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1.Schoolafspraken 
 

a) Overlegstructuren 
 
Er zijn meerdere werk- en pedagogische groepen op school. Overlegmomenten van 
groepen worden tijdig doorgegeven en het verslag wordt doorgemaild naar de directie. 
Nadien worden de besproken punten voorgelegd aan de rest van het team via mail 
en/of op een PV. 
Overlegmomenten vinden plaats tijdens de middag of wanneer beide lkrn. vrij zijn. ( 
kan ook met hulpopvoeder )   
 
Leerlingenraad neemt regelmatig deel aan overleg.  
( de verantwoordelijke zorgt/ vraagt na  wanneer dit gepast is en verwittigt tijdig de 
lkrn. en lln van de deelname leerlingenraad aan het overleg. )  

werkgroepen  leden 

MOS 

1:verkeer/energie/afval 

 Nargis , Tania , Maleik 

MOS 

2:gezondheid/water/natuur 

 Evelien , Cendy , Constance 

ouderbetrokkenheid  Essia , Cindy  

jaarthema  Sophie , Margot , Ingrid , Jessy 

SoVa /speelplaats  Diane , Peggy , Jana  

leerlingenraad  Penelope , Fleur 

evenementen  Chantal , Maxim , Virginie , 

Kathleen 

 

pedagogische groep  leden 

Nederlands :spreken ( OCB 

)  

 Maxim , Cindy , Kathleen 

Nederlands :lezen ( OCB )  Jana , Margot , Chantal , Penelope 
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wiskunde  Sophie , Tania 

MuVo  Diane , Ingrid , Peggy , Jessy 

WO  Constance , Virginie , Essia  

ROK Nargis , Cendy,  

 

Beleidsteam  leden 

Vaste groep Cindy , directeurs 

Variabele groep aansluitende pedagogische groep   

 

Kernteam  leden 

bespreken leerlingen  Cindy ,ondersteuners ,directeur  

 

Zorg  leden 

Zorgoverleg maandelijks  Cindy , directeur  

Zorgoverleg klassen  klasleerkrachten individueel 

zorgoverleg CLB  Cindy 

 

Kwaliteitszorg  leden 

Opvolging alle 

zorgbesprekingen , 

voorbereidingen PV’s , 

beleidsteams , kernteams , 

ped.groepen 

 Cindy , Kathleen ,directeur  
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Er zijn nog enkele leerkrachten of leerlingen met een bijkomende specifieke 
verantwoordelijkheid : 

-schoolverantwoordelijken ( bij afwezigheid directeur )  
Juf Kathleen en juf Cindy 
 
-verantwoordelijke sport ( juf Evelien ) 
Organiseren sportdagen , inschrijvingen / begeleiding sportactiviteiten  
 
-verantwoordelijke voor onthaal nieuwe leerlingen ( een leerling van de leerlingenraad 
aanstellen = ??? )  
Opwachten aan schoolpoort bij eerste schooldag , weg wijzen naar klas , lkr, .. 
Rondleiding schoolgebouw, vragen beantwoorden , … 
 
-verantwoordelijke voor onthaal nieuwe leerkrachten ( Essia/???  )  
Rondleiding schoolgebouw , gebruik postmap , fotokopieerapparaat , naschoolse 
opvang, evacuatieprocedure, … 

 
-verantwoordelijke EHBO . ( Diane/???  )  
Raadgeving bij bijzondere wonden of kwetsuren. Opvolging EHBO-kistjes + controle 
noteren van de verzorgingen op het blad. Aanvulling Legionella beheersplan. ( in klas 
0KK ) 
 
-verantwoordelijke ICT. ( Virginie /Maxim )  
Zet onze leerlingen op Bingel en geeft iedereen zijn code. Geef gevraagde info door 
aan Kevin. Neemt deel aan de vergaderingen ICT-platform SG Anderlecht. 
 
-leden schoolraad : juf Kathleen / ??? 
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b) Visie  

 

De visie hangt op in elk lokaal. Je kent de inhoud hiervan door en door en hebt bij elke 
les / activiteit aandacht voor de betekenis van deze zin. Indien nodig kan je de visie 
verklaren aan ouders. Je probeert de visie op leerlingenniveau uit te leggen.  
Na een klasbezoek verduidelijk je hoe je les voldoet aan de visie.  

c) Naleven van de onderwijstijd 
 

Bij de start van de schooldag gaan de kinderen onmiddellijk bij het binnenkomen naar 
de klas er is geen speeltijd . De lkrn wachten in het lokaal op de kinderen.  
Iedere leerkracht staat voor de rij bij het belsignaal 10u40 – 13u30.  
We gaan onmiddellijk naar binnen. 1ste verdieping gaat eerst naar boven dan volgt 
gelijkvloers ( laat je collega’s dus niet op jou wachten ! )  
Klas L5 gaat via de roze gang en klas L6 via blauwe gang. 
Toiletbezoek tijdens de lessen en vergaderingen kan alleen in zeer uitzonderlijke 
gevallen . (vb ziekte )  Laat de kinderen echter nooit alleen achter. 
Iedereen blijft tijdens de lessen in het lokaal.  
Fotokopiëren, roken, koffie halen, … gebeurt tijdens de pauzes. 
Iedereen is aanwezig 10 min voor en 10 min na het 1ste en laatste belsignaal . Dus om 
8u35 en tot 15u30. 
Wanneer je de school verlaat tijdens een pauze zorg je dat je tijdig terug bent. 
Wie verwacht te laat te zijn stuurt een sms => directie .  
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Kindvrij uur : Iedere leerkracht heeft recht op één kindvrij uur waarop je vroeger mag 
vertrekken of later toekomen. Let op : ook hier telt de 10 min regel.  
Wanneer je vroeger vertrekt of later aankomt kom je jezelf telkens melden in het 
bureau bij de directeur of bij afwezigheid bij de schoolverantwoordelijke ( juf Kathleen 
of juf Cindy )  Tijdens de eerste schoolweken wordt dit uur vastgelegd in je rooster. 
 

d) Personeelsvergaderingen 
 
Normaal gezien is er één PV per maand. Uitzonderlijk kan een extra PV ingevoerd 
worden. De meeste PV’s worden bij de startvergadering augustus vastgelegd en 
doorgegeven via de jaarkalender.  
In de google agenda vind je ook de inhoud van de PV terug.  
Wijzigingen zijn altijd mogelijk indien teveel lkrn afwezig zijn , het extreem slecht weer 
is , de directie afwezig is , … Of indien door omstandigheden een extra PV noodzakelijk 
is. 
Tijdens de PV staat je gsm op stil. Alleen in hoogst dringende gevallen kan je sms of 
gesprek beantwoorden. Verbeterwerk , knip- en plakwerk , … dienen ook niet op deze 
momenten te gebeuren. 
Ga vooraf naar toilet zodat je ook hiervoor de PV niet moet storen. 
We starten om 15u45 en vergaderen nooit later dan 18u.  
Voor elke PV mag je steeds agendapunten doormailen. ( tot de dag voor de PV, de dag 
zelf kan niet meer )  
Indien je een nascholing volgde , wordt er verwacht dat je briefing geeft en een verslag 
hiervan doorstuurt ( liefst vooraf ) 
 

