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Proficiat!
U koos een goede school voor uw kind.
Onze school biedt uw kind degelijk onderwijs en een opvoeding gebaseerd op christelijke
levenswaarden.
Wij streven ernaar een kind- en oudervriendelijke school te zijn.
Als zorgbrede school zijn we voortdurend bekommerd om eenieders welbevinden en
betrokkenheid.
Een enthousiast team zal uw kind optimaal begeleiden op de weg naar totale
persoonlijkheidsontwikkeling.
We danken u, beste ouders, voor het vertrouwen dat u ons schenkt en wensen eenieder
een fijn schooljaar.

Het schoolteam
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Schoolbestuur
Onze school wordt bestuurd door de
V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Zonhoven (KaBaZ).
Het is een vereniging van personen die zich vrijwillig willen inzetten voor het beheer en
de uitbouw van de school.
Zij zijn bevoegd over het personeel, de financiën, de materiële uitrusting, de gebouwen …
Zij vergaderen op regelmatige basis.
Het schoolbestuur is samengesteld uit:
Voorzitter:
Ondervoorzitter:
Secretarissen:
Penningmeester:
Leden:

Eddy Coenen
Jean-Pierre Thiry
Christel Berghs, Dirk Hulsmans
Koen Huybrechts
Maarten Bemong, An De Graeve, Joris Gorissen,
Jules Houtmeyers, Jef Hulsmans, Werner Nevels,
Jurgen Oben, Ellen Hendrix

Ouders die het gevoel hebben met hun problemen of ontevredenheid niet terecht te kunnen in de
school, mogen ook contact opnemen met het schoolbestuur. Het schoolbestuur is bereikbaar via het
secretariaat van de school. Zij zullen in alle discretie de juiste contacten leggen om het probleem
bespreekbaar te maken en oplossingen te zoeken.

Beleid ondersteuningsteam
Directie
Secretariaat
Secretariaat
ICT-coördinator
Preventie-adviseur
Zorgcoördinator LO
Zorgcoördinator KO

Naam

e-mail

Ann Melotte
Igne Hendrix
Dorien Pauwels
Kristof Philippens
Maarten Alen
Tine Vanderheiden
Krista Degens

directie.lettermolen@sgkabaz.be
secretariaat.lettermolen@sgkabaz.be
secretariaat.lettermolen@sgkabaz.be
ictcoordinator@sgkabaz.be
maarten.alen@sgzkabaz.be
tine.vanderheiden@sgkabaz.be
krista.degens@sgkabaz.be

Aan “zorgbeleid” wordt in onze school ruim wat aandacht besteed.
De zorgcoördinatoren begeleiden leerkrachten die met vragen zitten over hoe ze kinderen met een
bepaald probleem moeten benaderen en kunnen daarnaast ook een link zijn tussen leerling, school,
ouders, het CLB, een therapeut en alle andere instanties die bij een betere ondersteuning van het kind
kunnen helpen.
Juf Tine en juf Krista staan ook ter beschikking van ouders die nood hebben aan ondersteuning of
informatie in verband met hun kind.
Ouders kunnen bij hen terecht na afspraak.
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Project gelijke onderwijskansen (Socio Economische Status-lestijden)
In de kleuterschool besteden we ook dit schooljaar extra aandacht aan de taalvaardigheid van de
kinderen.
Voor de lagere school werken wij verder aan:
“Ontwikkeling van een intern kompas”

‘ik – jij – wij’

“Ik leer mezelf kennen en kan richting geven aan mijn leven.
Ik reageer veerkrachtig zodat ik me ten volle kan ontwikkelen.”
bv. ik ervaar hoe woorden en normen inhoud en richting geven aan mijn leven.
Dit concretiseert zich dan in bv gedragsregels.

Leerkrachtenteam lagere school
Klas Naam

e-mail

1A

Lies Lijnen

lies.lijnen@sgkabaz.be

1B

Kelly Smets

kelly.smets@sgkabaz.be

2A

3A

Els Berden
Loes Roebben
Julie Philtjens
Loes Roebben
Erik Ceyssens

els.berden@sgkabaz.be
loes.roebben@sgkabaz.be
julie.philtjens@sgkabaz.be
loes.roebben@sgkabaz.be
erik.ceyssens@sgkabaz.be

3B

Rudi Jehaes

rudi.jehaes@sgkabaz.be

4A

Lies Vanden Bussche

lies.vandenbussche@sgkabaz.be

4B
5A

Marleen Lambrechts
Elisabeth Piccard
Sandra Theunis

marleen.lambrechts@sgkabaz.be
elisabeth.piccard@sgkabaz.be
sandra.theunis@sgkabaz.be

