
 

 

 
Elke dag starten de lessen om 8u30. 
De kinderen zijn welkom vanaf 8u15. 

De lessen eindigen op maandag en dinsdag om 15u25. 
Op woensdag om 11u15 

Op donderdag en vrijdag om 15u00. 
 

Er is voorschoolse opvang vanaf 7u45. 
 

De naschoolse opvang wordt georganiseerd door  
de gemeente (De Kinderclub Verlorenkost). 

Indien u hier gebruik van wenst te maken, brengt de schoolbus  
de kinderen naar de opvang van de gemeente. 

 

 

 
 

Kijkdagen nieuwe kleuters (van 9u00 tot 10u10) 
 

- Maandag 12 oktober 2020 
- Maandag 14 december 2020 
- Maandag 25 januari 2021 
- Maandag 29 maart 2021 
- Woensdag 5 mei 2021 

 

Campusfeest: zaterdag 6 maart 2021 
Schoolfeest: zaterdag 5 juni 2021 
 
Een algemeen overzicht met alle andere belangrijke data vindt U  
achteraan in deze bundel! 
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 Start op onze school 
 

@  ouders 
 
 
 

Beste kleuter, leerling en ouders, 
 

Welkom in onze school, 
Welkom in het nieuwe schooljaar! 

Samen met een enthousiast team hebben we uitgekeken naar deze nieuwe start. 
 

Deze schoolbrochure helpt je  
kennis te maken met onze werking en 

 een beetje wegwijs te maken in praktische afspraken. 
 

Een brochure kan echter geen antwoord bieden op alle mogelijke vragen,  
daarom nog even benadrukken dat zowel de directie, de zorgcoördinator,  

het onderwijzend en het administratief personeel je met alle plezier zullen trachten te 
helpen bij het vinden van een oplossing bij eventuele vragen.  

We staan voor je klaar! 
 

Alvast bedankt voor het vertrouwen. 
 

Met daltongroet, 
 

Mevrouw Kristin en het leerkrachtenteam 
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Woord vooraf… 
Een kind brengt bijna evenveel tijd op school door als thuis. Opvoeden en onderwijzen doen we dus 
best samen. We hebben twee grote doelstellingen waar heel onze organisatie op gebouwd is. 
In de eerste plaats moet een kind zich goed voelen in onze school. Dat is de basis voor alle leren.    
Een gezellige sfeer en een aangename inrichting waarbij kinderen, ouders en andere bezoekers zich 
welkom voelen, vinden we bijzonder belangrijk. We beseffen dat hiervoor ook de nodige ruimte 
voorhanden moet zijn. In onze school is dit, door onze harde speelplaats en onze speelwei, geen 
probleem.  
Op de tweede plaats profileert Het Leerlabo zich ook als een school die kwalitatief sterke leerlingen 
naar het voortgezet onderwijs stuurt na de zesde klas. De lat ligt voor ieder kind hoog zodat er een 
inspanning moet geleverd worden om erover te geraken, maar ze ligt voor niemand op exact 
dezelfde hoogte. Flexibele werk- en organisatievormen zijn noodzakelijk om elk kind naar zijn 
behoeften te voeden.  
 
Leren heeft vele gezichten: behalve het leren lezen, rekenen en schrijven verstaan we hieronder ook 
het leren keuzes maken, samenwerken, plannen en onderzoeken. Zelfsturing en zelfdiscipline zijn 
hierin belangrijke vaardigheden. En ook het leren van vreemde talen vinden we een must in deze 
veranderende wereld. Ons grootste succes zou zijn dat we onze kinderen kunnen motiveren om hun 

leven lang te blijven leren. (Vandaar onze slogan      ).  
 
We kiezen voor een actief leerproces, met veel doe-opdrachten en leeruitstappen. Uiteraard maken 
we ook gebruik van moderne media zoals internet, e-mail, digitale fotografie en allerhande specifieke 
software. In de lagere school is elke klas uitgerust met een interactief bord. De leerkrachten zijn 
competente vakmensen die werken vanuit onze visie. Zij willen het beste in elk kind naar boven 
halen. Ze willen hierover ook altijd in overleg gaan met jullie, ouders, wanneer dit kan gebeuren in 
een sfeer van wederzijds vertrouwen, openheid en geduld.  
 
Wij kijken alvast uit naar een fijne samenwerking! 
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                                                         Start @ Het Leerlabo  
 
 
 

Aanwezigheden 
Op 1 september van het kalenderjaar waarin je kind de leeftijd van 5 jaar bereikt, begint de 
leerplicht. Het kind is dan wettelijk verplicht de lessen te volgen, ook wanneer deze zich dan nog in 
de kleuterschool bevindt. 
Opgelet: een kind dat een jaar langer naar de kleuterschool gaat, is leerplichtig en moet alle dagen 
naar school (behalve in geval van gewettigde afwezigheid). 

 
 

Afwezigheden lagere school / Nieuwe richtlijnen kleuteronderwijs 
vanaf 2020-2021 
 
LAGERE SCHOOL 
In het lager onderwijs (of een leerplichtig kind in kleuterschool) moet elke afwezigheid schriftelijk 
gewettigd worden, hetzij via een briefje van de ouders, hetzij via een medisch attest of bewijs (zie 
verder). De school moet alle gegevens over aan- of afwezigheden digitaal doorgeven aan de diensten 
van het ministerie van onderwijs. Hierdoor beschikt de overheid steeds over de meest recente 
gegevens over de schoolloopbaan van uw kind en de kenmerken voor het eventueel verkrijgen van 
de schooltoelage. Wij willen er op aandringen om elke onvoorziene afwezigheid in de lagere school ’s 
morgens onmiddellijk te melden aan het secretariaat. 
 
Bij ziekte van maximum 3 dagen 
volstaat een gehandtekende verklaring 
van de ouders. Dit kan maximum 4 
keer per jaar. Je krijgt hiervoor 4 
genummerde briefjes zodat je de tel 
niet verliest. Deze vind je terug op het 
gekleurde blad in het agendamapje.  
 

 
Een doktersattest is nodig bij een afwezigheid van meer dan 3 
opeenvolgende kalenderdagen (dus ook wanneer je kind ziek is op 
vrijdag en daaropvolgende maandag) of vanaf de vijfde 
afwezigheid in hetzelfde schooljaar.  
Het is belangrijk om hier zeker naar te vragen bij het bezoek aan 
de dokter! 
Een officieel document is vereist voor het bijwonen van een 
begrafenis of huwelijksplechtigheid van een naast familielid, een 

oproeping voor de rechtbank, ... Andere geloofsovertuigingen hebben andere feestdagen. Voor een 
aantal hiervan mag een vrije dag genomen worden (suikerfeest, offerfeest, loofhuttenfeest,...). 
Andere afwezigheden worden vooraf met de directie besproken.  
Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de 
schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid 
toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later 
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te laten terugkeren. Wie zijn afwezigheid niet verantwoordt, is onwettig afwezig. Na 5 halve dagen 
onwettige afwezigheid moet de school een begeleidingsdossier opstarten en het CLB inschakelen. 
 
 
KLEUTERSCHOOL 

Nieuw!!!!  Leerplicht vanaf 5 jaar 

1. Minstens 290 halve dagen naar school 

Vanaf 1 september 2020 verlaagt de leerplicht van 6 naar 5 jaar. Vanaf dan moet iedere 5-
jarige minstens 290 halve dagen op school zijn, al is maximale aanwezigheid het streefdoel. 
Net zoals bij oudere leerplichtigen beslist de directie welke afwezigheden aanvaardbaar zijn 
(bijvoorbeeld kinesitherapie of logopedie), maar afwezigheidsattesten zijn niet nodig. 

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

2. Extra aandacht voor Nederlands 

In derde kleuterklas wordt extra ingezet op taalvaardigheid Nederlands, zodat alle leerlingen 
goed voorbereid starten in het eerste leerjaar. Vanaf het schooljaar 2021-2022 (dus nog niet 
2020-2021!) komt er ook een verplichte taalscreening en een taalintegratietraject voor 
kleuters die onvoldoende Nederlands kunnen. 

3. Recht op levensbeschouwing 

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

Op Ronde van Vlaanderen 2020 vind je meer info over de leerplichtverlaging. 
 

Afspraken 
Voor een vlot verloop zijn er afspraken. De klasafspraken hangen omhoog in de klas, er zijn ook 
afspraken voor het werken/verplaatsen in de gang, op de speelplaats en in de refter. 
 

 

Agenda 
De leerlingen hebben een agendamapje met een huistakenplanner. Zelfstandig leren werken en 
plannen houden we hierbij goed voor ogen. De leerlingen krijgen een gedrukte versie mee naar huis 
waar ze (samen met de ouders) nadien de planning aanvullen en aanduiden met kleur als er een taak 
gemaakt / een les voorbereid is.  
Bij de kleuters is er het heen-en-weermapje: dit wordt dagelijks nagekeken door de juf voor als er 
een ouder een bericht heeft meegegeven.  
De ‘post’ wordt uitgedeeld op vrijdag en zit mee in het agendamapje. De ingevulde formulieren 
brengen de leerlingen dan op maandag mee om terug aan de leerkracht te bezorgen. 
 
Dringende berichten kan je doorsturen via Smartschool of aan het secretariaat laten weten. 
 
 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ronde-van-vlaanderen-2020-instellingen-en-leerlingen-basisonderwijs#Leerplichtverlaging
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         Start @ Het Leerlabo 
 
 
 
 
 
 

Basisuitrusting 
Dit zijn kosten die niet aan de school betaald worden maar die horen bij het schoolgaan. Het gaat om 
zaken als een boekentas, pennenzak, brooddoos, kledij, turnpantoffels, ... 

 
 

Begin-en eind uur van de lessen 
De lessen starten steeds om 8.30u.  
Op maandag, dinsdag en donderdag eindigen de lessen om 15.25u.  
Op woensdag eindigt de school om 11.15u en op vrijdag om 15.00u.  
 
De voormiddagpauze is van 10.10u tot 10.25u, de middagpauze van 12.05u tot 13.05u en de 
namiddagspeeltijd is van 14.25u tot 14.40u. 
 
Het is echt belangrijk om op tijd op school te zijn! 
 
 

Bereikbaarheid  
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hierbij onze contactgegevens: 
Daltonschool Het Leerlabo 
Spikdorenveld 22 
2260 Westerlo 
Tel. 014/53.86.53. 
 