e) Lerarenlokaal 

Het lerarenlokaal is soms ook vergaderzaal. Op sommige dagen is ze dan ook niet 
beschikbaar. Raadpleeg hiervoor de agenda. Denk hier tijdig aan wanneer je 
bijvoorbeeld fotokopijen nodig hebt.  
De kuisvrouw wast alleen de glazen en kopjes af indien er een vergadering is . Alle 
andere momneten zorg je hier zelf voor. Met een beetje respect maak je het de 
kuisploeg een pak aangenamer. Neem alleen je eigen kopje / glas mee naar de klas. 
Spullen van de school blijven in de vergaderzaal. Ook balpennen , potloden, perforator, 
… worden niet meegenomen naar de klas.  
De witte tassen ( Ikea )  met zwarte lijnen worden alleen  gebruikt met vergaderingen.  
Ruim steeds je afval op ! Niet alleen van voedingswaren maar ook lege pakjes van 
fotokopieerpapier, plastiek inpakmateriaal, kranten, foute fotokopijen, … Idem voor de 
materialen die genomen worden onder de trap . Hou deze plaatsten netjes. Bewaar je 
eigen materiaal in je klas . Het lerarenlokaal is geen opbergplaats. 
Je mag etenswaren in de kast en in de frigo steken. Hou echter in de gaten wat je erin 
zet en wat de houdbaarheidsdatum is . Je staat zelf in voor het opruimen van bedorven 
voedsel ! 
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f) Uitstappen 

Per trimester geef je via sjabloon een overzicht door van je geplande uitstappen. ( = 
alle uitstappen waar kosten aan verbonden zijn )  

Andere uitstappen bespreek je minstens een week op voorhand ( vroeger mag ook ! ) , 
mondeling of via mail. Je stuurt aansluitend een extra-muros fiche door => directeur. 
In je agenda verwijst je naar de EM-fiche die na goedkeuring in google drive te vinden 
is.  

Reken in het kader van ouderbetrokkenheid zo veel mogelijk op ouders om je uitstap 
te begeleiden.  
Geeft een duidelijke brief mee aan de ouders. Doe dit tijdig ! Niet net de dag voor 
vertrek. Laat de brief nalezen voor goedkeuring => directeur of 
schoolverantwoordelijke. Het secretariaat kan deze dan voor jou fotokopiëren. 
Je houdt het klasbudget in het oog! ( maximumfactuur , zie schoolreglement )  

 
Zorg dat de prijs waardig is aan de gespendeerde tijd ter plaatse ! vb als je naar de zee 
gaat ,zal je niet om 15u terug op school zijn.  
Vervoer: Tourbussen zijn milieuonvriendelijk en duur en komen dus niet in aanmerking 
voor daguitstappen. ( uitgezonderd onthaalklas en 1KK en in bepaalde 
omstandigheden ) 
Neem zoveel mogelijk het openbaar vervoer of ga te voet. MOS-pas aanvragen kan 
ook voor uitstappen met De Lijn. ( minstens 3 weken op voorhand )  
Vraag op tijd je groepsticket aan bij de MIVB. Dring er op aan dat iedereen een 
abonnement heeft voor het openbaar vervoer. 
Kinderen en leerkrachten dragen allemaal een FLUO vestje + bij uitstappen op ruim 
terrein ( Planckendael , de zee, … )  polsbandje met GSMnr school!! 
Fluo vestjes bij terugkomst netjes in de doos leggen en de doos terug op zijn plaats. ( = 
lln vestjes laten OPPLOOIEN !!! )  
Gedrag op straat ( geen spelletjes spelen of zingen ) – waakzaam voor veiligheid 
tijdens stappen in rij. Lkr moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid op 
straat !!! 
We zijn een Nederlandstalige school en tonen dit ook aan de buitenwereld door 
Nederlands te praten tijdens de uitstappen. 
Vergeet ook niet regelmatig je kinderen te tellen.  

g) Meerdaagse uitstappen 

Openluchtklassen zijn leertijd. We moeten tot het uiterste gaan om kinderen mee te 
nemen. Eventueel kan financieel een oplossing worden gezocht voor gezinnen die het 
moeilijk hebben. Stuur door => directie  
Kinderen die uiteindelijk toch niet mee kunnen, moeten naar school komen. De 
klasleerkracht maakt een leerpakket klaar. Bespreek dit op voorhand => zorgco  
De houding van de leerkracht is cruciaal. Eén leerkracht gaat met de wagen op 
bosklassen. 
Voorbereiding: Een week op voorhand lever je een plan binnen (incl eindtermen) => 
directie  
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Leerkrachten die deeltijds werken, presteren minimaal hun deeltijdse opdracht.  
Dit jaar voorzien we zeeklassen naar Koksijde voor L6 van maandag 4 juni t/m vrijdag 9 
juni 2019. 
Nadien volgt een evaluatie lln/lkrn. 

h) Roken 

Binnen de schoolmuren wordt NOOIT en NERGENS gerookt. Tijdens de pauzes is men 
vrij om eventueel buiten de schoolmuren te roken. Hou hier toch wel rekening mee dat 
je een voorbeeld bent voor de leerlingen en dat je dit uit hun zicht doet. ( dus ook niet 
vlak voor de schoolpoort ) Zorg dat je tijdig weer binnen bent ! 

i) Teamvorming 

We brengen veel uren met elkaar door, probeer deze aangenaam , vriendelijk , 
geduldig , … te maken. 
Wanneer je leuke ideeën hebt of interessante zaken gezien of gehoord hebt , vertel dit 
dan aan je collega’s . Vooral indien je je inschrijft voor een leuke uitstap die mogelijk 
ook interessant kan zijn voor andere collega’s, breng hen dan op de hoogte misschien 
hebben ze net de info gemist. 
Alle kleine irritaties kunnen jullie best , zoals ook wij dit verwachten van de lln , 
onderling oplossen (en liefst zo snel mogelijk ) . 
 

j) Taken personeel: 

Klasleerkracht: 
 
De klastitularis is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse werking van de klasgroep. 
Hij/zij plant/organiseert activiteiten in functie van de ontwikkelingsdoelen /eindtermen 
via het leerplan OVSG. 
Hij /zij voorziet remediëring en differentiatie voor elk kind. De klastitularis zorgt dat de 
extra gemaakte opdrachten voor leerlingen met maatregelen ten allen tijde door de 
betrokkenen  kunnen gemaakt worden. De klasleerkracht gaat op zoek naar nieuwe 
materialen die nuttig en relevant zijn voor de klaswerking en de lopende thema’s. Zij 
zorgt voor het aanmaken van nieuwe materialen. Alles wordt verzamelt in een mapje 
in iOmniwize. 
Verbeterwerk wordt zoveel mogelijk door de klasleerkracht gedaan teneinde een goed 
zicht te krijgen en de juiste opvolging te voorzien op de lessen. Bij occasionele 
klassikale verbetering wordt KV of bij individuele IV bovenaan de pagina geschreven 
met groen.  
 