5B

Lara-Lisa Maes

lara-lisa.maes@sgkabaz.be

6A

Kelly Vaes

kelly.vaes@kabaz.be

6B

Dorien Cornelissen

dorien.cornelissen@sgkabaz.be

2B

Ondersteuning en SES lestijden
Carla Buntinx

carla.buntinx@sgkabaz.be

An Van Ham

an.vanham@sgkabaz.be

Elisabeth Piccard

elisabeth.piccard@sgkabaz.be

Sandra Slegers

sandra.slegers@sgkabaz.be

Fien Leenaerts

fien.leenaerts@sgkabaz.be

Shana Luts

shana.luts@sgkabaz.be

Lichamelijke opvoeding
Dylan Bammens

dylan.bammens@sgkabaz.be

Shana Luts

shana.luts@sgkabaz.be
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Leerkrachtenteam kleuterschool
Klas

Naam

e-mail

K3A

Krista Degens
Hannelore Leurs
Lore Cuppens
Valerie Houdmeyers

krista.degens@sgkabaz.be
hannelore.leurs@sgkabaz.be
lore.cuppens@sgkabaz.be
valerie.houdmeyers@sgkabaz.be

Martine Follon
Stefanie Lenskens
Joke Remans

martine.follon@sgkabaz.be
stefanie.lenskens@sgkabaz.be
joke.remans@sgkabaz.be

K1B

Hannelore Leurs
Lien Theunissen
Silke Borgers

hannelore.leurs@sgkabaz.be
lien.theunissen@sgkabaz.be
silke.borgers@sgkabaz.be

PEUT

Sara Marteleur

sara.marteleur@sgkabaz.be

K3B
K2A
K2B
K1A

Kinderverzorgster
Sandra Moonen

sandra.moonen@sgkabaz.be

Ondersteuning
Zita Thuwis

zita.thuwis@sgkabaz.be

Lore Cuppens

lore.cuppens@sgkabaz.be

Lichamelijk opvoeding
Dylan Bammens

dylan.bammens@sgkabaz.be

Wegens de nieuwe wet op de privacy worden er geen persoonlijke gsmnummers vermeld van de
leerkrachten. Jullie kunnen de leerkrachten bereiken via hun schoolmailadres of via questi.
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Inschrijven
Kleuters mogen ingeschreven worden op de dag dat ze 2 jaar en
6 maand zijn.
Ze mogen naar school komen op de eerstvolgende instapdatum.
Is je kleuter al drie jaar of ouder en gaat hij/zij nog niet naar de kleuterschool?
Hij/zij mag op eender welke dag voor het eerst naar de kleuterschool.

Opdat ouders en kleuters rustig de tijd zouden hebben om kennis te maken met
de kleuterjuf en het klaslokaal, organiseren we voor iedere instapdatum een persoonlijk kijk- en
inschrijfmoment. Ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging en maken dan een afspraak.
Breng de kids-id van je kind mee.

kindjes geboren tot en met …
1 maart 2020
7 mei 2020
9 juli 2020
1 augustus 2020
27 augustus 2020
17 oktober 2020
22 november 2020

INSTAPDATA 2022-2023
stappen ten vroegste in na …
de zomervakantie
de herfstvakantie
de kerstvakantie
de teldag
de krokusvakantie
de paasvakantie
Hemelvaart

dus vanaf ..
donderdag 1 september 2022
maandag 7 november 2022
maandag 9 januari 2023
woensdag 1 februari 2023
maandag 27 februari 2023
maandag 17 april 2023
maandag 22 mei 2023

Aanwezigheden kleuters
Om naar een Nederlandstalige lagere school voor gewoon onderwijs te kunnen gaan in
het kalenderjaar waarin je kind 6 jaar wordt, moet het in het eraan voorafgaande
schooljaar minstens 290 halve dagen aanwezig zijn in een erkende Nederlandstalige
kleuterschool.
Was je kleuter niet voldoende aanwezig, dan beslist de klassenraad van de lagere school of je kind daar
mag starten. Zo niet, moet het nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven. De kleuterschool registreert
per halve dag of je kind aanwezig is.
Regelmatige aanwezigheid in de kleuterklas is sowieso heel belangrijk voor je kind. Uit onderzoek blijkt
dat kinderen die niet of weinig naar de kleuterschool gingen, met een grote achterstand starten in het
lager onderwijs.

