Deel 1
Informatie
over onze school…
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Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer het

nodig is, kan de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen,
eventueel na overleg in de schoolraad.

1.1. Contact
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze
contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.

Directie

Carine Valkiers
Tel.: 014 85 00 69
e-mail: directie@vbs-dewaaier.be

Secretariaat

Ingrid Loos – Marianne Leysen
Tel.: 014 85 00 69
e-mail: secretariaat@vbs-dewaaier.be

Zorgcoördinator

Ann Menten
Tel.: 014 85 00 69
e-mail: zorg@vbs-dewaaier.be

Organogram
personeel

School

Scholengemeenschap

Schoolbestuur

Zie deel 5 - Bijlagen

Gesubsidieerde Vrije Lagere School
‘de Waaier’’
lager onderwijs
Mgr. Cardijnstraat 39 – 2460 Kasterlee
Tel.: 014 85 00 69
e-mail: info@vbs-dewaaier.be
website: www.vbs-dewaaier.be
Katholiek Basisonderwijs Kasterlee
K(w)ALITI
Contactadres:
Mgr. Cardijnstraat 39 - 2460 Kasterlee
Tel.: 014 85 00 69
vzw OZCS Midden-Kempen
Oude Molenstraat 11 - 2390 Westmalle
Tel.: 03 484 44 98
ozcs.midden-kempen@vorselaaroi.be
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Voorzitter: Peter Crab
Afgevaardigd bestuurder: Dhr. A. Laridon
Ledenlijst ter inzage in het bureel
Tot onze scholengemeenschap behoren de Vrije Scholen van Kasterlee-LichtaartTielen nl. de Klimtoren (kleuterschool), ’t Bosvriendje (kleuterschool), de Parel
(basisschool), de Omnibus (basisschool) en ‘de Waaier’ onze school.
Door een samenwerking met de SG hebben wij de mogelijkheid om de
administratieve en pedagogische omkadering beter uit te werken.

1.2 Organisatie
Schooluren

voormiddag: 08.45 uur – 11.55 uur
namiddag: 13.15 uur – 15.35 uur
(op maandag hebben we les tot 16.00 uur)
Kom op tijd, de lessen beginnen stipt!

Laat uw kind niet te vroeg naar school vertrekken. Een kwartier voor aanvang van de
lessen is er toezicht op de speelplaats, aan de toiletten en nabij de fietsenrekken. Eens
op school mogen de leerlingen niet meer de school verlaten. De leerlingen mogen eveneens
niet zonder toestemming of begeleiding in de gangen of klaslokalen gaan.
Bij afwezigheid verwittigt u liefst de school: telefonisch of via mail.

Buitenschoolse
kinderopvang

De Kast-Trollekes - gemeentelijke vzw
Kapelstraat 3 – 2460 Kasterlee
Tel.: 014 23 54 95
kinderclub@kasterlee.be

In de kinderclub kan men terecht voor en na de schooluren, ook op woensdagnamiddag,
tijdens vrije dagen en vakantie tussen 07.00 uur en 18.00 uur. De kinderen worden
’s morgens in groep naar school gebracht en ‘s avonds opgehaald. Neem persoonlijk
contact op, op bovenstaand adres, voor meerdere inlichtingen.
van 11.55 uur tot 13.15 uur
(maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag)
er is gelegenheid tot ineten (zelf brood meebrengen)
Middagpauze
of naar huis gaan.
Woensdag is de school uit om 11.55 uur
Ineters: Er wordt gegeten in twee groepen. Groep één stapt onder toezicht van twee
leerkrachten in de refter. Groep twee blijft onder toezicht van middagtoezichters op de
speelplaats. Na een half uur wordt er gewisseld.
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Onkosten middagtoezicht (remgeld) en dranken staan vermeld op de ‘Bijdrageregeling’
(zie deel 5 – Bijlagen). De verrekening gebeurt via de schoolrekening, dit is viermaal per
schooljaar.
De leerlingen die ’s middags en/of ’s avonds met de rij, naar huis gaan, stappen na het
belsignaal rustig naar de voorziene verzamelplaatsen.
’s Middags worden de kinderen daar opgehaald door ouders/grootouders…
Leerlingen die ’s avonds meegaan met ‘Markt’, ‘Geelsebaan’, ‘Pastorijstraat’ verzamelen op
de speelplaats aan de hoofdingang, die van richting ‘Klooster’, aan de kleine ingang.
Onder begeleiding van leerkrachten stappen zij samen naar de eindpunten.

Vakanties –
vrije dagen studiedagen

De juiste data van vakanties, vrije dagen en studiedagen
staan vermeld op de jaarkalender – deel 5 - Bijlagen.

