AANPASSINGEN AAN HET SCHOOLREGLEMENT / DE SCHOOLBROCHURE 2018-2019
Jaarlijks worden aan het schoolreglement een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het gaat dan om
wijzigingen die worden opgelegd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs, de onderwijskoepel
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV), wijzigingen vanuit het schoolbestuur en/of wijzigingen die
de school zelf doorvoert.
Om die aanpassingen aan het reglement te vereenvoudigen, werd het schoolreglement herwerkt en
ingedeeld naar het modelreglement zoals voorgeschreven door de onderwijskoepel. Volgens de
nieuwe indeling bestaat de schoolbrochure voortaan uit 3 delen: een eerste deel met nuttige
informatie en contactgegevens, een tweede deel met het pedagogisch project en een derde deel
met het eigenlijke reglement en de engagementsverklaring.


De schoolraad:
 1.3.1: lokale gemeenschap



Beroepsprocedure:
 3.8.2.1/5/7
 3.9.5.1/2/3



Vrijwilligers:
 3.12: Het verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC



Rijen en badges:
 3.13.2: Leerlingen die van hun ouders de toelating krijgen om alleen naar huis te
gaan, krijgen een blauwe badge om aan de boekentas te hangen. Wanneer een
kleine broer/zus met een grote broer/zus mag meegaan, krijgt die een badge in een
andere kleur om aan de boekentas te hangen. Kinderen met badge mogen de school
eerst verlaten. De kinderen die de Prinshoeveweg moeten oversteken ( te voet of met de
fiets) doen dit onder begeleiding van een gemachtigd opzichter. Zij vormen eerst een rij op
de speelplaats van de lagere school (voetgangers naast de lokalen van het 1ste leerjaar,
de fietsers voor de turnzaal).
Bij beschadiging of verlies van een badge wordt een schadevergoeding van € 0.50
aangerekend.
Leerlingen die niet alleen naar huis mogen, vormen rijen op de speelplaats:
De leerlingen die worden opgehaald aan het paadje van de Schoutlaan
maken een rij naast de refter van de lagere school. Zij verlaten de school onder
begeleiding van een leerkracht. Kinderen die worden opgewacht, gaan terug mee
naar school.
De leerlingen met een broer of zus in de kleuterschool wachten onder de luifel
op de kleuterspeelplaats. Zij worden daar opgehaald nadat de ouders de kleuters
hebben opgehaald.
De andere leerlingen staan per graad in 3 rijen opgesteld op de speelplaats van
de lagere school. Zij wachten daar tot ze door hun ouders worden opgehaald. Om
een goed overzicht te bewaren en de rijen niet te hinderen, vragen we de ouders
om niet voorbij de witte scheidingslijn van de lagere school te komen.



Bibiliotheek:
 3.14.3 Wanneer leerlingen een boek beschadigen of verliezen zal de aankoopwaarde
aangerekend worden. Voor boeken van de bibbus geldt dezelfde afspraak.
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Verjaardagen:
 3.14.4: Afspraken i.v.m. traktaties:
Wij vragen met aandrang de traktatie sober te houden: bv cake, fruit, groenten, droge
koek, ijs … .
Wij maken een onderscheid tussen de kleuterschool en de lagere school: in de
kleuterschool kan er meer tijd genomen worden om te vieren. Daar kunnen bv. ouders –
uiteraard na overleg met de klasleerkracht- pannenkoeken komen bakken. Met een beetje
creativiteit wordt elke verjaardag een fijn groepsmoment. Bij twijfel contacteert u vooraf
best de klasleerkracht.
Drank, chips, snoep en chocolade zijn niet toegelaten.



Rookverbod:
 3.13.5: Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in
zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als het
rookverbod wordt overtreden, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en
tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten
wordt getreden, kan je terecht bij de directie.
Ook verdampers zoals elektronische sigaret, heatstisck en de shisha-pen vallen onder
het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine of tabak bevatten. Er is ook een rookverbod
tijdens de extra-murosactiviteiten.



Communicatie over inschrijvingen in het eerste jaar secundair onderwijs in Antwerpen
 3.18.2: “Wanneer leerlingen de leeftijd bereiken waarop ze de overstap kunnen
maken naar het secundair onderwijs, worden de naam en adresgegevens
overgemaakt aan het Lokaal Overlegplatform Antwerpen basisonderwijs. Deze
gebruikt de gegevens exclusief om op naam van de leerling informatie over het
inschrijven in het 1ste jaar van het secundair onderwijs toe te sturen”



Bijlage A: Het organigram van de school



Bijlage C: De mogelijke kosten voor het schooljaar 2018-2019:


Aanpassing maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen van € 425 naar € 435



Bijlage D: De kalender met de belangrijkste data voor het schooljaar 2018-2019



Bijlage H: Privacyverklaring
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