Oudervereniging
Beste ouders,
De eerste schooldag is alweer een feit. Voor sommige kinderen was
het een blij weerzien met hun vriendjes, voor de allerkleinsten wellicht een grote stap.
Zowel leerkrachten als leden van de oudervereniging hebben hun best gedaan om
iedereen 'welkom' te heten.
Vrije basisschool ‘De Lettermolen’
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Wat is de ouderoudervereniging?
De oudervereniging van ‘De Lettermolen’ is een dynamische groep van een 20-tal enthousiaste ouders
die zich – op vrijwillige basis – actief inzetten om enerzijds het leven op en om de school voor onze
kinderen wat aangenamer te maken. Concreet betekent dit, dat de oudervereniging hiervoor in grote
mate zal samenwerken met de school.
De oudervereniging streeft anderzijds ook naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders met
de school door te fungeren als aanspreekpunt en doorgeefluik voor de ouders en de school.
Door onze activiteiten trachten we de ouders samen te brengen en tevens de school financieel een
ruggensteuntje te geven om het één en ander te kunnen realiseren.
Wie deze mensen zijn, zie je aan het groene T-shirt met het logo van de school dat ze bij evenementen
dragen. Spreek hen gerust aan als je vragen hebt.
Een aantal leden van de oudervereniging zetelt ook in de schoolraad. Op die manier kan de
oudervereniging advies geven - op eigen initiatief of indien hen hierom gevraagd wordt - omtrent
aangelegenheden die de ouders of het personeel aanbelangen zoals daar bijvoorbeeld zijn: algemene
organisatie en werking van de school, opstellen schoolreglement, ...
Wat niet?
De oudervereniging heeft een breed werkingsspectrum maar kan en mag echter niet alle problemen
aanpakken. Zoals .....
✓ Individuele problemen
Individuele problemen vragen een individuele aanpak. Hoe belangrijk ze ook zijn, ze kunnen
niet aan bod komen in de ouderraad. Daarvoor neem je best contact op met de leerkracht of
met de directie.
✓ Het pedagogisch project van de school
De ouderraad kan het pedagogisch project van de school niet in vraag stellen. Dit wordt volledig
door de school zelf bepaald.

En het financiële dan?
Inderdaad, de oudervereniging probeert via haar acties ook een financiële duit in het zakje te doen. In
het verleden zijn er de verwezenlijkingen van de afdaken, de circusboxen, het treintje + stationnetje
geweest. De laatste realisatie: Het kunstgras en het piratenschip. Verschillende schooljaren hebben we
gewerkt om een financiële bijdrage te kunnen leveren aan de verfraaiing van de speelplaats en de
eetzaal. Het eindresultaat mag zeker gezien worden.
In de maandelijkse nieuwsbrief houden we u op de hoogte omtrent nieuwe initiatieven.
U hoort nog van ons.
De oudervereniging
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Zwemmen
We gebruiken het zwembad van Boxbergheide.
Een lijst met de zwemdata per klas wordt per trimester opgemaakt en tijdig meegegeven.
Iedere leerling ontvangt een “zwemreglement”,
afspraken waaraan men zich tijdens de zwemles dient te houden. Lees dit aandachtig
a.u.b.

De prijs van het zwemmen in Boxbergheide= €4
Sinds 1 september 2000 heeft elke leerling lager onderwijs recht op 1 schooljaar gratis zwemmen. In de
participatieraad van onze school dd. 22.6.2000 werd ervoor gekozen om elk schooljaar de leerlingen
van het derde leerjaar gratis te laten zwemmen. Deze keuze werd gemaakt daar het vooral de
leerlingen van dit leerjaar zijn die het zwemmen onder de knie krijgen.

Meerdaagse schooluitstappen
Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de
ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros
activiteiten.
Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van het schoolreglement als principiële toestemming
voor deelname aan die ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse
extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden.
Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders
vereist.

Versnaperingen en drank
In onze school wordt niet gesnoept. Kinderen kunnen wel een gezonde versnapering
meebrengen om tijdens de pauze te gebruiken. De kinderen brengen dan ook geen
snoep of kauwgum mee naar school.
Soms is de grens moeilijk te trekken. Indien het tussendoortje voor het grootste deel
uit chocolade bestaat beschouwen we het als snoep bv. Leo, Ole, Snickers, reep
chocolade, enz.
Is het klein gedeelte van het tussendoortje chocolade dan kan het wel bv gevulde koeken met
chocoladesmaak.
In onze school wordt er geen drank verkocht. Het staat de ouders vrij om zelf drank mee te geven in een
hervulbare drinkbus of flesje. Wij geven de voorkeur aan water. Meebrengen van blikjes en brikjes
wordt ten zeerste afgeraden. Frisdranken zijn niet toegelaten.
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Eetproject kleuterschool
De kleuterleidsters zagen dat heel wat kleuters als 10-uurtje vaak snoep (vb. Milky
way, Mars, ...) of chips mee kregen van huis.
Naar aanleiding hiervan zijn de kleuterleidsters op het idee gekomen om elke dag om
10 uur een "gezond" tussendoortje aan te bieden aan de kinderen.
Door de hechte samenwerking tussen ouders en school lopen het fruitproject en het eetproject voor de
kleuters sinds het schooljaar 2003-2004 prima.
Dit 10-uurtje zou aan de volgende eisen moeten voldoen:
• zo weinig mogelijk afval (in onze school loopt immers ook een project i.v.m. afvalbeperking)
• zo gezond mogelijk
• praktisch haalbaar voor de kleuterleidster, ze kan en mag er niet te veel tijd insteken
• geen te hoge kost voor de ouders
Als drank krijgen de kleuters elke dag kraantjeswater. De kleuters hebben elk hun beker met naam erop.
Gezien de vele positieve reacties zetten we dit project ook dit schooljaar verder.
De betaling gebeurt telkens via schoolfactuur. Er wordt ook rekening gehouden met langdurige
afwezigheden wegens ziekte om het bedrag te berekenen.

