteren. 
• De parking aan de opvang wordt voorbehouden voor de leerkrachten. 
• Wij vragen met aandrang om uw kind(eren) te begeleiden van de parking tot op de speelplaats of 

omgekeerd. 
• De school is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstal op de parking van de school. 
Ouders gebruiken de parking op eigen verantwoordelijkheid. 

 
De fietsenstallingen voor leerlingen bevinden zich op het schoolterrein. Fietsers en voetgangers 
hebben een aparte ingang, het poortje in de Wypenstalstraat. Fietsers stappen af aan het poortje 
en brengen hun fiets naar de voorziene fietsenstalling. Op de speelplaats wordt er niet gereden. 
De fiets wordt steeds aan de hand gehouden. 

 
Een FLUOHESJE dragen = VEILIG te voet of met de fiets naar school 
of naar huis! Bij schooluitstappen is het dragen van een fluohesje 
verplicht! 

 
De leerlingen van de lagere school die alleen naar school komen dragen een fluohesje en nemen steeds 
de kortste weg van en naar school. De ouders bespreken met hun kind de veiligste schoolroute van 
huis naar school en van school naar huis. 

De ouders zorgen ervoor dat hun kind dat met de fiets naar school komt over een fiets beschikt die 
verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. De fietsers dragen een fluohesje en een fietshelm. 

Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de 
verkeersregels na te leven. 

In de onmiddellijke schoolomgeving geldt ZONE 30! 
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14. Gedragsbeleid	
	

14.1. Onze	visie	

GO! basisschool De Krekel wil een school zijn waar elk kind zich BLOS voelt: blij, veilig maar vooral zich 

thuis voelt. We proberen steeds om de positieve punten van elk kind optimaal in de kijker te plaatsen. 

Elke leerkracht engageert zich om in teamverband te bouwen aan het welbevinden en de 

betrokkenheid van alle kinderen. Het BLOS project – wat staat voor ‘Blij Op School’ – vormt de rode 

draad doorheen onze klas- en schoolwerking. Wanneer kinderen, leerkrachten en directie zich thuis 

voelen op school zijn ze enthousiast, leergierig, werken ze fijn samen en staan ze open om bij te leren. 

Een BLOS-klimaat in de klas en op school veronderstelt 

→ kansen bieden aan onze leerlingen om te groeien en te geloven in hun eigen mogelijkheden 
→ verbondenheid creëren met zichzelf, met de anderen en de omgeving 

→ werken aan zelfvertrouwen, aan een positief zelfbeeld 

→ STOP zeggen tegen negatief gedrag. 

Als BLOS-school willen wij de volgende pedagogische vaardigheden (= pijlers van Patterson) 
aanwenden om enerzijds positief gedrag bij onze leerlingen te stimuleren en anderzijds 
probleemgedrag te voorkomen: 
→ structuur en duidelijkheid bieden 

→ monitoring = opvolgen en toezicht houden 

→ positieve betrokkenheid of engagement 
→ positieve bekrachtiging 

→ een overlegstructuur creëren waarbij leerlingen creatief en constructief mee-denken. 
 

 



31 De foto’s in dit infoboekje zijn genomen tijdens het schooljaar  2020-2021. 
 

 

14.2. Afspraken,	geschreven	op	maat	van	de	ouders,	zijn	terug	te	vinden	in	het	

schoolreglement	

	

14.3. Leefregels,	geschreven	op	maat	van	onze	leerlingen,	worden	besproken	bij	de	

aanvang	van	het	schooljaar!	

	

Dag lieve krekeltjes 

School maken doen we niet alleen. 

We hebben elkaar hard nodig om van 

onze school een échte BLOS-school te maken. 

Hiervoor zijn er afspraken nodig. 

We zetten ze eventjes op een rij… 

Werken jullie mee aan een keitoffe school?  

SUPER! 