Mevrouw Kristin:   directie.daltonschool@hetleerlabo.be  0477/78.98.14  
 
Zorgcoördinator juf Christ’l:  coordinator.daltonschool@hetleerlabo.be 0488/08.29.48 
(ma-woe-vr) 
 
 

Bewegingstussendoortjes 
Er worden op regelmatige tijdstippen bewegingsmomenten ingelast tussen en tijdens de lessen. Even 
de beentjes strekken heeft een gunstig effect op de leertijd die er op volgt. 
Ook onze groene, avontuurlijke speelplaatsen bieden heel wat bewegingsmogelijkheden! 
 
 

Bewegingsopvoeding 
Tijdens de lessen bewegingsopvoeding voorzien we een ruim aanbod van gymnastiek, sport, tik-en 
loopspelen, fietsvaardigheid en zwemmen. Voor de kleuters gaat dit in de richting van ritmiek, dans 
en bewegingsspelletjes. 
 

mailto:directie.daltonschool@hetleerlabo.be
mailto:coordinator.daltonschool@hetleerlabo.be
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Op woensdagnamiddag is er een programma van vrijblijvende (gratis) sportactiviteiten, ingericht 
door SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport), begeleid door een leerkracht. Uit dit programma worden 
een aantal gevarieerde activiteiten geselecteerd die worden aangeboden aan de leerlingen van de 
verschillende leerjaren.   
 
 

Bingel 
 ‘www.bingel.be’ is een leuke educatieve site gelinkt aan onze leerboeken. Hier vind je oefeningen 
voor Nederlands, spelling, wiskunde en Frans. In het agendamapje vind je de toegangscode vermeld 
op het stappenplan. 
  

Boeken  
Je kind heeft werkboeken voor taal, spelling, en schrift. Voor wiskunde wordt er gewerkt in clusters 
(kopieën). De werkboeken worden regelmatig  mee naar huis genomen op vrijdag zodat je een beeld 
krijgt over de leerstof die je kind op school krijgt.  
Gelieve de boeken na inzage op maandag terug mee te geven naar school zodat zoon of dochterlief 
er terug kan invliegen. 

 
 

Buitenschoolse activiteiten 
De leerlingen doen enkele buitenschoolse activiteiten (ook wel extramuros-activiteiten genoemd): 
van extra sport tot educatieve uitstap, … De betaling van deze activiteiten gebeurt door 
overschrijving van de schoolfactuur. Tijdens buitenschoolse activiteiten begeleiden de leerkrachten 
de leerlingen. Als extra begeleiding worden soms ook ouders of vrijwilligers ingeschakeld. 

 
 

Bus  
Sinds vorig schooljaar zijn er geen wijzigingen meer gebeurd aan de prijzen van het busvervoer. 
Hieronder nog eens de opsomming per kind. 
Dit zijn de prijzen die zullen aangerekend worden bij busgebruik (voor- en na schooluren): 

 JAARABONNEMENTEN    

  BASISONDERWIJS   

  1e kind 183 €  

  2e kind 146 €   

  3e en volgende kinderen 50 €  

  KLEUTERONDERWIJS   

  Kleuters 50 €  

     

  ATTEST WIGW   

  1e kind 50 €  

  2e kind 50 €  

  3e en volgende kinderen 50 €  

     

  LEEFLOON/ASIELZOEKERS/BIJZ.JEUGDZORG  

  alle kinderen 40 €  

     
     

 OCCASIONELE GEBRUIKERS   

  BASISONDERWIJS   

   1 € per rit  

  KLEUTERONDERWIJS   

   0,50 €  per 
rit 
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Voor de gezinnen die de eerste schooldagen wel gebruik gemaakt hebben van de bus en dat niet 
meer wensen te doen (en dus zelf voor vervoer zorgen), zouden we willen vragen om ons hiervan op 
de hoogte te brengen. 

 

 

 

                 Start @ Het Leerlabo 

 
 

 

 

 

CLB 
Centrum voor leerlingbegeleiding 

Onze school is verbonden aan het Centrum voor Leerlingenbegeleiding-Kempen  van het GO! Scholen 
van de Vlaamse Gemeenschap te Herentals. 

CLB   Vestiging Herentals 

Adres: Augustijnenlaan 31/1        2200 Herentals 

Telefoon: 014/ 21 52 04 

E-mail: info@clbgokempen.be 

Openingsuren: 8.30u – 16.00u 
Buiten openingsuren mogelijk na afspraak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan ook chatten met het CLB. Op de CLB Ch@t kan je terecht met al je kleine en grote zorgen: 
veilig, gratis en anoniem! Opgeleide medewerkers van het CLB staan klaar om jou een luisterend oor 
te bieden en samen met jou te zoeken naar een gepaste oplossing! Surf op je tablet, smartphone of 
laptop naar www.clbchat.be. 

 

mailto:info@clbgokempen.be
http://www.clbchat.be/
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Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de begeleiding van leerlingen 
die meermaals onwettig afwezig zijn, collectieve medische onderzoeken en/of preventieve 
gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. Indien er bezwaren zijn tegen de arts van het 
CLB, dan kan in overleg een andere arts aangeduid worden. Indien een leerling van een school komt 
die begeleid wordt door een ander CLB, zal het leerlingendossier 30 dagen na inschrijving 
automatisch bezorgd worden aan CLB-Kempen (vestiging Herentals). Je hoeft hiervoor geen stappen 
te ondernemen.  

Indien je niet wenst dat het leerlingendossier wordt doorgegeven, kan je binnen een termijn van 30 
dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt. Het 
medische deel van het dossier zal altijd overgemaakt worden, evenals een kopie van een 
gemotiveerd verslag en een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. Hiertegen 
kan je geen verzet aantekenen. 

CLB- aanwezigheid tijdens ouderoverleg 
Bij de inschrijving voor het oudercontact kan je aanduiden of je het CLB wenst te spreken. Het CLB 
wordt door de school op de hoogte gebracht om contact met de ouder(s) op te nemen. 
 

 

Contact en communicatie 
Communiceren is niet eenvoudig en vraagt voortdurende aandacht. Wij doen ons best om dit zo 
efficiënt en open en transparant mogelijk te doen. Ook communicatie heeft een digitale kant voor 
simpele mededelingen of het maken van een afspraak. Dit kan via Smartschool. 
  
Echte gesprekken worden nog altijd het best gevoerd in een contact onder vier ogen. 
Wie vragen of bedenkingen heeft, kan zich steeds richten tot de klas-of zorgleerkracht, op het 
secretariaat of bij de directie. Wij zullen u altijd in eer en geweten antwoorden vanuit onze oprechte 
bekommernis op een goede samenwerking.  
Aan de schoolpoort kunnen ouders de leerkracht aanspreken. Voor wie zijn kind niet naar school 
brengt, kan een telefoontje of een mailtje een oplossing bieden wanneer er een probleem is. We 
vragen om de leerkracht niet te storen tijdens de lessen. Een klasagenda is ook een 
communicatiekanaal maar is meestal minder geschikt om over meningsverschillen te discussiëren. 
 
 
 
 
 
 
 

          Start @ Het Leerlabo 

 

 

 

 

 
Dagkleuren 
In alle klassen vind je dezelfde dagkleuren terug: 
maandag = geel 
dinsdag = blauw 
woensdag = groen 
donderdag = oranje 
vrijdag = rood 
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Dalton 
Onze school baseert haar visie op daltonprincipes. Hierover kan je alles terugvinden in ons 
daltonwerkboek. 
 
 

Differentiatie 
De kinderen werken in de klas/plannen volgens eigen kunnen, met geen, weinig of extra instructie 
van de juf. Wanneer er hulpmaterialen gebruikt worden, zal dit ook besproken worden met de 
ouders op het oudercontact. Bij een toets zal dit ook bovenaan aangeduid zijn en verduidelijkt 
worden door een strookje dat aan de toets wordt bevestigd. 

 
 

Drank op school 
We trachten het verpakkingsafval te verminderen. Hiervoor brengen de leerlingen bij voorkeur een 
drinkbus mee. Deze kan indien nodig terug gevuld worden. 
 
Tussendoor mag er enkel water gedronken worden. Hiervoor kunnen de kinderen op school ook 
gebruik maken van de drinkfontein. 
 
Bij het middagmaal kunnen de leerlingen een drankje nuttigen: water (plat/bruis), (choco)melk, 
appelsap of sinaasappelsap. Dit wordt achteraf vereffend op de schoolrekening.  
Kraantjeswater wordt gratis aangeboden. 
 

 

 

 

 

 

         Start @ Het Leerlabo 

 

 

 

 

Effectieve leertijd 
De instructiemomenten worden zo kort mogelijk gehouden. Zo wordt de onderwijstijd zo effectief 
mogelijk benut om meer te kunnen differentiëren, om kinderen meer te kunnen begeleiden. 
Kinderen die meer zorg nodig hebben, kunnen soms een pré-instructie krijgen. Leerlingen die meer 
uitdaging nodig hebben, kunnen het soms zonder instructie en starten dan met de verrijkings-
verdiepingsoefeningen. 
 
 

Eetlab 
Ook wel beter gekend als ‘refter’, waar de leerlingen hun middagmaal kunnen opeten. 
 
We organiseren een ‘open-refter’.  Leerlingen die soep of warme maaltijd nemen, gaan steeds om 
12.05u eten. De leerlingen die een lunchpakket bijhebben, kunnen kiezen waar en wanneer ze dit 
opeten.  Om 12.30u wordt een signaal gegeven.  Leerlingen die nog niet gegeten hebben, moeten 
dan naar het eetlab komen.  Bij goed weer mag er buiten gegeten worden. 
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Eten en drinken  
 
1. TUSSENDOORTJES: 

a. VOORMIDDAG: 
- Onze kinderen eten elke voormiddag fruit of groenten (vb snoeptomaatjes).  

b. NAMIDDAG: 

- Tijdens de namiddagspeeltijd mag een koek gegeten worden (geen chocolade).  Het spreekt 
voor zich dat een 2de stukje fruit ook mag! 

c. WOENSDAG: woensdag is fruitdag op school, op deze dag eet IEDEREEN in de voormiddag 
groenten/fruit.  

 
Snoep, chocolade, chips ,… mag niet op school.  
We zijn ook een milieuvriendelijke school. Het is de bedoeling dat de papiertjes rond de koeken 
thuis blijven. Breng een koekendoosje mee. Alvast bedankt! 
 

