Eupenlaan 13
Tel:03/771 06 90
9140 Temse
Website: www.wijsneustemse.be
Email: directie@wijsneustemse.be
GSM directeur ( Nick ): 0476 88 68 19
Welkom in De Wijsneus!
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Onze visie!
Een leefschool, het woord zegt het zelf al. Een school is niet enkel om te leren,
maar ook om te leven. Je brengt hier nu eenmaal het grootste deel van je
dag door. We zetten hieronder enkele belangrijke kenmerken van een
leefschool op een rijtje.
Omdat leerlingen het grootste deel van hun kindertijd op school
doorbrengen vinden wij het ook belangrijk dat een kind moet kunnen leren
en opgroeien in een rustige omgeving met een huiselijke sfeer. In ons
inrichting van onze klassen zal je dat ook terugvinden. We kiezen om de
klassen gezelliger in te richten dan in het traditioneel onderwijs.
We leven samen in een klas. Samen leren werken, samen leren spelen zijn dus
ook belangrijke punten in onze werking. We stimuleren groepswerk, samen tot
oplossingen komen, zonder natuurlijk het individuele leerproces uit het oog te
verliezen. Dat samen leren en spelen is echter niet
zo evident. Om kinderen te leren sociale
interacties in kaart te brengen en hen een taal
aan te bieden om over gevoelens, conflicten e.d.
te spreken gebruiken wij de axenroos.

Leerlingen leren keuzes maken is ook één van de pijlers. We willen niet alles
voor hen voorkauwen maar hen zelf een deel van hun leerproces in handen
geven. Door contractwerk te gebruiken binnen wiskunde en taal waarbij
kinderen zelf leren plannen doen we dit bij de ‘klassieke’ vakken. Uiteraard
wordt dit stap voor stap opgebouwd en worden zij hierin enorm begeleid
door de begeleiders. Wij blijven voor wiskunde en taal wel een methode te
gebruiken om er zeker voor te zorgen dat onze leerlingen de eindtermen
halen!
Leren doe je vooral door te ervaren, te doen! Binnen projecten, die we
samen kiezen, zullen we ervaren hoe het is om iets te leren. Inderdaad, de
leerlingen kiezen de projecten, de begeleiders houden natuurlijk goed in de
gaten dat alles uit het leerplan aan bod komt!
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Ons team

In een leefschool spreken
we niet van juffen of
meesters, maar van
begeleiders. Die spreek
je dan ook gewoon aan
met de voornaam. Dat
wordt even wennen, hé!

Directeur: Nick
Ondersteuning directeur: Eva
Secretariaat: Veronique
Kleuterjuffen: Evi, Hilde, Manuela, Nancy
Kinderverzorgster: Nathalie
Lagere :Elizabeth, Britt, Ainsley, Kristy
Ses juf : Eva
Zorgcoördinator: Kaat
Katholieke godsdienst: Carolien
Islamitische godsdienst: Mohammed
Zedenleer: Kim
Poets- en keukenpersoneel: Anja en Veronique
Opvang : Natalie
LO: Marianne ( kleuter ), momenteel vervangen door Stéphanie en Noël (
lager )
Buschauffeur en begeleidster: Luc en Caroline
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PRAKTISCHE AFSPRAKEN
Lesuren
van

8u35 tot 12u15

van

13u30 tot 15u20

Aanwezigheid Nick en Eva
Elke week zal er aan mijn bureau hangen wanneer Nick ( directie ) aanwezig
is op school. ( Er kunnen altijd wel wijzigingen zijn door onverwachtse zaken ).
Eva zal mij dit jaar ondersteunen ( met 2 vestigingen is wat extra hulp nodig ).
Zij is wel steeds op vaste momenten beschikbaar:
Op maandag van 8u30 – 10u00, dinsdagnamiddag van 13u30-15u30 en
vrijdag van 8u30 tot 11u.
Je kan dus op die momenten bij haar terecht voor vragen, een gesprek,
inschrijvingen,…
Zij zal ook een aantal taken van Nick overnemen zoals de opvolging van de
speelplaats, gesprekken, inschrijvingen, administratieve zaken…
Ben je niet zeker of je bij Eva of bij Nick moet zijn voor iets dan mag je gerust
even bellen of mailen.