Oog voor lekkers - fruitproject
Net als de vorige schooljaren doen wij weer mee aan het fruitproject.
Concreet zal elk kind vanaf eind september op woensdag als tien-uurtje een vers stuk fruit
ontvangen dat de school rechtstreeks aankoopt bij fruithandel Jeike.
Aan de ouders wordt in het kader van het project, een eenmalige bijdrage van €4 voor een volledig
schooljaar (=30 weken of 30 stukken fruit) gevraagd. Jong geleerd is oud gedaan.
Het is van groot belang dat er al op jonge leeftijd voldoende aandacht wordt besteed aan gezonde
voeding. Gedrag gerelateerd aan het eetpatroon en fysieke activiteit wordt namelijk vroeg in het leven
ontwikkeld en onder andere gevormd door familieleden. Vroege interventies voor kind en familie zijn
dus nodig om een gezond voedingspatroon te ontwikkelen.

Afvalbeleid
Om de afvalberg in de school te beperken, sorteren wij afval. Preventie is nog beter en in
die zin kunnen wij allen ons steentje bijdragen.

Enkele tips:
• een brooddoos houdt de boterhammen verser dan aluminium- of plasticfolie en je hoeft ze
nadien niet weg te gooien. De naam wordt op de brooddoos vermeld. Verpakkingen worden via
de brooddoos terug mee naar huis genomen.
• koekje zonder verpakking meebrengen in een herbruikbaar doosje.
• afval in de brooddoos terug mee naar huis nemen
• iedere woensdag is het fruitdag!
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Verjaardagen
Bij verjaardagen mogen kinderen uiteraard een traktatie meebrengen.
We vragen rekening te houden met de volgende criteria.
De traktatie is:
• iets om te eten
• liefst gezond
• goedkoop
• makkelijk om uit te delen
• vb. cake, wafel, zakje chips,…
De traktatie wordt in de klas opgegeten. Het is niet de bedoeling om speelgoed of snoepzakjes mee te
brengen. Een spel of boekje voor de klas is ook altijd een leuk cadeau.

Kosteloos basisonderwijs
Basisonderwijs moet voor alle leerlingen toegankelijk zijn. Het is niet aanvaardbaar dat
ouders omwille van hun krappe financiële situatie hun zoon of dochter niet naar de
school van hun keuze kunnen laten gaan. Alles wat in de strikte betekenis te maken heeft
met het bereiken van de eindtermen of het nastreven van de ontwikkelingsdoelen, moet
kosteloos zijn.
Dat wil zeggen dat wij als basisschool bepaalde zaken niet meer mogen verrekenen in uw
schoolrekening. Het gaat dan onder andere om schrijfgerief, tekengerief, knutselmateriaal, handboeken,
meetmateriaal, passer, atlas … .
Als katholieke school staan we achter de maatregel dat onderwijs er is voor elkeen. Ook voor kinderen
van onbemiddelde gezinnen. Wil dit zeggen dat u niets meer moet betalen? Toch niet.
De minister erkent dat scholen nog vele andere activiteiten ontwikkelen die niet met de strikte
eindtermen (zeg maar: de minimumdoelen) te maken hebben. Denk hierbij aan schoolzwemmen,
museumbezoek, schoolreizen.
Deze activiteiten maken het leren aangenamer, maar zijn niet strikt noodzakelijk.
kleuters -> maximumbedrag 50 euro per schooljaar
kinderen in de lagere school -> maximumbedrag 95 euro/leerjaar
Voor meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen die (geheel of gedeeltelijk) binnen de
schooluren vallen bestaat een maximumbedrag: de ‘minder scherpe maximumfactuur’.
Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het
lager onderwijs maximaal 480 euro.
We geven hier een overzicht van deze activiteiten. Deze activiteiten kunnen mogelijk nog wijzigen het
maximumbedrag per kleuter en per leerling lagere school zal niet overschreden worden.
Zodoende kunt u inschatten wat een jaarlijkse bijdrage kan inhouden.
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Kleuterschool:

TOTAAL:

Om het onderwijs boeiender te maken, biedt de school een aantal verplichte, maar rijke
en kwaliteitsvolle activiteiten aan. Wij vragen een bijdrage voor:
schoolvoorstellingen (Peu, K1, K2 en K3), thema uitstappen, schoolreis, Kermis (K3)
Sport: rollebolle, schaatsen (K1A, K1B, K2 en K3)
€50