2. DRANK: 
TIJDENS DE SPEELTIJDEN: Tijdens de speeltijden drinken we water. 
IN DE KLAS: Wanneer kinderen tijdens de les of na de turn-/zwemles dorst hebben, mogen ze 
water drinken.  
TIJDENS DE MIDDAG: Bij het eten mogen de kinderen een sapje (appelsap of sinaasappelsap) ,                   

           chocomelk, melk of water drinken.  
          De kinderen kunnen ook drankjes verkrijgen op school. Deze worden dan maandelijks      

       gefactureerd:  soep € 1    drankje € 0,50 

 

 

Externen: samenwerking 
Dagelijks zijn wij in onze school bezorgd om de totale persoonlijkheidsontwikkeling van het kind en 
besteden wij de nodige aandacht aan zowel kennis, vaardigheden als attitudes. 
 
In ons streven om tegemoet te komen aan de noden van elke leerling en om onderwijs te bieden op 
maat van elk kind, werkt onze school nauw samen met het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) 
van het GO! en andere instanties. 
 
Hier nog enkele voorbeelden van samenwerking met de lokale dienstverleners: 
-Huiswerkbegeleiding 
-OCMW 
-Huis van het Kind 
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                                                                       Start @ Het Leerlabo 

 

 

 

 

Facebook 
Op onze Facebookpagina zijn alle foto’s terug te vinden van uitstappen en andere activiteiten.  
Like ons en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes op onze school!  

 

 
 

 

Factuur 
Maandelijks wordt er een factuur meegegeven met hierop de onkosten voor mogelijke uitstappen, 
eventuele opvang, maaltijden, … 
We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent binnen de 15 dagen 
nadat je kind deze heeft meegekregen. Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk 
gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen 
aanspreken om de volledige rekening te betalen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van 
de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet 
volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de 
afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 
 
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekeningen, neemt u contact op met 
de directie zodat er afspraken kunnen gemaakt worden over een aangepaste betalingswijze. Wij 
verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.  
Na uitputting van alle redelijke middelen zal de school de noodzakelijke rechtsmiddelen aanwenden. 
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Foto 
De individuele schoolfoto’s en klasfoto’s worden genomen op 1 oktober 2020. Vooraf gaat er een 
mededeling mee. In juni gaan de oudste kleutertjes (K3) en het zesde leerjaar nog eens extra op de 
foto. 
 
 

Frans 
Om kinderen op jonge leeftijd warm te maken voor Frans, starten we van de 3de kleuterklas met 
Franse initiatie. De pop ‘Pistache‘ is ons maatje om Frans op een leuke manier te leren ontdekken. 
Vanaf het vierde leerjaar krijgen ze na de paasvakantie Frans als voorbereiding op het vijfde leerjaar. 
In de derde graad krijgen de kinderen 3 uur Frans per week. 

 

 

Fruit 
De kinderen worden zoveel mogelijk aangespoord om gezond te eten. Zij eten elke dag (tijdens 
minstens 1 speeltijd) een stuk fruit of groente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         Start @ Het Leerlabo 

 

 

 

Geld ophalen 
Uitstappen worden zoveel mogelijk gefactureerd. Er wordt wel nog geld opgehaald zoals bij verkoop 
van pizza’s, kalender, wafels,… . 

 
 

GO! 
Onze school maakt deel uit van het gemeenschapsonderwijs, het GO! 

 

 

Groepswerk 
Samenwerken is één van de daltonprincipes. Daarom leren de kinderen ook in verschillende groepen 
samenwerken zowel met klasgenootjes als met kinderen van een ander leerjaar zoals tijdens de 
modules (3de graad) en de muzische ateliers (1ste en 2de  graad). 
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                            Start @ Het Leerlabo 

 

 

 

 

 

 

 
 
Handboeken in de lagere school 
Wiskunde: clusters op basis van Rekensprong Plus 
Nederlands + Spelling: Tijd voor Taal Accent (Lezen met Hup in L1) 
W.O.: Zelfgemaakte werkbundels (Mundo / Wouw als leidraad) 
Frans: En Action 

 
Deze handboeken gaan mee naar huis om een taak voor te bereiden of een les te kunnen leren.  
 

 

Heen en weer 
Dit kan via de huistakenplanner of via Smartschool. 

 

 

Huiswerk 
En dan is er natuurlijk het onvermijdelijke huiswerk. Door sommigen verwenst, door anderen 
aanbeden… Via huiswerk en lessen kunnen jullie het leren van je kind opvolgen. De huistaakplanner 
in de lagere school kan hierbij een nuttig instrument zijn.  
Huiswerk kan voor het kind een controle zijn of het de leerstof begrijpt en zelfstandig kan verwerken. 
Er kan altijd een reactie neergeschreven worden bij het werk. We willen zeker niet overdrijven met 
huiswerk. Een kind moet de kans krijgen om zich voldoende te ontspannen en zelf te kiezen wat hij 
doet na schooltijd. Maar leren lezen zonder oefenen gaat nu eenmaal niet.  
Net zoals vijfde- en zesdeklassers moeten wennen aan een langere studietijd na school om in het 
voortgezet onderwijs niet voor verrassingen te staan.  
 
De tijd die een kind nodig heeft voor het huiswerk, is ook niet voor 
iedereen hetzelfde. De leerkracht probeert hiermee rekening te houden 
maar ook als ouder mag je tot op zekere hoogte bepalen wanneer je kind 
voldoende voor school heeft gewerkt. Overleg hierover wel met de 
leerkracht.  
Via www.bingel.be kan de leerkracht huiswerk via de computer aanbieden.  
 
Lessen zorgen ervoor dat de behandelde leerstof beter bijblijft en leren het kind grotere 
leerstofgehelen te overzien. Het is belangrijk om regelmaat te brengen in het leren en de 
zelfdiscipline hierin op te bouwen. Lessen over grotere gehelen worden tijdig aangekondigd zodat 
het kind zelf leert plannen. Leren leren is een aandachtspunt in elke klas waarbij werkhouding, 
aanpak, inzicht, memoriseren en zichzelf evalueren hun plaats krijgen. 
 
 
 
 

http://www.bingel.be/


 

15 

 

Huistakenplanner           
Hierin staat per dag genoteerd welke taken 
er moeten worden gemaakt en/of wat er 
moet worden geoefend thuis. Voor de 
hogere leerjaren is dit een weekoverzicht. Er 
wordt ook aangeduid als er taakjes op de 
oefensite ‘Bingel’ klaargezet zijn.  

In deze planner kan je alle informatie terug 
vinden rond wanneer het zwemmen is, wat 
ze moeten meebrengen naar school, maar 
ook andere weetjes over het klasgebeuren 
kan de klasleerkracht via deze weg aan de 
ouders laten weten. 

 

Het is alvast een goede 
gewoonte om samen elke dag 
de planner te bekijken en als 
ouder wekelijks te 
handtekenen.  

Bij vragen of opmerkingen, kan 
je dit bij heen en weer 
noteren.  

 

 

 

 

Huiswerkbegeleiding 
Door het tekort aan huiswerkbegeleiders aan huis (vrijwilligers), kunnen de kinderen op 
woensdagmiddag ook naar De Dreef voor extra ondersteuning. Voorwaarde is wel dat de ouders hen 
brengen/halen. 
 

Huiswerkbeleid 
Huistaken vinden wij belangrijk in de leerontwikkeling van de kinderen en wij appreciëren dat deze 
taken door de ouders worden opgevolgd. Huistaken zien wij als het maken van elke taak, elke 
opdracht na de schooluren. 
 
Schriftelijke opdrachten zijn altijd een herhaling of het inoefenen van reeds geziene leerstof. 
Daarnaast zijn er ook leesopdrachten, het leren van lessen, inoefenen van de maaltafels, … 
 
Het huiswerk wordt langzaam opgebouwd van K3 tot L6. Het huiswerk wordt beperkt tot nuttige 
taken zoals het voorbereiden van een toets, …  
Huistaken moeten in principe zelfstandig door de kinderen worden gemaakt. 
Hulp van de ouder(s) bij het inplannen (en het opvolgen) is wel aangewezen.  
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        Start @ Het Leerlabo 

 
 
 
ICT 
Onze school heeft de aansluiting met de digitale snelweg niet gemist. Agenda’s van de leerkrachten, 
rapporten, aanwezigheden, kindvolgsysteem,... Alles is gedigitaliseerd en te gebruiken van op 
afstand.  
 
Elke klas is uitgerust met een interactief bord om de lessen nog boeiender, efficiënter en eigentijdser 
te presenteren. Het gebruik van interactieve borden in de klas vergroot betrokkenheid van de 
kinderen en biedt de leerkracht een waaier aan nieuwe didactische mogelijkheden. 
 

Daltonschool Het Leerlabo is ook actief op Facebook, een medium dat 
zeker ook nog altijd aan populariteit wint. Wanneer dit op een deftige en 
positieve manier gebruikt wordt, betekent dit zeker een meerwaarde. Laat 
het geen digitale schoolpoort worden die als uitlaatklep dient voor kleine 
frustraties. We vragen u om deze op school te komen bespreken. 

 
 

Ideetjes 
Laat van je horen! Ideetjes zijn altijd welkom! =) 

 

 

Individueel LeerTraject 
Voor sommige leerlingen kan beslist worden om binnen een bepaald leerjaar een ILT/IHP op te 
stellen. Dit is voor leerlingen die een leerachterstand hebben opgelopen en wegens verschillende 
redenen niet op niveau zitten of kampen met een ontwikkelings- of leerstoornis en geholpen worden 
met onder meer STICORDI-maatregelen of door het ondersteuningsteam. 
Ouders geven dan toestemming voor de uitvoering van een ILT.  

 

 

Juf of meester 
In ons geval zal je vaker juf horen… Maar ook de meesters zijn welkom in ons team! 
 
De leerkrachten worden aangesproken door de ouders en kinderen als juf/meester + voornaam. 
Onze directie is mevrouw Kristin. 
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          Start @ Het Leerlabo 

 
 

Keuzes maken 
De kinderen leren kiezen. Zo bepalen ze onder meer de volgorde voor het oplossen van de 
opgegeven taken in de dag- of weekplanner. 
 

 

KindVolgSysteem (KVS) 
Er wordt in de school een kind- en leerlingvolgsysteem gebruikt. 
Elke (kleuter)juf/meester observeert permanent haar/zijn kinderen in de klas en op de speelplaats, 
zowel op cognitief als socio-emotioneel vlak en houdt deze gegevens bij in het leerlingdossier.  
 
Observaties worden in de tweede en derde kleuterklas aangevuld door testen van het 
kindvolgsysteem. In de lagere school gebruiken we de LVS-testen en AVI-testen. Deze worden tijdens 
de klasleerkracht tijdens de maanden september, februari en juni afgenomen. 
 