Zorgondersteuner: 
 
De zorgondersteuner bezit de expertise om een klasleerkracht te ondersteunen , extra 
impulsen te bezorgen, innovatie ingang te doen vinden binnen een klas , problemen in 
de eerste lijn mee op te volgen en samen met de klasleerkracht op te lossen. De 
zorgondersteuner gaat op zoek naar nieuwe materialen die nuttig en relevant zijn voor 
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de klaswerking en de lopende thema’s. Zij helpt mee met het aanmaken hiervan. Alles 
wordt verzamelt in een mapje in iOmniwize. De uren worden gepresteerd in de klas 
dus de aanmaak van materialen is voor thuis of kindvrije uren.  
De zorgondersteuner overloopt samen met de klasleerkracht de resultaten van 
klaswerk, evaluaties en diagnostiek. Samen zoeken ze naar mogelijke opvolging. De 
resultaten van de diagnostiek worden door de zorgondersteuner ingevuld en 
doorgestuurd => directeur en Cindy.  
 Wekelijks overleggen zorgondersteuner en klasleerkracht. Tijdens dit overleg 

wordt de volgende week overlopen en worden de taken verdeeld. De agenda van 
de klasleerkracht is voor dit overleg ingevuld voor de volgende week. De 
zorgondersteuner maakt hiervan een verslag dat wordt opgeslagen in de agenda 
van iOmniwize .  

 
 
Zorgcoördinator: 
 
De zorgcoördinator coördineert alle zorginitiatieven op school , overlegt met alle 
individuele leerkrachten en legt contacten met het CLB , ouders , pedagogische 
begeleidingsdiensten en andere hulpverleners. Ze waakt samen met de 
zorgondersteuners over het uitvoeren van de beleidsplannen. Zorgt voor begeleiding 
van de nieuwe leerkrachten. Ze volgt de zorgplatforms van de SG en OVSG en brengt 
hiervan briefing op PV’s.  
 

k) Materiaal 

Schoolmateriaal leerlingen is gratis en blijft op school : 

Je nummert elk boek, potlood, lat, … voor je het uitdeelt! Wat stuk gemaakt is , 
verloren , … door de leerlingen (handboeken, …) wordt gefactureerd aan de ouders! ( 
kom dit melden ! )  
Indien je extra lijm , stabilo-buisjes , mappen, … nodig hebt => directeur  
Uitz: Kinderen kopen zelf :pennenzak , boekentas, turnkledij ( blauw of zwarte short en 
witte pantoffels – T-shirt + turnzak = gratis van de school , bij verlies €6 op factuur  ) , 
zwemzak ( zwempak , handdoek – 1ste badmuts gratis van de school , bij verlies €2 op 
factuur ) , brooddoos , drinkbus en eventueel koekendoosje. 
 
Schoolmateriaal leerkrachten/klas door de gemeente : 
 
Voor schoolaankopen is er een aparte procedure met lijsten en een bepaald budget per 
klas. Dit gebeurt eenmaal per schooljaar , er wordt besteld voor het volgende 
schooljaar. 
 
Klas-leesboeken kunnen uitzonderlijk mee naar huis maar… hiervoor leg je een 
duidelijke administratie aan. Boek niet terug = gefactureerd aan de ouders !  
 
Schoolmateriaal leerkrachten/klas door de school : 
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Er kan voor bijkomende aankopen budget gevraagd worden via de rekening Vrienden 
van Scheut . Op deze rekening staat de winst van schoolfeest en fotograaf.  
De directeur houdt een overzicht bij van de totalen aangevraagd per klas en waakt 
erover dat dit gelijkmatig besteed wordt.  
Aanvragen bij de directeur VOOR aankoop.  
 

l) Evacuatie 

Indien het brandalarm afgaat verlaat je rustig met je leerlingen de klas in een één-
persoonsrij langs de kant muur of trap ( zie ook evacuatieplan ) . Oefen dit zelf op 
voorhand met je klas .  
Je neemt je namenlijst mee en sluit ramen en deuren achter je . ( niet op slot ! ) 
Controleer ook of je collega naast jou het alarm gehoord heeft . Er worden geen jassen 
aangedaan. Je neemt de snelste route naar buiten en gaat naar de dichtstbijzijnde  
verzamelplaats .  
Wie evacueert via nr 82, verzamelplaats = op de hoek van de Van Souststraat en de 
Scheutlaan. Voor klassen die via nr 78 , verzamelplaats = Achille Jonasstraat hoek 
Ninoofsesteenweg  apotheker. Klassen die via De Swaefstraat evacueren, 
verzamelplaats = op de hoek van De Swaefstraat en Van Souststraat 
Je meldt je ter plaatse aan bij de verantwoordelijke  ( = met fluo-hesje ) en geeft je 
aantal leerlingen op. Je wacht tot het teken om terug naar de klas te gaan. 
De evacuatie wordt altijd getimed en de klas- en gangdeuren + ramen worden nadien 
gecontroleerd. Blijf niet treuzelen in de gang bij een echte brand zou je dit ook niet 
doen.  
 

m) Veiligheid + zieke lln / ongeval 

Controleer aandachtig wie naar buiten gaat ( einde schooldag ) , laat leerlingen kort bij 
de huizen lopen bij uitstappen , let op gevaarlijk gedrag op de trappen , wees 
voorzichtig met gevaarlijke producten /scherpe voorwerpen/… Alle producten met een 
pictogram schadelijke , gevaarlijke , ontvlambare stoffen moeten buiten bereik van 
kinderen bewaard worden. Vb Pattex , Dreft , … 

Alle elektrische apparaten in de klas moeten gekeurd zijn door de preventiedienst. Er 
hangt dan een verplichte veiligheidsintructiekaart bij . vb computer , audio , … Niet 
gekeurde toestellen : koffieapparaten , waterkokers , ovens , ... mogen niet aanwezig 
zijn in de klassen.  

Let erop dat ouders geen andere kinderen aanspreken. Neem ze apart en luister, 
probeer hen te kalmeren en stuur indien nodig iemand ( collega , desnoods een leerling 
)  naar de directeur. 
 
Leg nooit verklaringen af en schrijf geen brieven uit eigen naam of vanuit de school 
zonder de directie hierover te raadplegen. 
 
Bij ongeval :  
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Verzorg het kind , noteer de gegevens op het EHBO-blad . Dit ligt in de gang. Indien 
ernstiger zoek juf Kathleen/juf Diane  en vraag raad , laat indien nodig papieren 
verzekering invullen => directeur of secretariaat nemen contact op met de ouders. 
 
Zieke kinderen in de klas : 
Let erop of het kind echt ziek is . Controleer temperatuur of vraag advies aan een 
collega. Vaak wordt veel te snel gebeld naar de ouders. Stuur een briefje met uitleg => 
directeur . Indien nodig zal secretariaat bellen naar de ouders. 

n) Vervoer en parking 

De school heeft geen parking. Je kan betaald parkeren in de straten rond de school . 
Indien je een schoolabonnement wenst vraag je de nodige papieren => directeur . Dit 
abonnement kost €62,50/schooljaar en geldt van 20/08 tot en met 10/07 . Je kan ook 
vrij parkeren op de parking van de winkels Match, C&A , .. 
Jaarabonnementen openbaar vervoer worden betaald via de gemeente .  
Voor nascholingen moet een verklaring ingevuld ( vraag dit document op het 
secretariaat ) worden samen met het bewijs van nascholing ( vraag dit op de 
nascholing ) en vervoersbewijs. 

2.Klasafspraken  
 

a) Klas 

Zorg voor een ordelijke klas EN gang ! Ruim tijdig banken op , nette wasbak , bureau , ... 
Zorg dat jassen en turnzakken netjes hangen. Denk eventueel aan een plantje of 
diertje . Hang werkjes van de leerlingen in de gangen. Voorzie een verwelkoming op je 
deur en personaliseer de kapstokken. 