X 

Kledij 

Ik werp een blik in de spiegel voor ik naar school vertrek. 

Zie ik er netjes uit? 

Oei, ik heb mijn vakantiekleren aan en ik draag strandslippers. Zo kan ik niet naar school… 

Gedrag 

Ik ben steeds vriendelijk en beleefd. 

Ik wil niet altijd mijn zin krijgen. Verdraagzaam zijn is fijn! 

Roepen, schelden, spugen, schoppen, slaan, vechten,… horen niet thuis op onze school. 

Taalgebruik 

Ik denk na voor ik iets zeg. 

Ik spreek in keurig Nederlands. 

 

Zorg dragen voor 

Ik draag zorg voor ding, mens en dier 

dat doet iedereen plezier! 

Speelgoed / GSM 

Speelgoed laat ik thuis. Ik kan het alleen maar verliezen. Wanneer ik ze toch meebreng, ben ik hiervoor zelf verantwoordelijk 

of geef ik het af aan de klasleerkracht tot het einde van de schooldag. Smartphones en GSM’s worden enkel gebruikt 

wanneer de leerkracht hier toestemming voor geeft. Ze blijven tijdens de schooldag uitgeschakeld in de boekentas of je geeft 

hem in bewaring aan de klasleerkracht tot het einde van de schooldag. 

Gezondheid 

Ik kies voor gezonde tussendoortjes: een stuk fruit, een boterham, een koek, een worteltje, een yoghurt,… 

Snoep en frisdrank zijn op school verboden. 

 

Schoolgerei 

Ik draag zorg voor mijn schoolgerei. In leesboeken schrijf ik niet! 

Wanneer ik iets verlies of stukmaak zal ik mijn spaarpot moeten aanspreken J… 
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Agenda / boekentas 

In mijn agenda staat wat ik thuis moet doen. Ik maak mijn taak, leer mijn les, verzamel wat ik moet meenemen. 

Ik toon mijn agenda, mijn huiswerk aan mama of papa. Daarna stop ik alles terug in mijn boekentas zoals het hoort. 

Ra, ra , ra,… 

Juf, ik ben mijn brooddoos kwijt. 

Meester, ik vind mijn turnzak niet…. 

Jouw naam op al jouw materiaal is ideaal! Ik vind de verloren voorwerpen terug in het hok met de houten buitendeur aan 

ons houten schoolgebouw. 

Ring, ring,… 

‘Snel, snel, de 1ste bel 

opzij, opzij, in de rij…! 

5, 4, 3, 2, 1… 

Stil iedereen! 

Te laat komen 

Groot en klein, 

op tijd komen vind ik fijn! 

BLOS 

Ik doe niets bij een ander wat ik zelf ook niet graag heb! 

Ik zeg STOP wanneer ik iets niet leuk vind. Stopt het n iet? Ga dan bij de juf of meester op toezicht. 

MOS 

Ik gooi mijn afval in de juiste bak, 

wat ben ik toch een echte KRAK – hé!  

Ik hou mij aan de eco-code die duidelijk zichtbaar is op de speelplaats en in mijn agenda. 

Sport 

Ik hou van turnen en zwemmen. 

Ik ben steeds in orde met mijn sportkledij. 

Toilet 

Ik spoel steeds door… dan zingen de toiletten ‘GOED ZO’ in koor! 

Ik was steeds mijn handen en speel niet met water of zeep… 

De toiletten zijn geen speelruimte, ik ben er dan ook zo kort mogelijk. 

Refter 

Ik vind het gezellig samen met mijn vriendjes aan tafel! 

Ik hou het rustig en respecteer de afspraken. 

Op uitstap 

Ik ga graag op uitstap! De wereld rondom mij ontdekken vind ik reuzenfijn! 

Ik ben beleefd en hou me aan de afspraken. 

FLUO-jas komt nu goed van pas!  

Luizen 

Ik meld onmiddellijk aan mijn leerkracht wanneer ik luizen heb. 

