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infoavond 

 Jaarplanning 2017-2018:(= onder voorbehoud) 

 Er werd een voorlopige planning gemaakt van alle activiteiten die in de loop 

van het schooljaar plaatsvinden. Je kan deze planning raadplegen op de 

website van de school. www.desprongmaaseik.be 

 Hierop worden heel wat (schoolse) activiteiten vermeld. 

    nl. Feestelijkheden (schoolfeest, sinterklaasfeest…) 

         Rapporten & Oudercontact 

         Pedagogische studiedagen  

         Facultatieve vrije dagen 

         … 

 Klasuitstappen en klasactiviteiten worden meestal ook nog even 

aangekondigd via een briefje. 

 Wanneer er wijzigingen zijn, verschijnt de aangepaste jaarplanning steeds 

op de website. Neem dus regelmatig een kijkje! 

 

 Schoolrekening: 

 Alle activiteiten (= binnen de  maximumfactuur), zijn verplicht en worden 

verrekend via de maandelijkse schoolrekening.  

KO = € 45,00  en LO = € 85,00 

 Alle andere activiteiten en diensten zijn niet verplicht. 

↳ steeds een inschrijvingsformulier invullen en ondertekend terug meegeven    

   naar school! 

 GEEN geld meegeven, tenzij hierom wordt gevraagd 

 Eventueel via domiciliëring ⇒ Aanvragen op het secretariaat! 

 Indien er nog een openstaand saldo is, kunnen er geen verbruiksmiddelen 

(vb. soep, middag, bus…) genuttigd worden. Tenzij tegen contante betaling! 

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

betalingen… is steeds mogelijk! Aanvragen bij het secretariaat of bij de 

directie 

 Mogelijkheid tot gesplitste betaling is eveneens mogelijk. 

Dit moet wel steeds gemeld worden aan het secretariaat! 
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 Schoolreglement: 

 Nieuwe regels en afspraken 2017 – 2018 

 De inschrijving van uw kind is slechts rechtsgeldig mits ondertekening voor 

kennisname én akkoord 

Dit formulier (bijlage 14) werd vandaag meegegeven! 

 Engagementsverklaring = VERPLICHT!  

 BELANGRIJK! 

     Alle brieven, documenten, info… is steeds beschikbaar op de website! 

     Meld aan de klastitularis op welke manier u de info wenst te  

        ontvangen (website, mail, papier)  

 

 Opvang op school: 

     ‘s morgens: 

      - Kinderen altijd brengen en halen aan de overdekte speelzaal  

      - Toezicht in het hoofdgebouw vanaf 08u10,  wijkschool vanaf 08u15 

           - De fietserspoort is gesloten tot 08u30. Kinderen die voor 08u30 naar  

    school komen betreden allemaal de school via de aan de kleuterafdeling  

       - Vanaf 08u30 komen de leerlingen van de lagere afdeling onder toezicht  

         van de leerkracht naar hun speelplaats 

    

‘s middags: 

      - Kleuters  afhalen aan de overdekte speelzaal   

    (= Kleuterafdeling hoofdgebouw en wijkschool)        

  - Kinderen afhalen aan de middelste poort (= Lagere afdeling) 

    

‘s avonds: 

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

     Kinderen opwachten aan de wachtzone  

     (= voorkant  kleuterafdeling) en niet afhalen aan de klas of op  

     de speelplaats. Haal kinderen ook niet uit de rij.  

           - Enkel de fietsers  betreden en verlaten de school via de middelste poort! 

  - Gebruik niet het poortje bestemd voor de schoolbus, dit omwille van  

     veiligheidsredenen!  

  - Na schooltijd is de speelplaats verboden terrein.  

     Dit om veiligheidsredenen, maar ook om vernieling niet in de  

     hand te werken. 
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 Rookverbod:  

    nl. Tussen 6u30 en 18u30 mag er niet gerookt worden op het schoolterrein! 

 

 Godsdienstkeuze: 

 Nieuwe leerlingen en leerlingen 1ste leerjaar dienen hun godsdienstkeuze zo 

snel mogelijk door te geven. 

 Doorheen het jaar is een wijziging niet meer mogelijk! 

 

 Contactgegevens: 

 Controleer samen met de leerkracht uw contactgegevens! 

 Meld wijzigingen steeds aan het secretariaat! vb. adres, telefoon… 

 Geef ook de gegevens door van personen die de school kan contacteren in 

noodgeval = belangrijk!!! 

          Het gebeurt nog heel regelmatig dat een kindje plots ziek wordt op school  

          en dat we de ouders niet kunnen bereiken of niet over de juiste  

          contactgegevens beschikken! 