Doe alle gordijnen open ! ( ruim je vensterbanken op ! ) Verlucht dagelijks je klas . 
Reinig 1x / week je whiteboard met product.  
Wat vrij is, wordt door de kuisploeg gepoetst. Dit geldt voor kasten, schappen, 
vensterbanken en vloeren. We plaatsen alles van de grond op het uur van onderhoud . 
Afval wordt gesorteerd! 
Zorg voor een nette en duidelijke klaswanden ( makkelijk lettertype en groot genoeg ) 
Wiskunde hangt rechts , Nederlands links boven het bord. Vergeet MuVo niet! 
Denk aan je inkom ! Gangen en deur dienen tegen het info-moment aangekleed te 
worden. En nadien regelmatig aangepast en vernieuwd. 
 

b) toilet 

De kinderen van de lagere school gaan tijdens de lessen niet naar het toilet. 
Uitzonderingen zijn in bepaalde gevallen mogelijk. ( ziekte , op medisch voorschrift , bij 
blaasproblemen ,.. ) Leerkrachten geven hier zelf ook het goede vb aan. Kleuters 
gebruiken het kleutertoilet... en houden een regelmatig toiletbezoek. Zij kunnen ook in 
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groep gebruik maken van de kleutertoiletten achteraan op de speelplaats. Bespreek de 
afspraken toiletten regelmatig met de kinderen.  

c) Te laat 

Laatkomers ( lln) moet zich melden => bureau directeur of secretariaat.  
( stuur ze terug !!!) Zet steeds een L in register.  
Bespreek met ouders dat je al de te laatkomsten doorgeeft ! De ouders worden bij 
herhaaldelijk te laat komen van hun kind gecontacteerd door de zorgleerkracht. Vraag 
een overzicht voor bij het oudercontact.  

d) Zwemmen 

 Alle leerlingen van de lagere school krijgen zwemlessen in het zwembad van 
CERIA/COOVI. Maandagnamiddag om de 14 dagen. De zwemles gebeurt door de 
turnleraar én de leerkrachten.  
 Leerlingen betalen €1,80 per zwembeurt via maandelijks factuur. Leerlingen L3 
zwemmen gratis. 

 Het busvervoer is gratis. ( betaald door de gemeente )  
 TEL DE LEERLINGEN DIE OP DE BUS ZITTEN !!! Elk jaar worden er leerlingen “vergeten” 
op school .  
 Een badmuts is verplicht. Elke leerling krijgt 1 badmuts gratis.  
Bij verlies of diefstal kan men een nieuwe kopen , €2 op factuur. 
 De leerlingen worden in groepen ingedeeld en zijn herkenbaar aan de kleur van de 
badmuts. Controleer op voorhand de mutsen !!! 
Juf Evelien komt na de speeltijd rond voor het invullen van de aantallen.  
 
Als leerlingen niet meegaan zwemmen moeten ze een briefje hebben. Voor één keer 
van de ouders , vanaf 2x na elkaar doktersattest.  
Er wordt werk voorzien voor minstens 1uur voor de niet-zwemmers. Lkr die bij de lln 
blijft zit in een klaslokaal en niet in de vergaderzaal. 
Wie zwemgerief vergeten is gaat niet zwemmen. Badmuts vergeten kan geleend 
worden op secretariaat. ( van 10u25-10u40 )  
Er zijn telkens minimum 6 leerkrachten mee naar het zwembad. In de kleedkamers zijn 
steeds 3 leerkrachten bij de jongens en 3 leerkrachten bij de meisjes. Overige 
leerkrachten kunnen met een beurtrol op school blijven en de niet-zwemmers 
opvangen. ( wordt opgevolgd via google drive doc )  
Iedereen is zwembad klaar ( = je kan zo het water in springen indien nodig )  
 
 
Afspraken : 

 twee leerkrachten hebben een zwemkledij aan en begeleiden in het kleine bad mee; 
 overige leerkrachten dragen sportieve en gemakkelijke kledij; 
 draag geen schoenen: aangepast schoeisel (enkel voor zwembad) of blootsvoets; 
 vraag aan de LO-lk wat jij kan doen; 
 actieve deelname aan de zwemactiviteit;  
 actieve begeleiding naar de kleedkamers en in het zwembad; 
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 controleer het zwemgerief  vooraf op school; 
 overloop de afspraken met de leerlingen in de bus; 
 school stelt in de mate van het mogelijke badmuts in bruikleen; 
 geen kinderen in het zwembad die niet kunnen deelnemen aan de zwemactiviteit 

(blijven op school); 
 streef naar stilte in de rijen naar de kleedkamers, in de kleedkamers en in het 

zwembad. 
 
De bus VERTREKT om 12u25 !!! Leerkrachten die middagtoezicht doen verzamelen alle 
leerlingen om 12u20 en brengen hen naar de inkomhal en laten hen opstappen op de 
bussen. We zijn terug rond 14u. Leerkrachten die maandag middagtoezicht hebben, 
blijven nadien nog tot 14u20 buiten met alle leerlingen lager.  

e) Turnles 

Iedere klas heeft 2 lesuren LO per week. Het 1ste , 3de en 5de lesuur brengt Evelien de 
leerlingen zelf naar de turnzaal. Wie het 2de ,4de of 6de uur LO heeft brengt de 
leerlingen zelf naar de LO-les en neemt de leerlingen van het 1ste , 3de of 5de uur weer 
mee naar hun klas.  

De LO-lkr. noteert het 1ste lesuur de te laatkomers en geeft deze door aan de klaslkr.   

f) Werkbladen en werkboeken + verbeterwerk 

De leerkracht kijkt steeds alles na , geeft FB op leerlingenniveau en parafeert. 
Op elk werkblad zal ook telkens de naam ( rechts ) en datum (links) staan. In 
werkboeken alleen de datum. Dit mag in L1 met een datumstempel gebeuren. Namen 
van de leerlingen worden vanaf de 1ste schooldag in L2 tot in L6 met een hoofdletter 
geschreven. In L1 met kleine letters. Slordig werk moet opnieuw.  
Gebruik voor schrijven steeds de specifieke afspraken ( zie SWP )  
Indien je als lkr zelf verbetert heb je een zeer goed zicht op wat de lln kunnen en 
kennen en kan je hierop sneller inspelen. 
 

g) Etiketten 
 
Voor de werkboeken kunnen op vraag stickers ( naam , klas , leerkracht ) gemaakt 
worden zodat alles er netjes opstaat. 

 

h) Bibliotheek 

Er wordt om de 6 weken naar de bib gegaan met alle klassen van L1 t/m L6 + 3KK . Dit 
is ongeveer 5x per schooljaar.  

Geef deze boeken alleen indien echt nodig mee naar huis! Kinderen (of ouders) die dat 
wel willen nemen zelf een lidkaart! 
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De leerkracht bewaart de boeken in de klas als uitbreiding op de klasbibliotheek. Hou 
een goede administratie bij van de uitgeleende boeken. Gemeentebib of klasbib alle 
boeken kosten geld en moeten met respect behandeld worden door lkrn en lln.  

Zie ook 1.j) voor de afrekening. 

i) Schoolagenda leerlingen 
 
Zorg voor het netjes en correct invullen van de schoolagenda voor leerlingen ! Laat de 
data invullen. Doe dit op een vast moment en niet snel de laatste 5 minuten van de 
dag. De agenda is een communicatiemiddel met de ouders en een planningsdocument 
voor de leerling om SAMEN aan leren leren te werken.  
 