Mama en papa moeten mijn haar dan behandelen. 
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14.4. Zo werken wij aan ‘positief gedrag’ en proberen wij ‘negatief gedrag’ te 

vermijden	

In de klas, op de speelplaats, in de speelzaal, in de refter bouwen we SAMEN met onze kinderen aan 
een positief, WARM schoolklimaat. We moedigen onze kinderen aan om zelf verantwoordelijkheid te 
nemen in het BLOS- verhaal. 
SAMEN willen we ervoor zorgen dat elk kind zich goed voelt. Kinderen die zich goed voelen, gaan positief 
met elkaar om én leren beter. 

 

v We stimuleren positief gedrag. 
 

v Tijdens speeltijden gebruiken we groene, oranje en rode kaartjes. Hiermee kan de leerkracht positief 
gedrag in de kijker plaatsen, negatief of ongewenst gedrag afkeuren en bestraffen. 

→ De leerkracht toont een kaartje bij gedrag van een leerling dat door de leerkracht zelf wordt 
opgemerkt!!! 
Groen → Je bent (jullie zijn) fijn aan het spelen! Super! 
Oranje → Dit is geen fijn spel! Dit kan niet volgens de gemaakte schoolafspraken! Dit is een verwittiging en 
geeft kinderen kansen om het goed te maken. Na 2 verwittigingen tijdens dezelfde speeltijd → rode kaart. 
Rood → Dit is ongewenst gedrag waarvoor je onmiddellijk een rode kaart krijgt: 

o uitschelden 

o vechten 

o onbeleefd reageren naar de leerkracht of andere volwassenen. 

→ Rode kaart! Wat nu? 
De leerling die een rode kaart heeft gekregen, krijgt de volgende speeltijd een time-out! Hij / zij neemt 
plaats op de geschilderde stip. 

→ Drie rode kaarten! Wat nu? 

De zorgcoördinator of de directeur nodigt de ouders uit voor een gesprek. 

 

 

 

Dikke duim, 

jij krijgt van mij een pluim!!!! 

 

 

STOP, hou op!!!! 
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16. Activiteiten	
	

Meer info rond onze activiteiten vindt u terug op onze website www.bsdekrekel.be. 
Neem zeker ook een kijkje bij ‘schoolnieuws’ en ‘klasblogs’… 

 

17. Infoavond	
	

	

Op dinsdag 7 september 2021 richt elke klastitularis een infomoment in met als doel u wegwijs te maken in de 

nieuwe wereld van uw kind. 

Uw aanwezigheid op onze infoavond is een absolute aanrader.  

Zorg dat u er zeker bij bent! Graag tot dan! 
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18. Vakantiedagen	schooljaar	 2021-2022	
	

	

	

1ste trimester 

Ø Pedagogische studiedag vrijdag 1 oktober 2021 

Ø Herfstvakantie van maandag 1 november t.e.m. zondag 7 november 2021 

Ø Wapenstilstand donderdag  11 november 2021 

Ø Facultatieve verlofdag vrijdag 12 november 2021 

Ø Kerstvakantie van maandag 27 december ‘21 t.e.m. zondag 9 januari 2022 

                                                                   Vrijdag 24 december eindigt de school om 12.00u! 

 

 

2de trimester 

Ø Facultatieve verlofdag vrijdag 4 februari 2022 

Ø Krokusvakantie van maandag 28 februari t.e.m. zondag 6 maart 2022 

Ø Paasvakantie van maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april 2022 

 

 

3de trimester 

Ø Feest van de Arbeid zondag 1 mei 2022 

Ø Pedagogische studiedag woensdag 25mei 2022 

Ø Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022 

Ø Brugdag vrijdag 27 mei 2022 

Ø Pinkstermaandag maandag 6 juni 2022 

Ø Laatste schooldag donderdag 30 juni 2022 – school eindigt om 12.00u! 
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19. Inschrijvingen	van	2,5-jarige	 kleuters	
	

	

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze 
jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na inschrijving. 
Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving. 