 

Klassenraad 
Op het einde van het schooljaar wordt er een klassenraad gehouden waarbij besproken wordt of in 
het belang van uw kind overgaan naar het volgende leerjaar mogelijk is. Mogelijke samenstelling van 
deelnemers aan de klassenraad: klasleerkracht, zorg, CLB-medewerker, directie, … 
 
 

Kleuters 
De kleutertjes zitten in de kleuterblok. Daar vind je naast het lokaal voor de opvang (ook de 
daltonklas overdag), de klas van K2 en K3. Dan heb je de sanitaire voorzieningen, de klas van de 
peutertjes en K1 en op het einde van de gang de turnzaal/overdekte speelplaats (voor de kleuters). 
Het is belangrijk om steeds de poort terug te sluiten. Tijdens de lesuren gaat deze poort op slot, en 
kan je binnen langs de hoofdingang. 

 

 

 

Kostenbeheersing 
De kosten die een school aan de ouders mag aanrekenen, zijn wettelijk beperkt. Uiteraard is dat voor 
de ouders een goede zaak. Binnen de zogenaamde maximumfactuur slagen we er toch in om de 
kinderen een uitgebreid aanbod aan activiteiten te geven.  

 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de kosten voor basisuitrusting, de kosten die nodig zijn om 
de eindtermen te bereiken (maximumfactuur), de kosten voor meerdaagse uitstappen en de 
facultatieve kosten. Vragen en antwoorden hierover vinden jullie ook op dit adres: 
http://www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/basis/faq/maximumfactuur.htm 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/basis/faq/maximumfactuur.htm
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Kring 
Elke dag beginnen onze kleuters en leerlingen van de 1ste graad met de kring. Op maandag en vrijdag 
is er de kring voor de hogere leerjaren. Hier kunnen de leerlingen hun verhaal kwijt, krijgen ze de 
instructie van de daltontijd, vindt de evaluatie van de daltontijd plaats, maar wordt er ook over de 
werkwijze gereflecteerd, … 

 

 

 

 

 

 

         Start @ Het Leerlabo 

 

 

 

Labo 
Zowel lokalen als de extra daltontijd worden labo genoemd: zo heb je teamlab, zorglab, stiltelab, … 
Elk lesuur is eigenlijk daltontijd waarbij de kinderen steeds meer de lessen leren inplannen. Als ze 
klaar zijn, kunnen ze het rekenlabo, taallabo, denklabo, samenlabo,… tot een goed einde brengen. 

 

 

Leerlaboteam 
 
Het is een dynamisch team. Hierbij even voorstellen: 
 
P- K1   juf Sendy  
K2- K3   juf Heidi en juf Eef 
Kleuterturnen  + zorg juf Heidi en juf Carolien 
 
 
L1 juf Caroline 
L2 juf Eef   
L3 juf Nancy 
L4 juf Britt en juf Sarah (op woensdag en donderdagnamiddag) 
L5  juf Sofie 
L6 juf Sarah en juf Sofie (op woensdag en donderdagnamiddag) 
 
Zwemmen lagere school: meester Eddy 
 
Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken op dinsdagvoormiddag: 

- kath. gods.: juf Annegreeth 
 

- isl.gods.: juf Ghadija 
 

 
- protestantse gods.: juf Deborah  

 
- zedenleer: juf Nadia 
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Secretariaat: Elly (op dinsdag-woensdag-donderdag)  
 
Zorgcoördinator: juf Christ’l (op maandag, woensdag en vrijdag op school) 
 
Keuken: Nicole 
 
Onderhoudspersoneel en bus: Marita  
 
Klusjesman: Jan 

 

 

Leerlingen 
Voor elke leerling, groot of klein, doen we onze uiterste best om hen zowel kennis/competenties als 
vaardigheden bij te brengen, overgoten met een sausje van waarden en normen.  Dit alles in een 
uitdagend jasje om de betrokkenheid te vergroten en het welbevinden te behouden. 

 

 

Leerlingenraad 
Alle klassen van de lagere school zijn in de leerlingenraad vertegenwoordigd. 
1 leerling zetelt er per klas in de leerlingenraad. Deze leerlingen worden verkozen  
door de medeleerlingen uit de klas. De voorzitter (L6) en ondervoorzitter (L5) worden verkozen door 
alle leerlingen van de lagere school. 
 
Ook andere leerlingen mogen ideeën uiten voor een beter welbevinden en een betere organisatie 
van de school. Voorstellen kunnen mondeling aan de leerlingenraad worden doorgegeven. 
Deze bespreking gaat door onder begeleiding van juf Britt en de directeur.  
 
Achteraf wordt hiervan door de kinderen een verslag opgemaakt en nog eens toegelicht/overlopen 
met de directie. De datum wordt opgehangen zodat ook de andere leerlingen eventuele voorstellen 
kunnen doen die dan op de volgende samenkomst besproken zullen worden. 

 

 

Leerlingenvervoer 
Onze school kan gebruik maken van een schoolbus bij een uitstap, …  
De onkosten hiervoor worden vooraf meegedeeld op een brief en zullen achteraf op de 
schoolrekening worden gezet. 

 

 

Leerplicht 
De leerplicht geldt voor een kind vanaf het jaar waarin het 6 wordt, ongeacht of het dit jaar 
doorbrengt in de kleuterschool of in de lagere school. Een kind dat uitzonderlijk al op 5 jaar in het 
eerste leerjaar zit, is ook leerplichtig. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind 
daadwerkelijk onderwijs volgt, zij het ingeschreven in een school of in het systeem van 
‘huisonderwijs’. Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of één jaar 
vroeger het lager onderwijs laten beginnen. Hiervoor is advies van de klassenraad nodig. Zo nodig 
kan een kind tot zijn 14 jaar lager onderwijs volgen. Ook hier zijn de nodige adviezen vereist. Ouders 
van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit moeten ervoor zorgen dat hun kind daadwerkelijk 
onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na de inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister. 
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Leesouder(s) 
Ouders, grootouders, ooms, tantes,… kunnen tijdens het groepslezen de klastitularis ondersteunen.  
Leerkrachten spreken zelf ouders, … aan op de informatieavond.  
 

 

Leestesten 
De klassikale versie worden afgenomen door de klasleerkracht/zorgcoördinator. 
AVI-niveau wordt verder bepaald door individuele testing. 

 

 

Levensbeschouwelijke vakken 
Op onze school kan je kiezen uit: katholieke en protestantse godsdienst, islam of zedenleer. Als je het 
volgende schooljaar zou willen veranderen, kan dit enkel door een formulier in te vullen voor 30 juni. 
(Tijdens het schooljaar kan je niet veranderen.) 
 
 

Lezen 
We doen aan kwartierlezen: elke dag een kwartier lezen in een boek naar keuze… Ook de leerkracht 
doet hier aan mee. Dit is een zinvolle opdracht! Er is ook het project ‘Boek met 2’ waarbij telkens 2 
leerjaren samenwerken om het lezen te bevorderen. 
 

 

LVS-wiskunde 
Deze toetsen worden ook gebruikt om het niveau van nieuwe leerlingen te testen wanneer er 
vermoeden is van achterstand. Deze resultaten zijn momentafnames en worden vergeleken met de 
toetsen van de rekenmethode. 
 

 

Lichamelijke opvoeding 
Voor de lessen L.O. (turnen en zwemmen) zijn er verplichte eindtermen. Het is dus evident dat de 
kinderen deze lessen volgen. 
 
Wanneer je kind niet kan deelnemen aan turn-of zwemlessen, moet hiervoor een briefje van de 
dokter (of evt. ouders) zijn.  
 
 

Luisjes... 
Bij melding van luizen wordt er aan de leerlingen van die klas 
een sticker geplakt in agenda. Controle gebeurt door de 
klasleerkracht (na een weekend- zeker na elke vakantie). Je 
kind krijgt dan ook de kriebelselfie mee waarin staat of er al 
dan niet luizen/neten werden gevonden en info over een 
mogelijke behandeling. Deze vul je, indien nodig in, en geef je 
geparafeerd terug mee.  
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           Start @ Het Leerlabo 

 
 

 

Maaltijden en drank 
De leerlingen hebben de mogelijkheid om een warme maaltijd te eten op school en/of een 
drankje/soep aan te kopen. Dit gebeurt door hun bestelling 1x per maand door te geven. 
Op school kunnen de kinderen ook hun meegebracht lunchpakketje eten. 
De leerlingen brengen best drank mee in hervulbare flesjes of bestellen drankjes vooraf. 

 

 

Maatjes 
Samenwerken is heel erg belangrijk. Dit wordt regelmatig geoefend en geëvalueerd. 

 

 

Materiaal  
De leerkrachten kiezen in overleg de gebruikte handboeken en methodes. Deze mogen zowel op 
school als thuis gebruikt worden. 
Alle materialen voor het bereiken van de eindtermen zoals boeken, schriften, atlas, 
passer,rekenmachine, kopies, knutselmateriaal,... worden gratis aangeboden. Wij vragen wel om 
zorgzaam om te gaan met dit materiaal.  Als de leerkracht vaststelt dat het materiaal van de school 
opzettelijk wordt beschadigd of verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop 
van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 
 
Persoonlijk klein bureaumateriaal (zoals een gevulde pennenzak) mag ook zelf aangeschaft worden. 
Eigen materiaal vergroot de herkenbaarheid en het respect. Daarom geven we elk jaar een lijstje van 
eenvoudige materialen die je zelf kan aankopen. 
 
 

Maximumfactuur 
Maandelijks ontvang je een schoolrekening, een factuur voor de gemaakte kosten. 
Kosten gerelateerd aan de eindtermen en ontwikkelingsdoelen (zoals toneel, uitstap, …) mogen 
slechts tot een maximumbedrag aangerekend worden. Zo betaal je maximum €45 per kleuter en €90 
per lagere schoolkind per jaar.  
 
Hiertoe behoren niet de meerdaagse uitstappen. Ook andere onkosten die je vrijblijvend maakt 
(educatieve tijdschriften, middageten, drank, schoolfotograaf, …) worden niet meegeteld in de 
berekening van het maximumbedrag. 
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Mededelingen 
-mondeling:  telefonisch, informeel, op oudercontacten, op informatieavonden, tijdens de  
  openklasdag, tijdens festiviteiten, tijdens de info-en kijkdag 

 
-schriftelijk:  maandelijkse activiteitenkalender, schoolreglement, info-brochures,   
  agenda, rapport, infobord aan poort 

 

 

Medicatie 

De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel 
gevraagd om medicatie op school toe te dienen. Daarom hadden 
wij daarover graag de volgende afspraken gemaakt: 

• Vermijd zoveel mogelijk dat er medicatie op school moet 
worden toegediend. 