Na het inschrijven wordt de taak ook steeds met de leerlingen besproken. De 
leerkracht en de ouders paraferen elke dag de agenda. Geef een opmerking indien 
ouders direct een hele week paraferen of niet paraferen.  
Geef duidelijke instructies bij het geven van contractwerk en lessen.  
Noteer : nieuw CW / CW / CW afgeven  + het NR  
 
Toetsen worden genoteerd op de dag van de toets.  
 
Geef brieven en berichten zo spoedig mogelijk mee ! Noteer in agenda dat er een 
bericht is. Ruim ook regelmatig de berichtenmap samen met de leerlingen op . vb 
indien er nog oude folders aankoop boekjes , uitnodigingen, … inzitten => papierbak. 
 
Geef geen brieven mee zonder akkoord directeur. Zorg altijd dat je 1 exemplaar van de 
meegegeven brief aan de directeur bezorgt.  
 
Indien je een leerling een nota geeft onderteken met je naam. 

j) Materiaal 

Aandacht voor het schoolmateriaal en boeken. Leesboekjes Veilig leren lezen en 
taalboeken totemtaal ( + eventuele andere herbruikbare werkboeken ) dienen 
genummerd te worden ( aangezien de leerlingen ze niet kaften) om zo verloren, 
beschadigde exemplaren te laten vergoeden door de ouders.  
Elk kind ontvangt 1 stabilo tot einde 6de lj. In het 1ste leerjaar wordt dit na de 
paasvakantie uitgedeeld. Ook alle nieuwe lln kunnen een stabilo afhalen op het 
secretariaat. Indien de leerling deze kapot maakt ,… moet die zelf voor een nieuwe 
zorgen. Buisjes voor stabilo kunnen ook op secretariaat afgehaald worden. Voor de 
leerlingen die geen schrijfgerief meehebben zijn er potloden en balpennen .  
 
Volgende mappen worden gebruikt: 
 
Kartonnen map met elastieken : 
-blauw : berichtenmap ( A5 – kleuter en A4 – lager ) 
Snelhechtmapjes : 
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-grijs/wit : rapport 
-geel : toetsen 
Mappen 3cm : 
-zwart : studiemap 
-blauw : schrijfmap/schoonschrift/spelling 
-groen : WO ( 1ste graad ) 
-rood : wiskunde/Nederlands (1ste  graad ) 
-geel : LBV 
Mappen 5cm : 
-groen : WO en MV ( 2de graad ) 
-rood : wiskunde en Nederlands ( 2de graad ) 
Mappen 5cm : 
-groen : WO en MV ( 3de graad ) 
-rood : wiskunde en Nederlands ( 3de graad ) 
  
Kartonnen mappen en snelhechtmapjes worden meegeven op het einde van het 
schooljaar. Alle andere mappen blijven in de klassen en worden opnieuw gebruikt door 
de volgende leerlingen. Leerlingen moeten deze mappen dus netjes houden. 
UITZONDERING ! Snelhechtmapje met de Toetsen moeten 2 jaar bewaard blijven in de 
kelder en worden dus niet meegegeven. 
 

k) Leefregels  

We werken vanaf schooljaar 2014-2015 met een nieuwe voorstelling van de 

gedragsregels : 

Een cirkel in 3 verdeeld met hierin de 3 kapstokregels of leefregels: 

-Voor iedereen zijn we lief en vriendelijk 
-In de klas en in de school zijn we rustig. We storen de ander niet. 
-We zijn netjes met ons gerief. En ook dat van een ander. 

 
Dit hangt op in elke klas en wordt regelmatig besproken.  
Bij problemen wordt er eerst gepraat en een oplossing gezocht . Indien dit niet lukt 
volgt een nota.  
Bij herhaaldelijke problemen volgt een gesprek met de directeur en eventueel een 
nota. Enkel de directeur zal de ouders contacteren indien nodig. Er kan dan gestart 
worden met een gedragskaart. Voor ernstige problemen zie schoolreglement 
hoofdstuk 8  

l) Contractwerk in de lagere school. 

Er wordt geen dagelijks huistaak gegeven , elke leerling krijgt een gedifferentieerd 
contractwerk voor een bepaalde tijd. De CW zijn genummerd.  
Voor L1/2 betreft dit hoofdzakelijk leestaken. Vanaf L3 meer uitgebreide opdrachten. ( 
bundel ) De opdrachten zijn steeds gedifferentieerd.   
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3. Speelplaatsafspraken 
 

a) Toezichten 
 
Tijdens de startvergadering in augustus krijg je de planning toezichten. Iedereen krijgt 
hiervan een exemplaar. Deze hangen ook op verschillende plaatsen op.  
De leerkracht met toezicht draagt een fluo-hesje.  
Middagtoezichten en boterhammen in de klas worden vergoed. Leerkrachten die een 
bijkomend atelier wensen te geven worden hiervoor dubbel vergoed.  Vul hiervoor de 
lijsten in via google drive.  
Overloop bij de start van het schooljaar de afspraken met je kinderen .  
Wanneer je op voorhand weet dat je afwezig zal zijn ( huwelijk, overlijden , nascholing , 
uitstap , … ) regel je zelf,  tijdig vervanging van je toezicht. 
Wanneer je onderling toezichten vervangt moet je dit niet melden. Wel wanneer je 
toezichten blijvend wisselt !! => directeur 
Zorg dat je tijdig aanwezig bent als je toezicht hebt. Verlaat NOOIT je toezicht zonder 
dat er iemand anders staat. De klastitularis zorgt ervoor dat lln ’s na speeltijden en bij 
een verplaatsing binnen de schoolmuren en op straat  in de rij staan. 
In de namiddag is er geen speeltijd voorzien , dus de lessen stoppen na 2x 50min , om 
15u10. Het is dan tijd om op te ruimen.  

b) Ochtend 
 
De hulpopvoeder brengt de leerlingen van de bewaking naar de speelplaats om 8u30.  
Daar spelen ze nog 5 min. Om 8u35 gaat de poort open en gaat iedereen naar de klas.  
Om 8u45 wordt de poort gesloten, moeten lln aanbellen en zijn ze te laat. ( = L ) 

c) 10-uur  

Kleuters eten hun 10-uurtje in de klas en starten hiermee om 10u10. Leerlingen lager 
mogen alleen drinken in de klas. 10-uurtje eten gebeurt buiten. Om eventueel afval op 
de speelplaats te vermijden kunnen de verpakkingen al in de klas in de vuilbak 
geworpen worden. Let erop dat het een gezond 10-uurtje is .  
Leerkrachten met toezicht komen tijdig naar buiten en dragen fluo-hesje  
Iedere leerkracht komt samen met de leerlingen naar beneden en blijft staan tot de 
leerkracht van toezicht er is. 

d) Middag 

Alle kinderen eten hun middagmaal in de klas op . Jongste kleuters beginnen iets 
vroeger. Let op een gezonde brooddoos !  
Kinderen die naar huis gaan vertrekken om 12u20 en komen ten vroegste om 13u20 
terug ! Geef deze leerlingen een briefje mee de eerste dagen.  
Eten voor de leerlingen kan niet opgewarmd worden. De kinderen verlaten allemaal 
samen de klas om 12u55. Er blijft dus niemand achter in de klas. Desnoods wordt er 
buiten verder gegeten.  
Leerkrachten met toezicht komen tijdig naar buiten en dragen fluo-hesje . 
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Iedere leerkracht komt samen met de leerlingen naar beneden en blijft staan tot de 
leerkracht van toezicht er is. 
Ivm ongedierte : Laat de klas borstelen en sluit vuilzakken af. Zorg dat er geen 
etensresten blijven liggen in het lokaal.  
 