Lagere school:

TOTAAL:

Om het onderwijs boeiender te maken, biedt de school een aantal verplichte, maar rijke
en kwaliteitsvolle activiteiten aan. Wij vragen een bijdrage voor:
schoolvoorstelling, zwemmen (3de leerjaar gratis), sport, kronkeldiedoe,
schoolreis, leeruitstappen
€95

Om eindtermen te realiseren, kiest de school voor deelname aan de volgende meerdaagse uitstappen.
Wij vragen daarvoor de volgende bijdrage:
4de leerjaar:
tweedaagse door Limburg
ong. €150
de
5 leerjaar
driedaagse Ardennen
ong. €150
de
6 leerjaar
tweedaagse Zeeland
ong. €145
De school biedt diensten aan waarvan de ouders vrijwillig gebruik kunnen maken.
Averbode tijdschrift jaarabonnement kleuters
jaarabonnement lagere school
Eetproject kleuters, per maand:
Fruitproject per schooljaar:
Turnkledij lagere school: T-Shirt maat 122 t.e.m. L
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Betaling
Volgende activiteiten worden via facturatie aangerekend:
• zwemmen
• sportactiviteiten (sportdag, rollebolle, alles met de bal, …)
• leeruitstappen
• schoolreis
• Oog voor lekkers
• eetproject kleuters
Wij maken 3x een factuur op om de bedragen over het schooljaar te spreiden:
• voor de kerstvakantie
• voor de paasvakantie
• einde schooljaar
De facturen worden aan uw kind meegegeven of via mail gestuurd.
Activiteiten die niet via facturatie gebeuren:
• bestellingen activiteiten georganiseerd door het oudercomité
• bestellingen schoolfeest
Voor deze activiteiten krijgt je kind een omslag mee waar jullie vrijblijvend
een bestelling kunnen noteren en het geld cash (in de omslag) kunnen meegeven
aan je kind(eren).
Voor de meerdaagse activiteiten kan het bedrag worden opgesplitst. Gelieve dit door
te geven aan de leerkracht van je kind.

Medicijnen
Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voorbehouden aan
artsen, apothekers en andere medische beroepen. Andere personen, die medicijnen
geven, zijn wettelijk strafbaar. Op school wordt alleen isotone gebufferde wondreiniger
gebruikt.
Binnen de ruimte en beperkingen die de wet oplegt, neemt de school wel haar verantwoordelijkheid
voor leerlingen, die voorgeschreven medicijnen moeten nemen. De school geeft enkel medicijnen op
doktersvoorschrift (met bijgevoegd ondertekend attest).
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Organisatie van de school
Openingsuren:
De school is open van 8.20 uur tot 15.25 uur en ’s woensdags tot 12.25 uur
Alle leerlingen die vroeger komen of langer blijven gaan onmiddellijk naar de opvang.

Dagverloop:
De lessen beginnen stipt om 8.35 uur.

WIE TE LAAT KOMT …
… stoort … en bemoeilijkt het klasgebeuren!!!
Ouders moeten erop toezien dat hun kinderen tijdig op school zijn.
In de voormiddag worden 4 lessen van 50 min. georganiseerd.
Een speeltijd van 15 min. Begint om 10.15 uur.
De middagpauze begint om 12.10 uur.
Namiddag beginnen de lessen om 13.10 uur.
In de namiddag worden 2 lessen van 50 min. ingericht.
Een speeltijd van 15 min. begint om 14.00 uur.
De lessen eindigen om 15.10 uur.
In de kleuterschool is er in de namiddag 15 min. speeltijd voorzien
van 14.25 uur tot 14.40 uur.

Briefjes en info
Briefjes worden meegegeven op donderdag. Controleer de boekentas van je kind op
donderdag avond!
Ook vinden jullie allerlei informatie op onze website.
Hier kan je informatie vinden over de klassen (aantal leerlingen), de contactgegevens van
de leerkrachten, namen van zorgleerkrachten,…
Ook de kalender, vakantiedagen, info over het CLB, het schoolreglement, brochures voor
vrijetijdsbesteding (sport, academies, kampen,…)