1.3 Samenwerking
Een goede verstandhouding tussen leerkracht en de
ouders is nodig om samen te kunnen werken aan de
opvoeding van het kind.
Met ouders
Om daaraan tegemoet te komen organiseert de school
een kennismakingsdag, infoavonden, oudercontacten..
Kennismakingsdag: ouders en leerlingen worden net voor het einde van de zomervakantie
uitgenodigd voor een kennismaking in de klas, met de juf, met de medeleerlingen
Infoavonden: tijdens de maand september is er in de klas een infoavond voor de ouders.
Het werken en leren in de klas wordt door de leerkracht uitgelegd.
Oudercontacten: driemaal per jaar nl. met Kerst, met Pasen en bij het einde van het
schooljaar zijn er oudercontacten voorzien. Tegen de herfstvakantie worden enkel de
ouders van de leerlingen van het eerste leerjaar uitgenodigd voor een contact met de
leerkracht.
In de periode maart-april krijgen de ouders van de zesdeklassers de kans contact op te
nemen met de leerkracht of CLB-afgevaardigde, zodat een verantwoorde keuze van
middelbaar onderwijs goed kan voorbereid worden.
Buiten deze geplande contacten zijn de ouders ook altijd welkom op de school om
mogelijke problemen te bespreken met de leerkracht, de zorgleerkracht, directie en/of
externen.
Organiseer dit contact zo dat het kan doorgaan in een rustige sfeer, zonder de
aanwezigheid van de kinderen, ook niet om 08.45 uur aan de deur van de klas. Bij de
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directie bent u altijd welkom. Best eerst telefonisch een afspraak maken.
Ook de leden van de schoolraad zijn een aanspreekpunt. Zie voor contactgegevens
voorzitter deel 5 - Bijlagen
Voor allerlei specifieke taken worden ouders gezocht, om onze school te helpen bij
’t uitvoeren van de pedagogische opdracht.
Bij allerlei activiteiten kunnen ouders ingeschakeld worden:
- ‘leesouder’ zijn in de lagere klassen
- hulp bij lessen handvaardigheid bijv. knutselen, koken, …
- begeleiden van een klas op uitstap per fiets
- kinderen vervoeren met de auto
- verfraaiing van speelplaats en klassen
- …

Ouderraad

Een groep van ouders en enkele afgevaardigden van de
school (directie en twee leerkrachten).

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de
ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De
ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het
schoolbestuur.
De ouderraad wil de spreekbuis zijn voor alle ouders en een brug
slaan tussen de ouders en de school. Ze helpt de school op een adviserende en
ondersteunende wijze uitbouwen. Wederzijdse informatie, gezamenlijk overleg en
daadwerkelijke hulp zijn drie kenmerken van een echte relatie ouder-school.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden
kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
De leden van de ouderraad worden gepubliceerd in de nieuwsbrief bij het begin van het
schooljaar.

Schoolraad

Een verplicht overlegorgaan bestaande uit
vertegenwoordigers van de ouders (ouderraad), het
personeel (pedagogische raad) en de lokale gemeenschap.

In deze raad hebben de leden een aantal overlegbevoegdheden evenals informatie- en
communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Elk met hun eigen inbreng,
komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze leerlingen. De schoolraad
wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.
De taken, bevoegdheden en het toetreden van de nieuwe leden liggen vast in een
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huishoudelijk reglement.
De ledenlijst en contactgegevens liggen ter inzage in het bureel van de directie.

Kinderraad
Vanuit elke klas wordt een verantwoordelijke gekozen die zetelt in de kinderraad. Deze
raad komt enkele keren per schooljaar tijdens de middagspeeltijd samen en bespreekt
wat er in de school kan verbeteren.
De samenstelling van de raad wordt elk schooljaar kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief.

CLB
(centrum voor
leerlingenbegeleiding)

De school werkt samen met:
VCLB Kempen – Vestigingsplaats te Geel
Stationsstraat, 160 - 2440 GEEL
Tel.: 014 58 85 34
Email: evelienhofmans@vclb-kempen.be
Begeleiders in de school: zie deel 5 - Bijlagen

CLB-Kempen is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een
beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. In het CLB werken artsen,
bedienden, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten
en verpleegkundigen.
Voor een CLB-tussenkomst is een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als de
leerling jonger is dan 12 of van de leerling zelf als hij ouder is dan 12 jaar. Er zijn wel
drie uitzonderingen, waarin de begeleiding door een CLB verplicht is. Het gaat om de
medische onderzoeken (1ste , 3de en 5de leerjaar basisonderwijs), maatregelen bij
besmettelijke ziekten en tussenkomsten bij spijbelgedrag of andere problemen bij het
voldoen aan de leerplicht. In die gevallen kunnen ouders of leerlingen de begeleiding niet
weigeren. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract waarin afspraken
gemaakt worden over hoe leerlingen op school worden begeleid.
Het centrum is elke werkdag open van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.
Elke 2de en 4de donderdag van de maand is het centrum tot 18.30 uur geopend. U kunt met
de medewerkers ook (telefonisch) afspraken maken voor andere gespreksuren.
Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met
uitzondering van twee dagen in de kerstvakantie).
Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. U belt best voor een
afspraak, zodat de medewerkers u vlot kunnen verder helpen.
Het CLB werkt gratis en discreet.
Werking CLB: zie ook deel 4 - infobrochure onderwijsregelgeving
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Nuttige adressen

Klachtencommissie
Katholiek Onderwijs
Vlaanderen (enkel
voor schoolbesturen
die dit toepassen)
Commissie inzake
leerlingenrechten

Commissie
Zorgvuldig Bestuur

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs
Guimardstraat, 1
1040 Brussel
Tel. 02 507 06 01
e-mail: klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
T.a.v. mevr. Sara De Meerleer (BaO)
H. Consciencegebouw
Koning Albert II-laan, 15 - lokaal 4M11
1210 Brussel
Tel. 02 553 92 12
e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Vlaams Min. Van Onderwijs en Vorming
AGODI – T.A.V. Marleen Broucke, adviseur
H. Consciencegebouw - Kamer 1C 24
Koning Albert II-laan, 15 - 1210 Brussel
Tel. 02 553 65 56
e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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