 
Deze instapdagen voor de 2,5 – jarigen worden officieel vastgelegd, namelijk na elke 
vakantie. Voor het schooljaar 2021 – 2022 is dit dus de eerste schooldag na: 

• de zomervakantie: woensdag 1 september 2021 

• de herfstvakantie: maandag 8 november 2021 

• de kerstvakantie: maandag 10 januari 2022 

• op dinsdag 1 februari 2022 

• de krokusvakantie: maandag 7 maart 2022 

• de paasvakantie: dinsdag 19 april 2022 

• Hemelvaart: maandag 30 mei 2022 

 

 

Wordt uw kleuter 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag hij/zij die dag toch naar school toe. 

Jules wacht op jou… 

 

De	eerste	stap… naar de kleuterklas 
samen	met	de	ouders;	een	

moment	om	nooit	te	vergeten!	
	

Graag	nodigen	wij	jullie	uit	op	één	van	de	kijkmomenten	

in	de	1ste	kleuterklas:	

hou	onze	website	in	de	gaten	voor	de	data!!!	

	

	

Jullie	zijn	ook	welkom	op	onze	curieuzeneuzedag	op	

zaterdag	19	maart	2022.	

	
Wij	kijken	er	naar	uit	om	jullie	te	leren	kennen..	

Tot	gauw!	

Een	dikke	knuffel	van	Jules	en	de	kleuterjuffen	x	
Die	dag	niet	vrij?	Aarzel	niet	om	ons	te	contacteren	

voor	een	andere	afspraak.	
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20. Afwezigheden	
	

	

Alle info rond ‘Afwezigheden’ is opgenomen in het schoolreglement. Het schoolreglement is terug te 

vinden op de website van de school – www.bsdekrekel.be . 
 

 

 

 

21. Innemen	van	medicijnen	op	 school	
	

In het kader van het medicatiebeleid op onze school vermijden wij zoveel mogelijk de toediening van 
medicatie op school. Omdat het toedienen van medicatie wettelijk niet zomaar mag, wensen wij 
hierover de volgende afspraken te maken: 

� vermijd zoveel mogelijk de toediening van medicatie op school; 
� het toezicht houden op de inname van medicatie door het schoolpersoneel kan enkel met 

attest van de behandelende arts; 
� het personeelslid dat toezicht houdt, engageert zich om het voorschrift zo stipt en correct 

mogelijk uit te voeren; 
� het personeelslid dat toezicht houdt kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de 

nevenwerkingen die de leerling ondervindt; 
� een leerling die zelfstandig medicatie inneemt doet dit op eigen verantwoordelijkheid; als de 

leerling onzorgvuldig omspringt met deze medicatie (bv. verspreiden onder andere leerlingen op 
school), valt dit onder het sanctiebeleid van de school. 

Wanneer een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij de 
ouders. Bij dringende gevallen worden de hulpdiensten rechtstreeks 
gecontacteerd. 
Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan de directeur. Lijst van besmettelijke 
ziekten is terug te vinden in het schoolreglement. 
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22. De	luizenaanpak	op	 school	
	

Luizen zijn op zich onschuldig maar wel heel besmettelijk en zeer vervelend voor kinderen die ermee 
geplaagd worden. Daarom verzoeken wij u met aandrang vanaf de eerste schooldag het haar van 
uw kind regelmatig te controleren op luizen en/of neten. 
Regelmatige toepassing van de nat-kam-methode is de meest efficiënte opsporings- en 
behandelingsmethode. Waarschuw steeds de klasleerkracht van uw kind wanneer u luizen en/of 
neten bij uw kind vaststelt. 

Wanneer de leerkracht een besmetting van uw kind vaststelt wordt u hiervan op de hoogte gebracht 
met het verzoek zo snel mogelijk de behandeling te starten. 