 

 Milieu 

 gebruik geen verpakkingsmiddelen (vb, folie…), maar doe boterhammen, 

koekjes, fruit… in een brooddoos 

 Gebruik geen blikjes of brikjes, maar herbruikbare drinkflessen 

 Noteer op de brooddoos, koekjesdoos, drinkfles… de naam van uw kind dit 

om verlies te voorkomen. Liefst ook op jassen, mutsen, sjaals… 

 

 Tussendoortjes & Drank 

 Geen snoep, chips, chocolade(koeken) 

 fruitdagen op maandag en woensdag → Enkel fruit, groenten of boterham! 

 Geen frisdranken of energiedranken, maar enkel water, (choco)melk,  

vruchtensap! 

 

 Leerlingenvervoer 

= in feite enkel bestemd voor het vervoer van onze leerlingen  

   tussen beide vestigingsplaatsen. nl. WS – HG 

 Voor meer info kunt u steeds terecht bij het secretariaat. 

 De prijzen kunt u raadplegen in het schoolreglement. 

 Inschrijvingen gebeuren steeds via het secretariaat of via 

de busbegeleiding. 
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 Beleid orde en tucht: 

Onze school hecht enorm veel belang aan normen en waarden, maar  

ook aan structuur met regels en afspraken. 

In de lagere afdeling worden gele en rode kaarten gehanteerd om  

onze klas- en schoolregels op te volgen 

- gele = een waarschuwing, kleine schriftelijke taak 

- rode = onaanvaardbaar gedrag, 1 dag géén spelactiviteit met schriftelijke  

        taken of een uitsluiting van een uitstap/activiteit. 

- 4 rode kaarten = géén deelname aan de slotactiviteit vb. film, extra muros,  

     schoolreis… 

 Ook voor de bus gelden deze afspraken. 

 In september krijgen de kinderen eerst nog waarschuwingen,  

     zodat ze zich de regels eigen kunnen maken.  

 

 Opvang bij afwezigheid leerkrachten: 

 door vervangleerkracht  

 indien geen vervangleerkracht beschikbaar is, worden de kinderen verdeeld 

volgens een vervangingslijst 

 

 Vroegtijdig de school verlaten kan enkel mits: 

 schriftelijke toestemming van de directeur 

 tenminste 1 dag op voorhand vragen 

 in uitzonderlijke gevallen 

 

 Schoolbezoek door ouders: 

 géén bezoek tijdens de lesactiviteiten, dit is storend en ten koste van de 

leerlingen = kostbare onderwijstijd! 

 Toch een afspraak? steeds eerst aanmelden bij het secretariaat. 

 Telefoneer ook niet tijdens de lesuren, maak concrete afspraken met de 

klasleerkracht i.f.v. bereikbaarheid. 

 

 School- en studietoelagen: 

 Voor kleuters en lagere schoolkinderen 

 Aanvraag indienen uiterlijk tot 1 juni! 

 Hulp nodig? 

         ↳ Na telefonische afspraak op het secretariaat van de school! 

 Documenten wel zelf opsturen! 

 

mailto:admin.ma.willebroek@g-o.be


 

Basisschool De Sprong 
Burgemeester Philipslaan 78  

3680 Maaseik  
bs.maaseik.centrum@g-o.be 

www.campusvaneyck.be 

 

 

 

 Extra Muros: 

 Activiteiten van één of meer schooldagen die nodig zijn om de 

leerplandoelen en eindtermen van het basisonderwijs te bereiken.  

= verplicht! 

 Enkel bij meerdaagse extra muros activiteiten hebben de ouders het recht 

om het kind niet mee te laten gaan. 

         = schriftelijk meedelen aan de directeur, leerling dient wel aanwezig te zijn  

  op school!  

 

 Lichamelijke opvoeding & Zwemmen: 

 Deelname aan de lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen  

= verplicht! 

 Enkel mits een medisch attest kan een leerling vrijgesteld worden van deze 

lessen. 

 Ouders kunnen max. 4x / jaar zelf een briefje invullen mits vermelding van 

een grondige reden. 

 Vereiste turnkleding: 

         - Zwarte/blauwe korte broek 

         - T. shirt van de school (= € 8,50) 

         - Turnpantoffels met witte/transparante zool 

 

 Vragen, klachten of problemen? 

→ Neem contact op met het secretariaat of met de directeur! 

Gebruik onze website en onze facebookpagina ook niet om  

problemen, vragen of klachten te behandelen. 

Dit willen we altijd op een persoonlijke manier aanpakken. 

Er wordt altijd tijd gemaakt om naar u te luisteren en uw vraag zo  

efficiënt mogelijk te behandelen. 

Aarzel dus niet om mij aan te spreken bij vragen, probleempjes of  

klachten. Andere ouders kunnen u daar immers niet bij helpen. 
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