• Is dit toch absoluut nodig, dan vragen wij u om het attest 
door de behandelende arts te laten invullen en ons te 
bezorgen. In het agendamapje vinden jullie zo’n attest 
terug. Er kunnen nog exemplaren op het secretariaat 
verkregen worden, indien jullie er extra nodig hebben. 

• Het personeelslid engageert zich om het voorschrift zo stipt en correct mogelijk uit te voeren. 

• Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor 
bijwerkingen die de leerling kan ondervinden nadat de medicatie correct op school is 
toegediend. Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de schoolarts 
contact opneemt met uw huisarts. 

 

Meerdaagse uitstappen 
In onze school worden per graad klassen georganiseerd die meer dan een dag in beslag nemen en 
dus vallen onder de zogenaamde minder scherpe maximumfactuur. Voor de hele schoolloopbaan 
mogen de kosten voor de ouders niet meer bedragen dan 445 euro. (Van uw ziekenfonds kunt u na 
elke meerdaagse uitstap telkens nog een stukje recupereren).  
 
Om dit bedrag niet te overschrijden worden onze meerdaagse uitstappen, zoals sprookjesklassen 
(1ste graad), prikkelklassen (2de graad) en zeeklassen (3de graad) op tweejaarlijkse basis georganiseerd.  
 
De factuur voor deze meerdaagse activiteiten betaal je gespreid. De kostprijs mag geen belet vormen  
om deel te nemen. Neem in voorkomend geval contact op met de directie. 
 
 

Milieu 
We proberen zoveel als mogelijk goed zorg te dragen voor ons milieu en onze ecologische voetafdruk 
zo klein mogelijk te houden. Als we zelf het goede voorbeeld geven en onze kinderen hierin 
stimuleren, zullen zij opgroeien tot volwassenen met een hart voor de planeet die we moeten 
koesteren. Energiebronnen zijn niet onuitputtelijk, voedsel en water niet overal in voldoende mate 
beschikbaar en de luchtkwaliteit boert maar beter niet verder achteruit. Wij als school hebben hier 
ook een opdracht en we willen die met veel enthousiasme opnemen. Zowel leerkrachten als 
kinderen stimuleren we om met de fiets naar school te komen. Wie in de buurt van de school woont, 
komt best te voet.  
Ander afval, hoe klein ook, hoort thuis in de juiste vuilnisbak of weer in de (rug)zak bij een uitstap. 
Lichten in niet gebruikte lokalen worden gedoofd, deuren gesloten wanneer de verwarming brandt. 
Dat zijn gewoonten die ook thuis van pas komen.  
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Boterhammetjes geven we best mee in een brooddoos of een broodzak en drank voor de middag in 
de lagere school in een herbruikbaar flesje. Al kan het wel eens praktisch zijn, probeer toch het 
gebruik van aluminiumfolie te beperken.  
 
Roken is uiteraard uit den boze. De hele schoolomgeving is rookvrij, zowel tijdens als buiten de 
lesuren. Wanneer een half blad papier of een strookje volstaat, zullen we de informatie niet op een 
hele pagina afdrukken. Ook deze papieren informatiestroom proberen we te beperken door te 
communiceren via Smartschool.  
 
 

Muzische vorming 
Dit omvat beeld, muziek, drama, beweging en media. De opdrachten worden aangepast aan het 
thema of de tijd van het jaar. Ook in de labo’s krijgen deze creatieve domeinen een invulling. 
We streven niet alleen naar een ‘goed-ogend-eindresultaat’ maar hechten evenveel waarde aan de 
verwerking van de materialen op zich, aan de creatieve ideeën, aan de originaliteit en de kritische 
zin. Op dezelfde manier als we kinderen van kunst leren genieten (schilderijen, theater, muziek, ...) 
hopen we dat ouders tijd maken om het verhaal achter het werkstuk van hun kind te beluisteren en 
het hiervoor waarderen. Elke klas maakt jaarlijks een theateruitstap. De leerlingen van L1 - L4 doen 
op donderdagmiddag ook muzische ateliers. 
 
 

Modules 
De leerlingen van L5 en L6 werken op donderdag in modules en ontdekken zo STEM, TACO en 
kunnen ook SPORT beoefenen. Dit is met een doorschuifsysteem waarbij ze de mogelijkheid krijgen 
om van alle modules te ‘proeven’. 
 
 
 
 
 

 

 

          Start @ Het Leerlabo 

 

 

 

 
Nieuwe leerlingen 
Leerlingen die nieuw zijn op de school worden ‘getest’. Dit gebeurt aan de hand van toetsen die ook 
andere kinderen van dezelfde leeftijdsgroep hebben afgelegd. Zo is er een beeld van het kind binnen 
het klasniveau. 
 
Op de laatste dag van de grote vakantie kunnen de nieuwe leerlingen (net als de leerlingen waarbij er 
enige twijfel was om te laten overgaan) de eindtoets van het vorig leerjaar maken... 
 
De zorgcoördinator neemt ook contact op met de vorige school om informatie te bezorgen. 
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NOA 
Extra ondersteuning in de klas voor een meer inclusief onderwijs. 
 
Meer info: 
https://www.noahelpt.be/ 
 
 
 
 

 

 
 

        Start @ Het Leerlabo 

 

 

 

 

Ongeval 
Wanneer een kind op school een ongeval heeft waarbij we beslissen dat de diagnose van een arts 
nodig is, proberen we altijd eerst de ouders te bereiken zodat zij met hun kind naar de dokter 
kunnen gaan. Wanneer de ouders niet onmiddellijk bereikbaar zijn, contacteren we de huisarts van 
het kind. Wanneer ook die niet bereikbaar is, gaan we naar de dichtstbijzijnde bereikbare dokter. 
Wanneer een ongevalletje op school verzorgd wordt en doktersbezoek na schooltijd nuttig lijkt, 
worden verzekeringspapieren meegegeven. 
 

 

Openingsuren van de school 
Ochtend: De kinderen worden vanaf 8.15 uur op school verwacht, ze begeven zich 
onmiddellijk naar de kleuterspeelplaats. Tijdens deze speeltijd mag er niet 
gevoetbald/gelopen worden! 
 
Middag: De thuisetertjes van de lagere school (komt niet vaak voor) worden aan de 
schoolpoort door de ouders opgewacht. De kleuters worden afgehaald aan de directie. 
 
Namiddag: Om 15.25u wachten de ouders hun kinderen op aan de schoolpoort en komen 
pas binnen als de poort open is. 
 
De school is geopend van 8.15 u. tot  15.40u, op woensdag van 8.15u. tot 11.30u. 
 
Begin en einde van de lessen: maandag en dinsdag: 

8u30 tot 12u05 
middagpauze  
13u05 tot 15u25 

woensdag: 
8u30 tot 11u15 

donderdag en vrijdag: 
8.30u tot 15u00 

 

https://www.noahelpt.be/
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Opvang voor de schooluren 
Deze gaat door in het eerste lokaal van de kleuterblok.  De ouders komen hun kind(eren) daar 
afzetten. Hierbij is een handtekening vereist. De opvang gebeurt door Dorien. De kinderen hoeven 
vooraf niet ingeschreven te worden.  De opvang gaat door vanaf 7u45. 
Het telefoonnummer van de opvang op school is: 0492/ 18 47 75. 
 
Wenst u vroeger voorschoolse opvang en naschoolse opvang?  Dan kan u terecht bij de opvang van 
de gemeente: de Kinderclub (Verlorenkost) 
 
De kinderen worden (op vraag van de ouders en gemeld aan de klasjuf) met de schoolbus hier 
naartoe gebracht waar ze ook opgehaald kunnen worden.  
 
Ook op vrije dagen is er opvang voorzien, maar niet op onze school. Hiervoor neem je best contact 
op met: Algemene Informatiedienst Kinderopvang Westerlo: 014/53.94.20. 
 
 

Oudercomité 
Ons oudercomité bestaat uit enkele enthousiaste ouders die af en toe hun krachten bundelen om 
iets te doen voor onze school. Het tracht veel te realiseren voor de kinderen. Ze helpen bij 
evenementen die de school organiseert maar organiseren ook zelf o.a. een pizzaverkoop, 
kalenderverkoop, … Dit alles ten voordele van de leerlingen! =) 
 
We zijn nog steeds op zoek naar ouders die zin hebben om aan te sluiten bij het oudercomité, dus je 
bent van harte welkom! Misschien heb je geen interesse in de vergaderingen, maar we zijn ook op 
zoek naar medewerkers die een handje willen helpen tijdens de activiteiten. 

 

 

Overleg 
Dit wordt op deze school erg gewaardeerd. 
Zowel overleg met de ouders als overleg met buitenschoolse instanties die helpen met de 
leerlingenbegeleiding zoals CLB, revalidatiecentrum, ... om de vorderingen op te volgen. 

 

 

 

 

 
Oudercontact 
 Elk schooljaar voorzien we oudercontacten. Deze geven jullie, ouders/voogd, de gelegenheid 
persoonlijk te spreken met de mensen die in onze school betrokken zijn met de opvoeding en het 
onderwijs van jullie kind. 
De oudercontacten volgen na het meegeven van het rapport. Zo kan je de kwaliteitenselfie thuis 
doornemen en vragen over het rapport stellen op het oudercontact dat nadien volgt. 
Uiteraard kan je de punten en bijhorende tips ook steeds nalezen op Smartschool. 
Via een aparte brief zal u tijdig op de hoogte worden gebracht van deze contactdagen.  We 
verwachten de komst van één of beide ouders om 
de evolutie van jullie kind doorheen het schooljaar te bespreken.  
Logopedist of andere hulplijn is ook welkom op deze bespreking.          
 Indien jullie een extra oudercontact wensen met de klasjuf, één van de leerkrachten, de zorgjuf of de 
directie, kan dit op afspraak.  
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Ouderlijk gezag 
Elke ouder wordt geacht te handelen met instemming van de andere ouder. In die zin geven wij in 
regel de informatie maar in één exemplaar mee naar huis in de veronderstelling dat beide ouders 
hiervan inzage krijgen. Wanneer een ouder toch verzoekt om de informatie niet via het kind bezorgd 
te krijgen, willen we hier graag ons best voor doen. In dit geval zullen we de belangrijkste informatie 
op een afgesproken manier bezorgen zonder evenwel de garantie dat er al eens iets tussen de mazen 
van het drukke informatienet glipt. Via onze Facebook proberen we u ook op de hoogte te houden 
van de belangrijkste initiatieven. Ook wanneer ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag 
gezamenlijk uitoefenen. De directeur kan haar medewerking weigeren wanneer ze het vermoeden 
heeft dat de instemming van de andere ouder ontbreekt. Een rechter kan het ouderlijk gezag 
uitsluitend opdragen aan één van beide ouders. De andere ouder behoudt dan het recht om toezicht 
uit te oefenen op de opvoeding zonder beslissingsrecht. Hij/zij wordt op de hoogte gehouden van de 
schoolresultaten als hij/zij daar zelf om verzoekt. Wanneer een ouder uit de ouderlijke macht ontzet 
is, heeft hij/zij geen recht meer op informatie. 
 