Peuter-dutje 
Indien ouders dat wensen, kunnen peuters een kort dutje ( half uur ) doen. Ze doen dit 
onder begeleiding ( PWA ) in de onthaalklas. Bij voorkeur wordt er niet geslapen. 
Peuters die nood hebben aan hele middag slaap doen dit thuis !  
Om 13u30 starten de activiteiten terug in de klas en worden de peuters wakker 
gemaakt. Ouders worden gesensibiliseerd om hun peuters tijdig in bed te steken. ( dit 
is vaak  noodzakelijk om aan alle ouders te adviseren )  

e) Naar huis 

-Kleuters en leerlingen L1 t/m L4  worden afgehaald in de klas. Ouders laten hun 
buggy’s in de inkomhal.  
-Leerlingen L5/6 worden opgehaald voor de bewaking.  
-Leerlingen lager die alleen naar huis gaan ,mogen om 15u20 doorgaan. Ze moeten 
elke dag hun pasje tonen. 
-naschoolse opvang : kleuters die in de naschoolse opvang blijven worden opgehaald 
door de hulpopvoeders. ( 1 HO voor 0KKAB/1KKAB en 1HO voor 2KKAB en 3KK ) 
Leerlingen lager mogen om 15u20 doorgestuurd worden.  
Kinderen KIK gaan naar de afspraak bank voor de bewaking.  

f) Toiletten 

De leerlingen toiletten zijn de hele dag open. Toezicht tijdens de speeltijden is hier dan 
ook heel erg noodzakelijk.  
De leerkrachten toiletten zijn de hele dag gesloten. 

g) Gangen 
 
In de gang en op de trap is het stil . (consequent in zijn en niet alleen de eerste dagen ) 
Er wordt zeker niet gelopen = gevaar !!!  
Bij het naar boven en naar beneden gaan wordt er gewacht bij het begin van de trap , 
aan de overloop , aan de deuren.  
Laat niets op de vensterbanken liggen. Zorg dat alles hiervan verwijderd wordt. Hou de 
gang netjes . Jassen en turnzakken ( +zwemzakken en alle andere ) die op de grond 
liggen, laten goed hangen. 
Tijdens de middagspeeltijden en pauzes zijn er NOOIT leerlingen in de gangen.   
Bij vakanties zijn de gangen leeg , alle turnzakken mee naar huis .  

h) Veiligheid 
 
Zorg dat je bij het verlaten van je klas telkens de deur op slot doet. 
Geef nooit je sleutels mee aan een kind. Indien een kind in een klas moet , ga je mee. 
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Laat nooit kinderen alleen in de klas achter voor opruimklussen, achterstallig werk , 
ziekte , …  
Laat geen leerlingen of kleuters boven op de tafels staan of zitten. Ook niet op de 
vensterbanken zitten en zeker niet staan. 
Waak over het juist gebruik van de materialen en toestellen. Klassen op het 1ste 
verdiep geven geen activiteiten in het lokaal waarbij een hele klas synchroon springt.  
Geen volledige klas in straf tegen de muur als er iets gebeurd is in de klas.  

4. Afwezigheden 
 

a) Ziekte 1 dag 

=> Directie verwittigen 0486 05 39 90  
Geen email !! sms of bellen tussen 7u- 8u de dag zelf. Indien mogelijk de dag ervoor , 
dan mag email wel . 
Geen formaliteiten ( binnen de maand ) maar wel kans op controle. Je moet dus thuis 
blijven of kunnen bewijzen dat je afwezigheid te maken had met je ziekte 
(doktersbezoek, apothekersbezoek ). Wanneer je op een andere locatie dan je officieel 
adres verblijft moet je dit doorgeven.  
( lkrn LBV verwittigen Dhr. Mertens sms 0495 50 54 71 ) 

b) Ziekte meerdere dagen 
 
=> Directie verwittigen sms of bellen ( geen email ! )  
Bij verlenging moeten de data aansluiten. 
Indien je één dag ziek bent en daarna verlengt moet je een pers 16 en attest afgeven 
die start bij je eerste dag afwezigheid. 
( lkrn LBV verwittigen Dhr. Mertens sms 0495 50 54 71 )  

 
Vb: Indien je maandag ziek bent en belt, geen briefje. Maar dinsdag nog steeds niet 
beter => naar dokter op dinsdag en je documenten laten invullen op datum van 
maandag !!! + Terug sms of bel naar directeur op dinsdag tussen 7u-8u !!  ( of 
eventueel al maandagavond )  
 
Tijdig verwittigen en doorgeven tot wanneer een afwezigheid duurt is belangrijk voor 
een goede organisatie van de school. 
 
Je moet 2 documenten laten invullen bij de dokter : pers 16 en medisch attest. 
-Je moet je pers 16 binnen de 48u doormailen in PDF naar : 
sg1070.personeelsbeleid@gmail.com ( zet de school in cc : scheut7@gmail.com )  
of per post aan de hoofdzetel van de scholengemeenschap :  
GBS Veeweide  
t.a.v. Dhr Mertens  
Veeweidestraat 80/82   
dus niet naar de school opsturen ! ( neem best steeds een kopie voor het opsturen )  

 

mailto:sg1070.personeelsbeleid@gmail.com
mailto:scheut7@gmail.com
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en 
 
 -Medisch attest  : 

mailen naar :  onderwijs@certimed.be ( hier moet je niemand in cc zetten , dit 
document is medisch geheim )  

 of per post : 
 CERTIMED 

t.a.v. Dienst Onderwijs 
postbus 10018 
1070 ANDERLECHT 
 
Je vindt alle documenten op de website . 
Laattijdig indienen van de gevraagde documenten kan tot gevolg hebben dat  deze 
dagen als onwettige afwezigheden worden doorgegeven en je bijgevolg niet betaald 
wordt.   

 

c) Andere afwezigheden 

1.Omstandigheidsverlof 
 

In geval van:   
Overlijden 
Aantal werkdagen voor het overlijden van: 
· de echtgenoot of samenwonende partner, van een bloed- of aanverwant in de eerste 
graad van het personeelslid of van de samenwonende partner: vier werkdagen 
· een bloed- of aanverwant in om het even welke graad van het personeelslid of van de 
samenwonende partner, die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid: twee 
werkdagen 
· een bloed- of aanverwant in de tweede graad van het personeelslid of van de 
samenwonende partner, die niet onder hetzelfde dak woont als het personeelslid: één 
werkdag: 
Huwelijk 
Aantal dagen voor het huwelijk van: 
· het personeelslid en het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning 
door het personeelslid: één werkdag 
Uitzondering - vier werkdagen 
De leden van het administratief personeel, de administratief medewerker van het 
beleids- en ondersteunend personeel, de administratief medewerker van het 
ondersteunend personeel en de vastbenoemde leden van het meesters-, vak- en 
dienstpersoneel krijgen voor hun huwelijk of voor het afleggen van een verklaring van 
wettelijke samenwoning vier werkdagen 
· een kind van het personeelslid, van de echtgenoot of van de samenwonende partner: 
twee werkdagen 
· een bloed- of aanverwant in de eerste graad, die geen kind is, of in de tweede graad, 
van het personeelslid, van de echtgenoot of van de samenwonende partner: de dag 
van het huwelijk 

mailto:onderwijs@certimed.be
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Bevalling 
Aantal werkdagen voor de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner: tien 
werkdagen. Voor deze vorm van omstandigheidsverlof gelden een aantal specifieke 
bepalingen ( zie omzendbrief) 