Afwezigheden van leerlingen
De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 5 jaar. Sinds
1 september 2020 geldt voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs een leerplicht van
minstens 290 halve dagen aanwezigheid.
Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.
Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving
alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet elke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op
school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.
Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw
verplichtingen terzake zijn.
Vrije basisschool ‘De Lettermolen’
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Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:
1. Ziekte
a) Formulier met 4 stroken om een afwezigheid wegens ziekte te melden. Deze briefjes gelden
voor ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen (weekend telt mee).
b) Een medisch attest is vereist wanneer je kind meer dan 3 opeenvolgende schooldagen afwezig is
omwille van ziekte.
c) Vanaf de 5de keer is een medisch attest altijd vereist.
2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden
a) Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak
woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind;
b) Het bijwonen van een familieraad;
c) De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt
in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);
d) Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de
jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum);
e) Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het
openbaar vervoer, overstroming,..)
f) Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet
erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse,
katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst). De anglicaanse, katholieke en
protestants-evangelische feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om:
het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods
nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest
(2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4
dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag,
Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt met het
katholieke Paasfeest.
g) Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een
vereniging als topsportbelofte (voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek) aan sportieve
manifestaties. Deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per
schooljaar bedragen. Het betreft hier niet het bijwonen van een training, maar wel het kunnen
deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages waarvoor de leerling (als lid van een
unisportfederatie) geselecteerd is. De unisportfederatie dient een document af te leveren
waaruit blijkt dat de leerling effectief geselecteerd is als topsportbelofte. Dit document is geldig
voor één schooljaar en dient eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd te worden.
Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document
(a. t.e.m. e en g) of een door u geschreven verantwoording (f).
3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur
Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in volgende
omstandigheden
a) voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of van een
bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van
de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.a), maar wel bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind
een emotioneel evenwicht te laten terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten
een begrafenis in het buitenland bij te wonen;
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b) actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of
als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel
bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve
schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over
het schooljaar);
c) in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Om hiervoor in
aanmerking te komen moet een ouder voorafgaand een aanvraag indienen bij de directeur die
dit op zijn beurt goed- of afkeurt. Er wordt van overheidswege geen plafond meer opgelegd.
Voorbeelden van dergelijke afwezigheden zijn: de opname van een ouder in het ziekenhuis
waarbij het kind dan in de mogelijkheid is om mee te gaan naar het ziekenhuis, het overlijden/de
begrafenis van de onthaalmoeder of van een buurjongen of -meisje,...
d) afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek voor maximaal 6
lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een
goedkeuring van dit dossier door de directie.
Het dossier bestaat uit:
a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
b. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit blijkt
dat uw kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de
gevraagde afwezigheden op school verantwoordt;
e) deelname aan time-out-projecten
Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording ter verantwoording van
de afwezigheid aan de school bezorgen.
Opgelet:
deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan
opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.
Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op
verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).
4. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden
Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en
circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners
Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de inschrijving van uw kind in een school er,
net als de andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is (behoudens de
gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3).
Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het
omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand
goed met de school bespreken. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind
in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school
in contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school
neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd
afwezig.
Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark),
dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn.
U verwittigt de school zo vlug mogelijk telefonisch via het secretariaat 011/824366 en bezorgt ook het
attest zo vlug mogelijk.
Indien de afwezigheid van je kind aan geen enkele van bovenvermelde voorwaarden voldoet, wordt ze
beschouwd als een onwettige afwezigheid.
Vrije basisschool ‘De Lettermolen’
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Indien er in de loop van het schooljaar 5 halve dagen onwettig afwezigheid opgebouwd worden, is de
school verplicht om het CLB daarvan op de hoogte te stellen. Het CLB start dan een begeleidingsproject
met de ouders.

Brengen en halen kleuters/leerlingen
GEBRUIK VAN DE KISS@Ride-ZONE
Het linkerdeel van de kiss@ride-zone is bedoeld om te stoppen en je kind(eren) te laten uitstappen. De
kinderen stappen best aan de linkerkant uit de wagen. Op die manier kunnen ze veilig via de autovrije
paden naar hun speelplaats gaan. Het rechtergedeelte van de kiss@ride-zone
is voorzien voor het doorgaand verkeer.

BRENGEN
De school is open vanaf 8.20 uur.
De kleuters worden aan de schooldeur afgezet. Dit zorgt voor rust in de gangen en leert de kleuters snel
zelfstandig te zijn. De juffen zullen jullie kleuter verder naar de klas begeleiden. Indien je vragen hebt
voor de juf, kan je uiteraard met je kleuter mee naar de klas. We vragen echter om dit tot een minimum
te beperken.
De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar komen via de kleine poort aan de fietsenstalling naar hun
speelplaats.
De leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar komen via de zijpoort naar de speelplaats.

AFHALEN
KLEUTERS NA SCHOOLTIJD
Wanneer de school uit is, komen de kleuters klas per klas aan de voordeur naar buiten en stappen onder
toezicht van de kleuterleidsters naar hun ouders. Eerst komen de kleuters van K3A dan K3B, K2A, K2B,
K1B, K1A en tenslotte de peuters. We vragen dan ook dat de ouders van K3A vooraan staan en
vervolgens de ouders van de volgende klas enz. … Zo kunnen de juffen een beter overzicht houden.
Kleuters die niet afgehaald worden, blijven bij de juf om daarna naar de opvang gebracht te worden.
Ook indien de kleuters tijdens de middagpauze naar huis gaan ( op ma, di, do en vr) passen we deze
werkwijze toe.