 

OVSG 
De OVSG-toetsen worden afgenomen in het 6de leerjaar in juni. Praktijkoefeningen gebeuren vanaf 
februari. 
 

 

 

 

 

         Start @ Het Leerlabo 

 

 

 

 

Parkeergelegenheid 
Er is voldoende parking op het schooldomein. Wel rekening houden met de plaatsen waar een bordje 
staat.(mindervaliden) 
 
 

Pedagogische begeleiding 
De school krijgt steun van de pedagogische begeleidingsdienst. 
Op regelmatige tijdstippen gaan de werkmomenten door om de vernieuwingen verder uit te werken.  
 
 

Pictogrammen 
We trachten zoveel mogelijk dezelfde pictogrammen te gebruiken. De dagkleuren zijn ook van  de 
eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar hetzelfde. 

 

Pluslabo 
Om onderwijs aan te passen aan de noden van een hoogbegaafde leerling zijn er twee 
onderwijsinterventies nodig: binnenklasdifferentiatie naar boven en pluswerking. Zo krijgen deze  
ook de mogelijkheid om te leren een inspanning te leveren en te leren falen. In het pluslabo wordt 
gewerkt aan werkhouding zoals het planmatig leren werken, structuur leren aanbrengen, doorzetten, 
omgaan met frustraties en zo meer. Tot slot is het van groot belang dat het pluslabo de 
studiehouding en bijhorende vaardigheden optimaliseert.  
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Positionering van de school in de gemeente of stad 
Onze school is één van de GO!-scholen in de gemeente Westerlo. Onze school is goed bereikbaar en 
ligt in het centrum. Wij zijn een kindvriendelijke school, gelegen in een oase van groen en rust.  
De kinderen hebben zeer veel ruimte om te spelen en zich te ontplooien. 
De school werkt samen met de middelbare afdeling en probeert zoveel mogelijk deel te nemen aan 
initiatieven, ingericht door de gemeente. 
 
 
 
 

 

 

       Start @ Het Leerlabo 

 
 

 

 
Q  van Questions 
Bij vragen stel ze gerust aan de leerkrachten, aan de zorgcoördinator of aan de directeur. 
 
 
 
 

 
 

 

        Start @ Het Leerlabo 

 

 

 

 

Rapport: 
Op onze school zijn er 4 rapporten: puntenrapport en daltonrapport. De toelichting en punten bij 
elke toets kunnen de ouders tijdens het schooljaar ook terugvinden op Smartschool.  
 

 

Reflecteren: 
Reflecteren en evalueren leiden tot eigenaarschap.  
Er is een verschil tussen reflecteren (=nadenken) en evalueren ( = beoordelen, waarderen).   
 

 

Rekeningen: 
Maandelijks ontvang je een rekening. Sommige ziekenfondsen geven recht op een tegemoetkoming 
voor bepaalde kosten zoals uitstappen. Bezorg dit aanvraagformulier (te verkrijgen bij je mutualiteit) 
aan het secretariaat. Je ontvangt, na betaling van de rekening, het ingevulde formulier terug.  
Je hebt steeds 15 dagen de tijd om de rekening te vereffenen. Bij betalingsproblemen, kan je de 
directie hierover spreken. 
Als de rekening niet betaald is, volgt er een herinnering. Na meerdere herinneringen (van niet-
betaling van de rekeningen) zal via een advocaat een gerechtsdeurwaarder worden aangeschreven 
om tot invordering over te gaan. Alle kosten die dit met zich meebrengt, zullen worden verhaald op 
de wanbetaler. 
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Revalidatie en therapie 
Voor kinderen van de lagere school moeten ouders toestemming vragen aan de directeur om hun 
kind therapie (logopedie, kinésitherapie,...) te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te 
kunnen nemen, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen 
bevat: 

Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden; 

Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt; 

Een advies van het CLB dat motiveert waarom de revalidatietijdens de lesuren vereist is. 
 
Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag 
is. De toestemming van de directie is verplicht. 
 
 

Roken 
Er heerst een strikte politiek inzake roken op school. Het is niet toegestaan om in de 
schoolgebouwen te roken! Er mag ook niet gerookt worden voor het schoolgebouw, dit kan wel een 
beetje verder op de parking. 
 
 
 
 
 
 

        Start @ Het Leerlabo 

 

 

 

 

 

Samenwerken 
Kinderen moeten leren samenwerken. Dit is één van de pijlers van het daltononderwijs. Hierbij zijn 
respect, waardenbesef en het vermogen om je mening op een gepaste manier te uiten belangrijk. 
Er is een afwisselende samenwerking tussen homogene en heterogene groepen om deze 
verschillende vormen van samenwerking te bevorderen. 
 

 

Schoolraad 
De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid en informatierecht over de beslissingen die het 
schoolleven beïnvloeden, maar geen beslissingsbevoegdheid. 
Een schoolraad telt 8 leden + de schooldirecteur: 
3 leden rechtstreeks verkozen door en uit de ouders; 
3 leden rechtstreeks verkozen door en uit het personeel; 
2 leden gecoöpteerd uit sociale, economische en culturele milieus. 
 
De voorzitter van de schoolraad wordt verkozen onder de verkozen ouders of verkozen 
gecoöpteerde leden. 
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Schoolreglement 
Het schoolreglement is een document dat de wederzijdse rechten en plichten regelt van ouders en 
leerlingen enerzijds en het schoolbestuur anderzijds. Het bepaalt dus mee de relatie tussen de 
school, de ouders en het kind. 
Het schoolreglement vind je terug op Smartschool en bij de directie. 
 
 

Schooltoelage 
Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De 
schooltoelagen worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus 
geïntegreerd in dat Groeipakket. 
 
Wat wil dit zeggen? 
Voor een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs: 
-moet je vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen: de 
berekening en uitbetaling zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere 
kinderbijslagfonds). 
- Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook op 
www.groeipakket.be vind je heel wat informatie. 
 
 

Schooluren 
Het is aangenaam om met de hele klasgroep samen aan een nieuwe dag te beginnen. 
Telaatkomers missen het onthaalmoment en storen bovendien het klasgebeuren.  
Tijdig aanwezig zijn is een goede gewoonte en is een teken van respect voor de anderen. 
Als je toch te laat bent, vragen we je langs de hoofdingang (bureau directie en secretariaat) 
binnen te gaan. 
 
De lessen starten steeds om 8u30. 
Op maandag en dinsdag eindigen de lessen om 15u25. 
Op woensdag eindigt de school om 11u15. 
Op donderdag en vrijdag eindigt de school om 13u00. 

 

 

Smartschool 
Voor een vlotte communicatie maken we gebruik van ons digitaal leerplatform Smartschool. Dit is 
een elektronisch informatiesysteem waardoor leerkrachten en ouders vlot met elkaar kunnen 
communiceren. Wanneer de ouders hiervoor de toestemming geven, kunnen ook externe 
begeleiders als logopedisten, … een co-account krijgen. 
 
Iedere ouder kan op dit platform: 

- de brieven van de klas en school raadplegen; 
- de huiswerkplanner raadplegen; 
- de leerkracht, directie, zorgcoördinator, … 

contacteren via een bericht; 
- berichten van de school ontvangen; 
- punten van uw zoon/dochter raadplegen; 
- de activiteitenkalender raadplegen; 
- … 

 
 
 
 

mailto:info@groeipakket.be
http://www.groeipakket.be/
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We gebruiken dit communicatieplatform tussen de school en thuis intensief. We raden dus alle 
ouders aan, als ze de login zouden kwijt zijn, om een nieuwe aan te vragen. 
Wanneer ouders gescheiden zijn is het mogelijk om 2 aparte logins aan te vragen. 
 
!!! Om de privacy te kunnen garanderen, kunt u de login aanvragen via de website van de school: 
http://www.hetleerlabo.be/daltonschool/communicatie-met-de-school/smartschool-voor-ouders/ 
 

 

Sociale vaardigheden  
In elke klas wordt hieraan gewerkt. Een basisvoorwaarde om tot gemotiveerd leren te komen is 
immers een respectvolle relatie tussen leerkracht en leerling. Het (kring)gesprek is de hoeksteen in 
de opbouw van een sociaal systeem dat samenleven aangenaam maakt. We vinden het belangrijk 
dat kinderen bepaalde waarden zoals beleefdheid en respect, luisterhouding, eigenwaarde, kritische 
zin en samenleven in groep de nodige aandacht krijgen.  
 
Voor een kind dat het moeilijk heeft op de speelplaats voorzien we een time-out plek om tot rust te 
komen. We gaan veel in gesprek met onze kinderen en geven hen de ruimte om te leren uit hun 
fouten. Brutaliteit, vandalisme, agressiviteit en pestgedrag zullen we echter onder geen enkele 
voorwaarde dulden.  
 

 

Sociogram 
Vanaf L4 wordt dit jaarlijks zeker 1x afgenomen, dit afhankelijk van mogelijke problemen die zich 
voordoen. Bij de lagere klassen gebeurt dit indien er problemen zijn of op vraag van de leerkracht. 
 
 

Speelplaats: lagere 
De kinderen mogen vrij spelen op de speelplaats: het voetbalveld, duikelrekken, een grasvlakte, een 
bos, een basketveld, ... Bij problemen kan er een regeling getroffen worden, bv. om de dag wisselen 
van speelgedeelte.  
 
Tijdens de middag (en bij mooi weer) mogen de leerlingen speelmateriaal uitlenen in het speellab. 
Hiervoor zijn ze zelf verantwoordelijk en brengen ze terug bij het belsignaal van het atheneum om 
12u50. 
 
Op de speelplaats mogen de leerlingen geen eigen speelgoed of sportmateriaal meebrengen. 
Donderdagmiddag is er de mogelijkheid om te ping-pongen. Er worden ook workshops door 
leerlingen en ouders georganiseerd en is er het spel van de week dat wordt aangebracht. 
 