 
Breng steeds een bewijs mee ( overlijdensbrief, uitnodiging huwelijk, brief van dokter 
bij bevalling,… 

 
2.Omstandigheidsverlof voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van 
burgerlijke opdrachten 

 
 

Verplichting of opdracht  Aantal   
werkdagen of 

duur  

bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de 
vrederechter  

één werkdag  

oproeping als getuige voor een rechtscollege of persoonlijke verschijning op 
aanmaning van een rechtscollege  

de nodige duur  

de uitoefening van het ambt van voorzitter, van bijzitter of van secretaris 
van een stembureau of een stemopnemingsbureau  

de nodige tijd  

om deel uit te maken van de jury van het hof van assisen  de duur van de 
zitting  

 
Breng steeds een bewijs mee  
 
3.Verlof wegens overmacht  (‘sociaal verlof’) 
 
Bij ziekte of ongeval van welbepaalde personen. 
De personeelsleden krijgen deze vorm van verlof omdat ze, wegens overmacht 
aanwezig moeten zijn bij welbepaalde andere personen. Die overmacht is een gevolg 
van een ziekte of van een ongeval van één van de volgende personen, die onder 
hetzelfde dak woont als het personeelslid:  
· de echtgenoot 
· de samenwonende partner  
· een bloed- of aanverwant van het personeelslid of van de samenwonende partner 
· een persoon, opgenomen met het oog op zijn adoptie of de uitoefening van een 
pleegvoogdij 
Zorg dat op je doktersbriefje duidelijk vermeld staat voor wie ( naam )  je thuis blijft en 
dat je aanwezigheid ( je naam )  verreist is.  
Maximum 4 dagen per kalenderjaar. 
 
4.Afwezigheid of opdrachtonderbreking ingevolge staking van het openbaar vervoer 
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Bij staking van het openbaar vervoer kunnen sommige personeelsleden in de 
onmogelijkheid zijn de onderwijsinstelling te bereiken waar zij hun opdracht moeten 
vervullen. 
In dit geval moeten de betrokken personeelsleden aan het instellingshoofd een 
verklaring op eer overhandigen waarin duidelijk wordt vermeld : 
-  dat hun afwezigheid onvrijwillig was; 
- dat hun afwezigheid het gevolg was van de staking van het openbaar vervoer 
waarvan zij normaal en regelmatig gebruik maken om zich naar hun werk te begeven. 
Het voorgaande kan niet ingeroepen worden als een geldige motivering van de 
afwezigheid indien het abonnement of het vervoerbewijs waarvan het personeelslid 
houder is ook geldig is in een andere sector van het openbaar vervoer dan de sector 
waarin gestaakt werd.  
De voormelde verklaring op eer moet de eerste schooldag na de staking van het 
openbaar vervoer aan het instellingshoofd worden overhandigd. Ze moet in de 
onderwijsinstelling worden bijgehouden en moet op elk moment kunnen worden 
voorgelegd aan de verificateur van het departement Onderwijs. 
Indien een personeelslid bij staking van het openbaar vervoer afwezig is en geen 
verklaring op eer aan het instellingshoofd overhandigt of indien het instellingshoofd of 
de inrichtende macht van oordeel is dat de afwezigheid van het personeelslid niet 
verantwoord was, dient dit personeelslid als onwettig afwezig te worden beschouwd. 
 
4.Arbeidsongeval 
 
Laat een model B ( zie website ) invullen door de dokter voor de vaststelling ongeval. 
Indien je afwezig bent vul je GEEN gewone pers 16 en medisch attest in maar het doc 
Medex. ( zie website )  
Overige documenten ivm het ongeval dien je nadien in te vullen via Dhr. Mertens. 
 

d) Afspraken 

In alle omstandigheden :  

Zoveel mogelijk op voorhand verwittigen !!!  
Bij afwezigheid van één dag zal in eerste instantie de klas steeds worden verdeeld. 
SES-leerkrachten nemen de klas niet over. 
Elke klasleerkracht voorziet hiervoor een bundel met werk bij ziekte. 
Deze bundel ligt reeds vanaf begin september in de klas en de ondersteuners kunnen 
deze ten allen tijde vinden. Indien je vaak ziek bent zal je regelmatig bundels moeten 
bijmaken. Iedere klasleerkracht maakt een vaste verdeling op van de leerlingen. Let op 
welke lln bij elkaar. Deze  info wordt ook opgenomen in het klaswerkplan.  
Bij een afwezigheid van meer dan één dag zoekt de directie samen met de SES- en 
zorg-lkrn. naar de meest haalbare oplossing. 
Je doet er alles aan om je klas van thuis uit te ondersteunen : 

 Zorg dat je agenda ingevuld is 
 Stuur een mail met taken die de kinderen zelfstandig kunnen doen 
 Leg op voorhand een pakket klaar  
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 Geef door waar bepaalde kopijen en handleidingen zich bevinden 
Tandarts en andere doktersbezoeken gebeuren buiten de schooluren. Ook deze van je 
kinderen. Andere noodgevallen regel je met => directeur 

5. Administratie  
 

a) Agenda 

We werken met iOmniwize voor de agenda. 
Je gaat hiervoor naar : http://www.iomniwize.net/ en logt in met je persoonlijke 
gegevens. Beheerder iOmniwize voor onze school is juf Virginie. 
Je agenda is steeds minstens een week op voorhand ingevuld. 
Je vermeldt: 

 domein – onderwerp + lesdoel bord 
 ten minste één concreet waarneembaar lesdoel  

  =>  geschreven in leerling gedrag 

  =>  moet een gedragsverandering beschrijven  

 Verwijzing leerplan: let op ! alleen het leerplan OVSG staat vermeld in je 
agenda , de andere verwijder je .  

 De belangrijkste leerplandoelen worden handmatig aangeklikt en niet 
ingevoerd met een fiche. 

We werken met dezelfde kleurcodes voor vakken. 
L.O./zwemmen : grijs 
Nederlands: blauw 
Wiskunde: groen 
W.O. : oranje 
LBV: rood 
Muzische vorming: paars 
Frans: geel 
Hoekenwerk = donker roos 
Vrij uur & overlegmomenten: licht roos 
Elke leerkracht is verantwoordelijk voor het beheer van zijn eigen documenten. Deze 
zullen regelmatig nagekeken worden.  
Doelen op leerlingenniveau staan ook vermeld op het bord aan de linkerkant. 

b) Register 

Je houdt zelf je aanwezigheidsregister bij in IOmniwize . Er zijn geen papieren registers 
meer. Zorg voor tijdig aanvullen van afwezigheidscodes. ( liefst binnen de week ) Bij 
afwezigheden tot 3 opeenvolgende dagen geef je steeds het roze briefje mee. Dring 
aan om dit te laten onderteken en zorg dat er pas B-codes gegeven worden indien 
deze 4 briefjes op zijn voor het lopende schooljaar.  