LEERLINGEN VAN HET 1STE EN 2DE LEERJAAR
A. LEERLINGEN DIE AFGEHAALD WORDEN
De leerlingen staan op het einde van de schooldag (op woensdag ’s middags) in hun rijen op de
speelplaats. De ouders komen via de kleine poort (fietsenstalling) na het belsignaal naar de
speelplaats om hun kind op te halen en verlaten via de deur van de opvang het schoolgebouw.
Leerlingen die niet afgehaald worden, blijven bij de leerkracht en worden daarna naar de opvang
gebracht.

B. LEERLINGEN DIE TE VOET OF MET DE FIETS NAAR HUIS MOGEN VIA DE RIJ TENTAKEL
Vrije basisschool ‘De Lettermolen’
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De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar die met de fiets of te voet naar huis gaan via de RIJ
TENTAKEL verzamelen op de speelplaats van het 1ste en 2de leerjaar bij de opvang. Zij wachten op
de leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar die ook via deze rij naar huis gaan. Onder
begeleiding van een leerkracht gaan de leerlingen via Tentakel naar huis.
C. LEERLINGEN DIE TE VOET OF MET DE FIETS NAAR HUIS MOGEN VIA DE RIJ TUNNEL
De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar die via de RIJ TUNNEL naar huis gaan verzamelen onder
het afdak ter hoogte van de opvang. Onder begeleiding van een leerkracht gaan ze dan naar de
fietsenstalling ter hoogte van de kerk om daarna samen met de leerlingen van het 3de, 4de, 5de en
6de leerjaar en de begeleidende leerkracht via de RIJ TUNNEL naar huis te gaan.

LEERLINGEN VAN HET 3DE, 4DE, 5DE EN 6DE LEERJAAR
A . LEERLINGEN DIE AFGEHAALD WORDEN
De leerlingen staan op het einde van de schooldag (op woensdag ’s middags) in hun rijen op de
speelplaats of in de gang. De leerlingen van het 3de leerjaar verlaten de school via de kleine poort
aan de zijkant van de school.
De leerlingen van het 5de leerjaar verzamelen in de gang. Zij worden via de zijdeur afgehaald.
En de leerlingen van het 4de en 6de leerjaar verlaten de speelplaats via de grote poort. De
leerkrachten zien toe op het afhalen van de leerlingen. Leerlingen die niet afgehaald worden
blijven bij de leerkracht en worden nadien naar de opvang gebracht.
B. DE LEERLINGEN DIE TE VOET OF MET DE FIETS NAAR HUIS MOGEN VIA DE RIJ TUNNEL
De leerlingen die met de fiets of te voet naar huis gaan via de RIJ TUNNEL verzamelen in de gang
aan de zijdeur ter hoogte van de kerk onder begeleiding van de leerkracht van die rij. Zij wachten
op de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar die ook via deze rij naar huis gaan. Wanneer de
grootste drukte voorbij is, gaan de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht dan via de RIJ
TUNNEL naar huis.
C. LEERLINGEN DIE TE VOET OF MET DE FIETS NAAR HUIS MOGEN VIA DE RIJ TENTAKEL
De leerlingen die via de RIJ TENTAKEL te voet of met de fiets naar huis gaan, wachten onder
begeleiding van de leerkracht in de gang aan de zijdeur ter hoogte van de kerk. Samen met de
leerkracht gaan zij naar de fietsenstalling bij de opvang. Wanneer de grootste drukte voorbij is,
gaan de leerlingen samen met de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar onder begeleiding van de
leerkracht via de RIJ TENTAKEL naar huis.
Indien de leerlingen van de langer school tijdens de middagpauze (op ma, di, do en vrij)
naar huis gaan, verlaten zij onder toezicht van de begeleidende leerkracht via de zijdeuren
ter hoogte van de kerk hun schoolgebouw. Zij stappen dan naar hun ouder. Kinderen die
niet worden afgehaald, blijven op school.
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BELANGRIJK
1. VOLGORDE VAN AFHALEN
Indien je als ouder op verschillende plaatsen je kinderen moet afhalen, spreken we het volgende
af:
• kleuters worden eerst afgehaald
• daarna de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar
• ten slotte de leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
2. FIETSEN IN DE JUISTE FIETSENSTALLING
Indien een leerling na schooltijd met de fiets naar huis moet, wordt de fiets ’s morgens in
de juiste fietsenstalling geplaatst.
RIJ TUNNEL: plaats je fiets in de fietsenstalling achterkant kerk
RIJ TENTAKEL: plaats je fiets in de fietsenstalling ter hoogte van de opvang

3. VERDUIDELIJKING VAN DE RIJEN
RIJ TUNNEL
Voor leerlingen die alleen te voet of met de fiets naar huis mogen via Molenweg,
Dennenweg of Elsbergweg.
RIJ TENTAKEL
Voor leerlingen die alleen te voet of met de fiets naar huis mogen via Kneuterweg,
Kapelbergweg of Heivinkstraat (wijk).
4. Indien je als ouder je kind met de fiets komt afhalen, moet je niet bij de rijen aansluiten.
Voor de veiligheid vragen we om op de drukke momenten met de fiets aan de hand te stappen.
5. Na het belsignaal wordt de voordeur van het schoolgebouw nr 73 gesloten!!!