 

Straffen en belonen: lagere 
We proberen zoveel mogelijk te belonen… We handelen naar vrijheid in gebondenheid: als de 
leerlingen de verantwoordelijkheid niet aankunnen, wordt dit beperkt voor hen, tot ze bewijzen dat 
ze dit wel kunnen dragen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hetleerlabo.be/daltonschool/communicatie-met-de-school/smartschool-voor-ouders/
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Toetsen 
Om de evolutie van kinderen te kunnen volgen, wordt geregeld de nieuwe leerstof geëvalueerd of 
getoetst. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Wat kinderen kennen, kan je op papier 
toetsen. Om te beoordelen wat kinderen kunnen, moet je dikwijls andere methoden gebruiken zoals 
mondelinge toelichting bij wat ze doen of observatie van de dingen waarmee ze bezig zijn. Ook 
regelmatige klaswerkjes kunnen voor rapportering in aanmerking komen.  
 
Schriftelijke tests die door de kinderen van de lagere school gemaakt worden, worden in principe zo 
snel mogelijk mee naar huis gegeven. Hierdoor hebben de ouders de kans om de schoolvorderingen 
van erg dichtbij op te volgen. De cijfers en de toelichting hierbij kan je ook op Smartschool 
terugvinden. Zo krijgen je als ouders een zicht op de ontwikkeling van je kind. 
De bedoeling van het meegeven van deze tests is dus niet dat een controle wordt gedaan op het 
werk van de leerkracht, maar dat je de prestatie van je kind naar waarde kan inschatten.  
Toetsen worden op vrijdag meegegeven maar moeten op maandag (geparafeerd door de ouders) 
terug aan de leerkracht bezorgd worden.  
 
De leerstof en de hieraan gekoppelde toetsen worden bepaald door de ontwikkelingsdoelen en 
eindtermen van de Vlaamse Gemeenschap. Zij werden opgenomen in de respectievelijke leerplannen 
van het gemeenschapsonderwijs. 
 
 

Toilet 
Er zijn in onze school voldoende en gescheiden toiletten voor jongens en meisjes. De kleuterklassen 
hebben een eigen toilethoek. Deze worden dagelijks gepoetst. Natuurlijk rekenen wij ook op een 
correct gebruik door de kinderen waar we omwille van privacy niet altijd vat op hebben. Na het 
toiletbezoek worden de kinderen eraan herinnerd de handen te wassen. 
 
Wanneer de kinderen tijdens de les naar het toilet moeten, kan dit (als hier geen misbruik van wordt 
gemaakt). Ze duiden dit aan op het “Waar-ben-ik-bord”. 
 
 

Traktatie 
Bij de verjaardag mag je kind iets uitdelen maar dit is zeker niet verplicht. Bij verjaardagen zijn 
beperkte uitzonderingen op onze gezonde spelregel toegestaan, maar we pleiten ook hier voor een 
gezonde voeding. Dus… liefst geen snoep, wel een cake of fruit of zelfgebakken taart, wafels, … 
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Turnen 
De turnlessen worden in de kleuterschool gegeven door juf Heidi en in het lager door de 
klasleerkracht. In de 3de graad gebeurt dit door meester Eddy.  
 
Kinderen van K1 en K2 moeten geen turnkledij aantrekken. De oudste kleuters wordt gevraagd om 
een turnzakje met witte turnpantoffeltjes mee te brengen. De turnlessen van de kleuters gaan door 
in de speelzaal van de kleuterschool.  
Leerlingen van de lagere school dragen als turnuniform het groene t-shirt met embleem van de 
school, een zwarte short en sportschoenen/turnpantoffels. Deze groene t-shirt kan aangekocht 
worden op het secretariaat. De turnlessen gaan door in de turnzaal van de lagere school maar 
kunnen ook buiten doorgaan wanneer de activiteit zich hiertoe leent en het weer dit toe laat… 
 
Als kinderen niet mee kunnen turnen, geven ze een verantwoording van de ouders aan de 
turnleerkracht (briefje of nota in agenda). 
 
 

Tussendoortjes 
Hiermee worden alle hapjes bedoeld die we eten tijdens de speeltijden. 
De algemene regel is dat er geen snoepgoed is toegelaten. Hiermee worden niet enkel snoepjes 
bedoeld maar ook snoeprepen, chips en kauwgom. 
 
Fruit en groenten kunnen wel, net als een koekje (zonder chocolade op). 
Alle koekjes graag zonder verpakking in een koekendoosje. 
 
 
 
 
 
 
 

         Start @ Het Leerlabo 

 

 

Uitgestelde aandacht 
De leerlingen geven maar al te vaak heel vlug aan dat ze iets niet begrijpen, zonder dat ze eigenlijk de 
moeite hebben gedaan om de opdracht goed te lezen. Wanneer ze wat meer tijd nemen en de 
opdracht nog eens lezen, komen ze vaak zelf tot een oplossing.  
Met uitgestelde aandacht wordt dus bedoeld dat de kinderen niet steeds direct de aandacht van de 
leerkracht krijgen (die ze wel vragen). Hiervoor maken ze gebruik van een houten kubusje. Bij een 
vraag wordt het blokje op het vraagtekentje gezet. Op klassikaal niveau gebeurt dit met een 
verkeerslicht. 
 
Indien de leerling na de korte extra tijd niet zelf tot een oplossing kan komen, dan kan de leerkracht 
(of een leerling die klaar is) meer uitleg geven. Bovendien moet de leerling niet blijven wachten op 
hulp, maar kan hij/zij verder werken en ziet de leerkracht nog steeds dat er hulp nodig is. 
 

 

Uitstappen 
Eendagsuitstappen 
We vinden het erg waardevol om met onze kinderen regelmatig de vertrouwde schoolomgeving te 
verlaten voor een leeruitstap. Wanneer het enigszins kan, gaan we te voet of nemen we de fiets en 
als het nodig is maken we gebruik van de schoolbus voor verplaatsingen. Er zijn de kortbij-bezoekjes 
zoals de bibliotheek, de apotheker, de tandarts, het containerpark, …  
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Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros-activiteit weigeren, dienen zij dat 
vooraf aan de school te melden. De ouders worden op de hoogte gebracht door een brief met 
strookje. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig 
te zijn. 
 
Meerdaagse uitstappen 
Dit zijn unieke kansen die we de kinderen aanbieden om te groeien in sociaal contact en 
zelfstandigheid, in taalverwerving en in het exploreren van een aardrijkskundige streek in België.  
We kunnen dit alleen maar ten sterkste aanraden. Per project wordt nog expliciet om uw 
toestemming gevraagd. Wie niet deelneemt, moet wel de hele tijd op school aanwezig zijn. 
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Vakantie… 
Op het einde van de zomervakantie zetten we de deuren in onze kleuter- en lagere school alvast 
open voor alle kinderen en ouders die graag even kennis komen maken met de nieuwe klas en de 
nieuwe leerkracht. 
 
 

Veiligheid 
Veiligheid is een prioriteit! Hiervoor hebben de leerlingen op hun eerste schooldag allemaal een fluo-
hesje gekregen. Wij verwachten dat ze deze elke dag dragen om naar school te komen en ook om 
naar huis te gaan, maar het is ook verplicht tijdens de uitstappen. 
 
De politie helpt ons bij het fietsexamen en het voetgangersexamen. 
 
 

Veiligheidsvoorschriften (EHBO, wat bij brand of ongeval) 
Eenmaal per jaar wordt de veiligheid in onze school gecontroleerd door de preventieadviseur. 
Hij gaat na of onze gebouwen, de speelterreinen en de speeltuigen van de kinderen voldoende veilig 
zijn. Ook de hygiëne wordt jaarlijks gecontroleerd door de arbeidsgeneesheer van ARISTA. 
 
 

Verjaardagen 
Jarig zijn is leuk. In de klas worden de jarigen gevierd op een klaseigen manier gevierd. De jarige 
hoeft zich helemaal niet verplicht te voelen om cadeautjes mee te brengen. Als je toch wilt trakteren, 
zijn bij verjaardagen beperkte uitzonderingen toegestaan maar ook hier geven we voorkeur aan een 
gezonde traktatie, een lekkere zelfgebakken cake of een klasgeschenk, in overleg met de 
klasleerkracht. 
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Verloren voorwerpen 
Jaarlijks gaan er heel wat persoonlijke spullen verloren omdat er geen naam op staat.  
Vooral kleuters kennen niet altijd hun eigen materiaal. Denk hierbij aan brooddozen, sjaals, 
handschoenen, mutsen. Voor de lagere school zijn turn- en zwemgerief uitschieters. Een tip voor 
onze kleuters is het vastmaken van wanten aan een touw of aan de mouw. 
 
Kinderen die juwelen of horloges dragen, doen dit op eigen risico. 
Bij verlies of beschadiging is er geen vergoeding voorzien. Het gebruik van de gsm in de school is 
verboden voor de leerlingen. Wanneer je iets kwijt bent, kan je altijd ook eens komen kijken bij de 
verloren voorwerpen. Deze worden uitgestald aan het speellab waar de leerling/ouders ze kunnen 
ophalen. Na het schooljaar wordt deze voorraad verwijderd. 
 
Duurdere gevonden worden op het secretariaat of bij de directie afgegeven en zijn daar terug te 
verkrijgen. 
 
 

Vertrouwenspersoon leerlingen 
Leerlingen met problemen, van welke aard ook, vinden altijd een luisterend oor bij de klasleerkracht, 
de zorgcoördinator of bij de directie. Onze school werkt bij pestgedrag met de ‘No blame’-methode. 
 
 

Verzekering 
Alle kleuters en leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen met lichamelijk letsel. De 
schoolverzekering dekt alle lichamelijke ongevallen die in schools verband worden opgelopen maar 
dekt ook het risico tijdens de gewone (veiligste) weg van en naar huis, zonder tussenstops of 
omwegen. Deze verzekering dekt de kosten van dokter, apotheker en hospitalisatie. De school is niet 
verzekerd voor stoffelijke schade (brillen, kledij, fietsen,…) en het verlies van waardevolle 
voorwerpen. 
 
Elk ongeval moet zo snel mogelijk gemeld worden aan de school. Op het secretariaat kan je de 
nodige documenten verkrijgen om mee te nemen naar de geneesheer.   
Hierbij vind je ook extra uitleg  voor de te volgen procedure. De kosten voor de lichamelijke schade 
worden in de eerste plek vergoed door de ouders en het ziekenfonds. Onze schoolverzekering past 
bij wat het ziekenfonds niet dekt. 
 