Voor niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs: de aanwezigen worden 
uitsluitend aangeduid met een verticaal streepje.  

http://www.iomniwize.net/
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Deze codes kleuter zijn: 

A = afwezig 
L = laattijdig aangekomen 
D = tijdelijk in type 5 school 
 
Voor het lager onderwijs of leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs:  enkel 
afwezigheden dienen te worden aangeduid in het register. Leerlingen die laattijdig 
aankomen op school worden genoteerd met de letter L.  

Alle verantwoordingsdocumenten afwezigheden worden in de witte bak ( 
afwezigheden – Michael ) bovenop de brievenbakjes gelegd. Het begeleidingsdossier 
wordt bijgehouden door Cindy , het omvat de schriftelijke neerslag van de 
begeleidingsinspanningen van de school voor een leerling die meer dan 5 halve 
schooldagen problematisch afwezig was. Geef dus alle problematische afwezigheden 
vanaf 5 halve schooldagen ( nadien bij elke 10 halve schooldagen erbij )  door aan => 
Cindy 

Alle registers, wettigingen, alsook het begeleidingsdossier moeten op de school ter 
inzage zijn voor de verificateurs. Zij zijn het immers die de wettigingen moeten 
controleren en bekijken welke als problematisch geregistreerde afwezigheden al dan 
niet aanleiding kunnen geven tot de niet-financierbaarheid of niet-subsidieerbaarheid 
van de leerling !!! Zeer belangrijk dus dat alles in orde is ! 

Michael kijkt je register op donderdag na . De aanwezige kleuters moeten wekelijks 
naar het departement doorgestuurd worden.  

c) Zorgmap 

Alle gegevens met betrekking tot zorg worden geregistreerd in iOmniwize zodat ze 
door iedereen die ze nodig heeft raadpleegbaar zijn. 
Dit houdt in : oudercontacten , gedragsproblemen , resultaten diagnostiek , 
remediering, welbevinden , betrokkenheid , KVS , ..  
 

d) Verslagen 

Maak een verslag van elk overlegmoment. Hou alle verslagen bij in iOmniwize . ( niet bij 
documenten maar in de agenda invoeren ! )  
Verslagen zorgoverleg worden ook opgeslagen in iOmniwize.  
Juf Cindy maakt het verslag op van de klassenraad en MDO. Voorbereidende 
documenten worden door de leerkrachten ingevuld. 
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e) Toetsen en rapporten  

Toetsen van de leerlingen worden bijgehouden in hun eigen toetsenmap. Geef de map 
regelmatig mee naar huis en laat elk blad tekenen/paraferen door de ouders. 
Diagnostische toetsen worden in een aparte map bijgehouden. Deze worden niet 
meegegeven naar huis maar kunnen wel bij een oudergesprek gebruikt worden. 
Toetsen worden NIET meegegeven op het einde van het schooljaar maar moeten 
minstens 2 schooljaren in de kelder blijven. Leg ze dus ergens klaar om opgehaald te 
worden op het einde van het schooljaar.  
 
Afspraken voor het invullen van de rapporten : 
Nederlands en wiskunde : alle domeinen 
=> Eigen toetsen groeperen en gemiddelde maken 
WO : minstens 4 domeinen komen aan bod  
thema ( domein ) + onderwerp 
- Kennis: toetsen 
- Vaardigheden: groepswerken, projecten, doe-opdrachten , kringgesprek sociale 
vaardigheden. 
- Attitudes: groepswerken, projecten, kringgesprek sociale vaardigheden. 
MuVo : alle 6 de onderdelen + onderwerp ( domein ) 
ICT , leren leren: 2 onderdelen 
Werkgewoonten en gedrag en SoVa: 3 onderdelen  

f) Fotokopieën en printen 

Iedereen krijgt een persoonlijke code voor het fotokopieerapparaat. Aanvraag nieuwe 
code of wijziging code => Michael 
De Lexmark printer wordt gebruikt om te drukken in kleuren. Indien je dus geen 
kleuren nodig hebt ( vb omdat je nadien toch gaat fotokopiëren ) gelieve dan bij je 
afdrukinstellingen zwart/wit aan te klikken , zo gaat er niet onnodig veel kleureninkt 
verloren. Standaard staat R/V printen ingeschakeld. 
In bureau directie staat ook een kleurenprinter die op A3 afdrukt . Ook kan je hier je A4 
documenten laten afdrukken in formaat boekje A5 . Gelieve hiervoor een afspraak te 
nemen om gebruik te maken van het apparaat. 
Maak zoveel mogelijk gebruik van de fotokopieerdienst van de gemeente . Hier is geen 
limiet op het aantal kopijen !! 
Je vult hiervoor een blaadje in dat je aan je documenten vastmaakt en steekt alles in 
een mapje waarop drukkerij staat .Dit mapje in de postmap onderaan de trap naar de 
vergaderzaal. 
Wees zuinig met de kopijen , kopieer indien mogelijk recto verso.  
Tijdens je lesuren kan je zelf geen fotokopijen  maken en je stuurt hiervoor ook geen 
leerlingen of zorgondersteuners naar het lerarenlokaal. Bij goed voorbereide lessen 
zijn de fotokopijen op voorhand gemaakt. 
Wat wel kan en moet gebeuren is wanneer iemand een werkblad zeer slordig heeft 
gemaakt , een leerling/zorgondersteuner sturen om één kopie te maken zodat deze 
leerling de slordige taak kan hermaken. Of kopie voor leerling die boek vergeten is   
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Laat je kinderen nooit alleen: spreek goed af met je collega als je een noodgevalletje 
hebt tijdens de lessen. 
Het kopieerapparaat is geen toestel voor kinderen. Je stuurt NOOIT leerlingen om een 
kopietje zelf te maken  

6.Defecten 
 

a) In de klas 

Meld zo snel mogelijk defecte lampen, kapotte ramen, sanitaire problemen , niet 
correct gepoetst lokaal , ongedierte , diefstal, … => directeur of Belinda 
Maak indien mogelijk een foto van het probleem. 
 
ICT-problemen en vragen => Kevin, onze ICT-coördinator.  
Op vrijdag om de 2 weken één volledige dag aanwezig op school. Problemen melden 
via het document in gang directeur.  
  

b) In de gangen 

Meld zo snel mogelijk beschadigingen van de muren, trappen, kapstokken , verstopte 
wasbak , defecte lampen, … Doorlopen van leerlingen GO! , … => directeur 
Maak indien mogelijk een foto van het probleem. 
 

c) Op de speelplaats 

Meld zo snel mogelijk problemen met de toiletten , sanitair, deuren, tuin, vuilbakken, 
picknicktafels, spelmateriaal , … => directeur of Belinda 
Maak indien mogelijk een foto van het probleem. 
 

d) In de turnzaal 

Meld zo snel mogelijk vernieling , diefstal , kapot materiaal , onveilige toestellen, 
kapotte ramen, deuren,… => directeur. 
Maak indien mogelijk een foto van het probleem. 
 

e) Overige lokalen 

Meld alle defecten en veiligheidsproblemen zo snel mogelijk en maak indien mogelijk 
een foto van het probleem. 

Melding mag per sms . Laat in geen geval leerlingen alleen . Bij afwezigheid van de 
directie => Belinda of An. 
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