Rookverbod
Een algemeen rookverbod naar de hele schoolomgeving is vanaf schooljaar 2018-2019 van kracht in alle
Vlaamse basis- en secundaire scholen en in de centra voor leerlingenbegeleiding:
24 uur op 24 en 7 dagen op 7
Voor leerlingen, leraren, ouders en anderen
Het rookverbod slaat op alle producten op basis van tabak en soortgelijke producten zoals onder andere
de shisha-pen, de e-sigaret, de heatsticks of vape.
Als je kind het rookverbod overtreedt, kan de school een sanctie opleggen. Raadpleeg het
schoolreglement voor de afspraken, regels en mogelijke sancties.
Merk je dat anderen zich niet houden aan het rookverbod en stoor je je eraan, loop dan langs bij de
directeur om erover te praten.
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Wet op de privacy
In 1992 is er rond de privacy een wetgeving gekomen:’ De wet tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’, kortweg privacywet genoemd.
Op 25 mei 2018 wordt deze wetgeving vervangen door een Europese verordening: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het uitgangspunt van de verordening is dat er regels
vastgesteld worden om de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van
natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens bij verwerkingen
van deze gegevens te waarborgen.
De gevraagde info van uw kind verwerkt de school in haar administratieve- en haar
leerlingvolgsystemen. De toegang is afgeschermd met een, op basis van een classificatie bepaald,
gebruikersrechtenbeleid. De info wordt verwerkt en bewaard zolang uw kind op onze school
ingeschreven is (per begonnen schooljaar), behoudens wettelijke verplichte bewaartermijnen.
In begin van het schooljaar zal er een formulier worden meegegeven aan je kind(eren) om toestemming
te vragen i.v.m. verwerken en publiceren van foto’s van je kind(eren). Je kan op elk moment de
toestemming intrekken (art 7, lid3 AVG). Het intrekken van een toestemming is niet met terugwerkende
kracht.
Datalekken kunnen jullie melden op volgend mailadres privacy@delettermolen.be.

Kinderopvang
Vzw ’t Alvermanneke
Dijkbeemdenweg 8
3520 Zonhoven
Tel 011 81 69 87
Fax 011 81 12 17

Email: info@alvermanneke.be

Iedere schooldag staat er begeleiding klaar in uw school om aan uw kinderen een fijne, gezellige en
veilige opvang te bieden. De opvang gaat door in het opvanglokaal in de school zelf.
Openingstijden:
Er is opvang van 7.00 u tot één kwartier voor schooltijd.
Na schooltijd tot 18.00 u.
Op individuele aanvraag van ouders kan de opvang 15 min. eerder starten en 15 min. later sluiten.
U dient hiervoor contact op te nemen met de coördinatie.
Reglement en prijzen zie www.alvermanneke.be.

Gemelde opvang
Het Alvermanneke geeft aan de ouders door wanneer deze terug van toepassing is. Voorlopig
organiseert het Alvermanneke de opvang voor alle leerlingen/kleuters.
Werkwijze gemelde opvang: Leerlingen van het 3de en 4de leerjaar worden opgevangen op de
speelplaats en de lokalen van het 6de leerjaar.
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar worden op dezelfde locatie opgevangen en nemen deel aan de
huiswerkbegeleiding.
De gemelde opvang gaat door op maandag, dinsdag en donderdag, start om 15.25u en eindigt om
16.25u. Kinderen die dan nog niet zijn afgehaald, worden naar de gewone opvang gebracht.
Je kan jouw kind(eren) inschrijven voor de gemelde opvang via de website van de school.
WWW.delettermolen.be -> Info -> gemelde opvang.
Vrije basisschool ‘De Lettermolen’

Infokrant schooljaar 2022-2023

19

CLB (Centrum Leerling Begeleiding)

Onze openingsuren voor het nieuwe jaar wijzigen niet, wij zijn geopend op:
maandag: 8u30-12u30 en 17u00-19u00
dinsdag: 8u30-12u30 en 13u00-17u00
woensdag: 8u30-12u30 en 13u00-16u00
donderdag: 8u30-12u30 en 13u00-17u00
vrijdag: 8u30-12u30 en 13u00-16u00
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Studietoelagen
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Vakantiedagen
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