 

Vreemde talen 
Omdat uit de beleidsnota van de minister een verhoogde inspanning wordt gevraagd voor het leren 
van vreemde talen en omdat wijzelf ook overtuigd zijn dat dit een meerwaarde kan bieden bij het 
leren van de eigen moedertaal, wordt vanaf de derde kleuterklas systematisch Frans in het aanbod 
gebracht onder de noemer van taalinitiatie.  
 
Vanaf het vierde leerjaar starten we met het formeel aanleren van Frans. In de derde graad zetten 
we drie uren Frans op het lessenrooster, iets meer dan gebruikelijk in de meeste Vlaamse scholen. 
Werkmateriaal is hier En Action, een gestructureerde methode waar de klemtoon naast het 
communicatieve, ook naar grammaticale aspecten van het Frans wordt verschoven.  
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Vrijheid in gebondenheid 
Of ook wel vrijheid binnen veilige kaders: de kinderen leren omgaan met een bepaalde vrijheid; ze 
kunnen zich aan de gemaakte afspraken houden. 
Vrijheid in ‘gebondenheid’ bestaat in de eerste plaats uit het zelf bepalen van de volgorde waarin 
taken worden uitgevoerd, de hulpmiddelen die ervoor worden gebruikt, de tijd die eraan wordt 
besteed, de manier van uitvoeren,  de plaats van uitvoeren. Zo worden de kinderen 
medeverantwoordelijk voor het eigen leren. De kinderen maken keuzes binnen veilige kaders die de 
leerkrachten aanbieden. Verantwoordelijkheid is een proces dat langzaam wordt opgebouwd. 
 
 

Vrijwilligers 
De school doet regelmatig een beroep op vrijwilligers. Dit zijn mensen die hulp bieden bij activiteiten 
die door de school worden georganiseerd, die mee een fietstocht begeleiden, … Dit zijn onbezoldigde 
taken. Wij beseffen goed dat vele ouders door hun werksituatie niet in staat zijn om ook het handje 
toe te steken dat ze zouden willen. Uiteraard hebben we hiervoor alle begrip. Voel je hiervoor niet 
schuldig. Toch alvast bedankt voor de helpende handen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         Start @ Het Leerlabo 

 

 

 

‘Waar ben ik?’-bord 
Om het overzicht te kunnen behouden, is het belangrijk te weten waar de kinderen aan het werk zijn. 
Hiervoor hebben we het ‘waar-ben-ik-bord’ in de klas. Kinderen geven op een bord in de klas aan 
waar ze gaan werken: in de klas, in de gang, in de tuin, … 

 

 

Werkwijzers = stappenplannen 
Deze hebben als hoofddoel de zelfstandigheid te bevorderen. Dit kunnen werkwijzers zijn om 
huiswerk te maken, lessen te leren, taken te verbeteren, … Maar ook zijn er werkwijzers voor de 
kleutertjes zoals neus snuiten, handen wassen, … 

 

 

         Start @ Het Leerlabo 

 

Yes we can!  
Door samen te werken, gebruiken we alle talenten om de taak tot een goed einde te brengen!  
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                      Start @ Het Leerlabo 

 

 
 
Zelfstandigheid 
De leerlingen  leren verantwoording te dragen voor hun werk, werkindeling en verzorging. Dit wordt 
opgebouwd. De leerkrachten bieden voldoende hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen werken en 
te registreren (taakbord en taakbrief). De leerkrachten bereiden ook lessen voor waarbij zelfstandig 
werken en leren een uitgangspunt is. 
 

 

Ziek op school 
Wanneer je kind ziek is, kan het even op het bedje komen liggen aan het secretariaat.  
Als het nadien niet beter is, of bij koorts/overgeven, wordt er ook door het secretariaat naar huis 
gebeld om je kind op te halen. 

 
Ziektebriefjes 
De kinderen mogen maximum 4 ziektebriefjes afgeven die geschreven werden door de ouders.     
Deze zijn terug te vinden in het agendamapje. 

➔ 1 ziektebriefje telt max. 3 dagen zonder weekend in, anders is een doktersbriefje vereist. 
Zonder geldig ziektebriefje spreken we van een problematische afwezigheid en dit wordt bij 5 halve 
dagen gemeld aan het CLB. 

 

 

Zorg 
Zorg dragen voor je kind en kinderen leren zorg dragen voor elkaar, vinden wij heel belangrijk!  =) 
 
De juf blijft het eerste aanspreekpunt. Het is belangrijk om problemen tijdig te melden bij de juf via 
Smartschool, een melding in de huistakenplanner of persoonlijk voor of na schooltijd.  
Hierdoor kan er sneller een oplossing gevonden worden voor het probleem, en blijf je als ouder ook 
niet met vragen zitten… 

 
Voor kinderen die het echt moeilijk hebben werken we een individueel traject uit met specifieke 
afspraken zoals beloningskaarten, gebruik van laptop of aangepaste toetsen. Hoewel we zittenblijven 
zoveel mogelijk willen uitschakelen, zullen we in voorkomend geval ons standpunt motiveren. We 
doen dit uiteraard in samenspraak met de ouders, al blijft de uiteindelijke beslissing aan de school.  

 

 

Zorgbegeleiding 
Wanneer je kind meerdere keren bijgewerkt zal worden, spreekt de klasleerkracht je hierover aan. 
Vorderingen worden besproken op het oudercontact. 
Bij de wissel van een schooljaar worden alle kinderen uitgebreid besproken door de leerkrachten van 
de aangrenzende klassen: uiteenlopende aspecten zoals intelligentie, werkhouding, karakter, nood 
aan extra ondersteuning,... worden aangehaald. 
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Zorgtaken 
Dit zijn ‘huishoudelijke’ taken. Er wordt hiermee reeds gestart in de kleuterklassen.  
Er zijn veel taken voorzien zodat elke leerling één taak per week heeft.  
Het gaat hier over uitdelen en ophalen, zorgen voor de brooddozenbak, de planten verzorgen, …  
Ook in de refter heeft ieder zijn eigen taakje en zorgen de leerlingen om de beurt voor het netjes 
zetten van de stoelen, het proper vegen van de zaal of het netjes achterlaten van de tafels. 
 

 

Zwemmen 
Vanaf de derde kleuterklas worden er zwemlessen gegeven die doorgaan in het zwembad van 
Westerlo. Hier gaan de leerlingen te voet naar toe. Deze verplichte activiteit gaat door op vrijdag. OP 
de huistakenplanner staat vermeld op welke datum de klas van je kind gaat zwemmen. De 
zwemlessen worden door meester Eddy gegeven. 
 
Wanneer niet kan gezwommen worden, moet dit schriftelijk gemeld worden aan de klasleerkracht.  
Is dit voor een langere periode, dan is een doktersattest noodzakelijk. 
Niet- zwemmers worden in een andere klas opgevangen. Thuis blijven tijdens het zwemmen is niet 
toegestaan. 

Het zwemgeld wordt aangerekend op het schoolfactuur. Zwembeurten vallen onder de 
maximumfactuur. De benodigdheden zijn zwemgerief, een grote en kleine handdoek, een 
kam/borstel en een hoofddeksel (bij koud weer). Let op dat de zwemshort niet onder de knie komt! 

 

 

 

Zo, hopelijk biedt deze bundel al heel wat antwoorden op mogelijke vragen.  
Is er toch nog iets niet duidelijk? Dan horen we dit graag. 
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Daltonschool Het Leerlabo 
Spikdorenveld 22 
2260 Westerlo 
Tel. 014/53.86.51 
 
Mevrouw Kristin:   directie.daltonschool@hetleerlabo.be  0477/78.98.14  
 
Zorgcoördinator juf Christ’l:  coordinator.daltonschool@hetleerlabo.be 0488/08.29.48 
(ma-woe-vr) 
 
 
 
 
 

Belangrijke data schooljaar 2020-2021 
 

 Start van de lessen: 

- dinsdag 1 september 2020   

       

Vakanties en vrije dagen: 
- woensdag 23 september 2020: pedagogische studiedag 

- vrijdag 2 oktober 2020: facultatieve verlofdag 

- maandag 2 november 2020 t.e.m. zondag 8 november 2020: herfstvakantie   

- woensdag 11 november 2020: wapenstilstand   

- maandag 21 december 2020 t.e.m. zondag 3 januari 2021: kerstvakantie     

- maandag 15 februari 2021 t.e.m. zondag 21 februari 2021: krokusvakantie    

- vrijdag 12 maart 2021: pedagogische studiedag  

- maandag 5 april 2021 t.e.m. zondag 18 april 2021: paasvakantie     

- maandag 3 mei 2021: facultatieve verlofdag   

- donderdag 13 mei 2021: Hemelvaartsdag    

- vrijdag 14 mei 2021: brugdag     

- maandag 24 mei 2021: Pinkstermaandag    

- donderdag 1 juli 2021 t.e.m. dinsdag 31 augustus 2021: zomervakantie     

mailto:directie.daltonschool@hetleerlabo.be
mailto:coordinator.daltonschool@hetleerlabo.be
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Infomomenten en oudercontacten: 

- donderdag 27 augustus 2020: openklasdag (van 14u00 tot 15u30)     

- donderdag 3 september 2020: infoavond ouders    

- maandag 9 november 2020: oudercontact 1      

- dinsdag 19 januari 2021: oudercontact 2 

- zaterdag 6 maart 2021: campusfeest / opendeurdag campus 

- maandag  19 april 2021: oudercontact 3   

- zaterdag 5 juni 2021: schoolfeest Daltonschool 

- maandag 28 juni 2021: oudercontact 4   

- dinsdag 29 juni 2021: proclamatie 3de kleuterklas en 6de leerjaar 

 

Rapporten: 

- vrijdag 30 oktober 2020: rapport 1     

- vrijdag 15 januari 2021: rapport 2     

- vrijdag 2 april 2021: rapport 3     

- woensdag 30 juni 2021: rapport 4      

     

Kijkdagen nieuwe kleuters (van 9u00 tot 10u10): 

- maandag 12 oktober 2020     

- maandag 14 december 2020     

- maandag 25 januari 2021     

- maandag 29 maart 2021     

- woensdag 5 mei 2021     

 

GWP's: 

- dinsdag 15 september tot woensdag 16 september 2020: sprookjesklassen 1ste graad 

- maandag 7 september tot donderdag 10 september 2020: zeeklassen 3de graad 

- woensdag 19 mei tot vrijdag 21 mei 2021: prikkelklassen 2de graad 
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Schoolfotograaf: 

Donderdag 1 oktober 2020 

 

 

 
 