Wanneer ouders en school samenwerken, kunnen we erin slagen om onze school luizenvrij te houden 
en dit in het belang van iedereen. Wanneer, ondanks onze gezamenlijke inspanningen, zich toch nog 
een hardnekkige besmetting zou voordoen, zullen wij verplicht zijn om het CLB in te schakelen. 

 

 

De nat-kam-methode 
 

 

Wat heb je nodig? 

Een balsem of crèmespoeling, handdoek, lauw water, wastafel of bad, doek om de ogen te beschermen, gewone 

kam, luizenkam, keukenrol of witte papieren servetten, tandenstokers, ontsmettingsmiddel 

 

Hoe ga je te werk? 

• Maak het haar zeer nat. 

• Het kind zit eerst voorovergebogen. 

• Breng zeer veel balsem op het haar aan (gewoon instrijken, niet draaien). 

• Kam met een gewone kam van achter naar voor tot er geen knopen meer in het haar zitten. 

• Kam met een luizenkam van achter naar voor (dus van de nek naar het voorhoofd). Kam tegen de 

schedelhuid aan (richting: start aan het ene oor en schuif na elke kambeweging een stukje op tot je bij het 

andere oor komt). 

• Veeg de kam na elke kambeweging af aan het keukenpapier en controleer op luizen. Je ziet ze mooi zitten 

tegen de witte achtergrond. 

• Zitten er luizen in de kam, verwijder ze dan met een tandenstoker. 

• Het kind gaat nu rechtop zitten. 

• Spoel de balsem uit het haar. Laat het haar zeer nat. Hoe natter hoe beter. 

• Kam met een gewone kam van voor naar achter. 

• Kam met een luizenkam van voor naar achter (dus van het voorhoofd naar de nek). Je kamt tegen de 

schedelhuid aan (richting: start aan het ene oor en schuif na elke kambeweging een stukje op tot je bij het 

andere oor komt). 

• Veeg de kam na elke kambeweging af aan het keukenpapier en controleer op luizen. 

• Leg de kam na behandeling minstens 30 minuten in ontsmettingsmiddel. 

Deze methode is enkel doeltreffend indien u dit minstens een aantal dagen volhoudt tot alle luizen en/of neten 

verdwenen zijn. Het is ook aangeraden dat u deze methode daarna wekelijks blijft herhalen. 
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23. Schoolverzekering	
	

	

Alle leerlingen zijn kosteloos verzekerd tegen ongevallen: op weg van huis naar school, van school 
naar huis (de kinderen dienen wel de kortste weg te gebruiken), tijdens de schooldag (in de school, 
tijdens uitstappen), tijdens de naschoolse opvang. 
De verzekering dekt alle lichamelijke schade. Stoffelijke schade aan kledij, schoolmeubilair is niet 
gewaarborgd en valt ten laste van de ouders (familiale verzekering). 
Elk ongeval dient onmiddellijk gemeld te worden aan de leerkracht, de directeur of het secretariaat. 

De leerlingen die tijdens de schooltijd zonder toelating van de directeur de school verlaten zijn 
niet verzekerd door de schoolverzekering. 

Wat doen wij bij een ongeval? 

De school laat onmiddellijk de leerling verzorgen (door de huisarts of door de snelst te bereiken 
geneesheer) en probeert de ouders (grootouders, familie) te verwittigen. 

Schadeaangifte van een lichamelijk ongeval. 

Indien uw zoon of dochter op school of op weg van of naar school het slachtoffer is geworden van een 
ongeval, dient u als volgt te werk te gaan: 
� Het formulier ‘schadeaangifte – lichamelijk ongeval’ wordt u door de school bezorgd of kan u op school 
verkrijgen. 
� Dit formulier wordt door de school ingevuld. De ouders vullen de naam van de rekeninghouder in en 
het rekeningnummer waarop de kosten zullen worden terugbetaald. 
� De achterzijde van dit formulier dient te worden ingevuld door de eerst behandelende geneesheer. 
� Het formulier ‘schadeaangifte – lichamelijk ongeval’ wordt zo spoedig mogelijk op school afgegeven. 
� De school zorgt voor de aangifte van het ongeval bij Ethias. U ontvangt een dossiernummer van het 
schoolongeval dat u dient te gebruiken in alle communicatie met deze maatschappij. 
� De ouders betalen alle kosten (geneesheer, apotheker, hospitalisatie, kinesitherapie, vervoer,…). 
� De ouders bewaren alle rekeningen. 
� De ouders bieden alle rekeningen voor geneeskundige verzorging terugbetaling aan aan hun 
ziekenfonds of aan een andere verzekeringsinstelling, samen met het attest ‘genezing’ van de 
schoolverzekering Ethias dat hen intussen door Ethias werd toegestuurd samen met een begeleidende 
brief. 
� De ouders sturen de door hen betaalde rekeningen per post op naar Ethias – met vermelding van het 
dossiernummer! 
� De verzekering Ethias betaalt het verschil in kosten terug (d.i. het totaal van de onkosten min het 
bedrag dat door het ziekenfonds reeds werd terugbetaald). 
� In geval van vragen of problemen kan u steeds terecht op het schoolsecretariaat. 
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24. Keuze	godsdienst	-	 zedenleer	
	

	

Als uw kind naar het 1ste leerjaar gaat ontvangt u een formulier waarbij u voor uw kind de keuze maakt 
welke leergang het dient te volgen. Deze keuze loopt automatisch door, tot u zelf aangeeft dat u een 
nieuwe keuze wil maken. De wijziging van levensbeschouwing voor het volgende schooljaar kan enkel 
aangevraagd worden vóór 30 juni van het lopende schooljaar. Concreet betekent dit dat er in 
september geen wijziging van levensbeschouwing kan gebeuren. 

De nieuwe leerlingen krijgen bij de inschrijving eveneens dit formulier om de ouders toe te laten hun 
keuze van het te volgen levensbeschouwelijk vak aan te duiden. 

 
 

 

25. Schoolreglement	
	

Het schoolreglement is een belangrijk document met heel wat info in verband met onze school. 

Het schoolreglement is terug te vinden op de website van de school. Wenst u een papieren 
versie te ontvangen, stuur dan vóór 10 september 2021 een e-mailbericht naar 
secretariaat@bsdekrekel.be met uw gegevens (naam ouder + kind(eren) / klas … ) en de vraag om 
het schoolreglement in papieren versie te ontvangen. 

 

26. Website	/	Facebookpagina	
	

                            www.bsdekrekel.be 

https://www.facebook.com/BasisschoolDeKrekel 
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27. Vriendenkring	
	

De VZW Vriendenkring is samengesteld uit 
ouders, leerkrachten en directie met als doel 
'SAMEN SCHOOL MAKEN', in het belang 
van alle kinderen. 

Voornaamste doelstellingen: 
- inhoudelijk samenwerken aan 
schoolrelevante thema's 
- ouders meer opvoedingszekerheid geven 

door het inrichten van infoavonden 
- aanspreekpunt zijn voor alle ouders van de 
school / ouders spreken ouders aan, brengen 
ouders bij elkaar, inspireren 
- samen activiteiten organiseren. 

Ouders die interesse hebben om lid te worden zijn van harte welkom en kunnen zich melden op het 
secretariaat. Bij het begin van het schooljaar wordt er telkens een oproep naar de ouders gelanceerd. 

De VZW Vriendenkring bestaat uit effectieve leden (met stemrecht voor de algemene vergadering), 
toetredende leden (geen stemrecht op de algemene vergadering). 

Voorzitter: De heer P. Dejonghe 

 

 
 

 