Opvang en toezicht
Je brengt je kind tussen 7u en 8u?
Je kind zit dan in de voorschoolse opvang. Deze opvang is betalend. Je kan
hier ook ontbijten ( zelf meebrengen). Je brengt de kinderen zelf binnen in het
lokaal van de opvang.
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De prijs van de opvang bedraagt € 1 per begonnen half uur. Verdere uitleg
vind je in ons schoolreglement.
Teken zeker de aanwezigheidslijst als je je kind afzet.
Je brengt je kind tussen 8u en 8u35?
Kleuters:
Tussen 8 en 8u15: Je komt binnen langs de blauwe poort aan de kleuterblok.
Meld daar ook als iemand anders je kind komt halen in de namiddag.
Vanaf 8u15 gaan de kleuters naar hun aparte speelplaats. Vanaf dan neem
je ook afscheid aan het kleine poortje aan de zijkant.
Lager:
Je komt binnen langs de blauwe poort aan de kleuterblok, niet meer langs
de hoofdingang!
Je haalt je kind op tussen 15u20 en 15u30?
Kleuters:
Om 15u20 wachten de ouders hun kinderen op aan de gele lijn aan de
blauwe schoolpoort. Gelieve de blauwe poort altijd achter jullie te sluiten!
Lager:
Om 15u20 wachten de ouders hun kinderen op aan de gele lijn aan de
blauwe schoolpoort.
Tracht ons altijd telefonisch te verwittigen indien je vermoedt niet tijdig
aanwezig te kunnen zijn. Zo hoeven wij je kind niet in het ongewisse te laten.
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Je haalt je kind op tussen 15u30 en 19u?
Je kind zit dan in de naschoolse opvang. Deze opvang is betalend. Je kan
hier ook ’s avonds eten. ( zelf meebrengen ).
De prijs van de opvang bedraagt € 0,50 per begonnen kwartier. Verdere
uitleg vind je in ons schoolreglement.
Vergeet niet de aanwezigheidslijst terug te tekenen als je je kind afhaalt in de
opvangklas.
Je kind komt met de bus?
Kleuters die met de bus naar school komen en naar huis gaan, worden
afgezet en opgepikt onder begeleiding van de busbegeleidster.
Busvervoer kan enkel voor kinderen die buiten een straal van 2 km van de
school wonen!
Kleuters: ( altijd € 53 per jaar! Géén korting indien 2e of 3e kind )
1e trimester: € 20

2e trimester: € 23

3e trimester: € 10

2e trimester: € 70

3e trimester: € 70

Lager: ( € 209 per jaar )
1e trimester: € 69

Het 2e kind binnen het lager onderwijs krijgt een korting:
1e trimester: € 57,20

2e trimester: € 55

3e trimester: € 55

Vanaf het 3e kind betaalt u € 53 ( zowel kleuter als lager ).
De plaatsen in de bus zijn beperkt daarom kan enkel via een abonnement
gereserveerd worden.
Op de bus krijgen de kinderen een vaste plaats.
Er wordt niet gegeten of gedronken in de bus. De leerlingen luisteren naar de
opmerkingen van de buschauffeur of busbegeleidster.
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Leerlingen die zich niet gedragen op de bus brengen de veiligheid van
andere kinderen in gevaar en kunnen geschorst worden.
Veilig naar school…
Wij trachten een school te zijn met oog voor een veilige weg
van en naar school. Toch zijn de ouders de eerste
verkeersopvoeders: van jouw voorbeeld hangt voor een
belangrijk deel de veiligheid van je kinderen af.
Onze schoolomgeving is een zone 30!
Parkeer je wagen nooit voor de schoolpoorten of op het zebrapad.
Fietsers stappen aan de schoolpoort af, wandelen binnen en zetten hun fiets
in het fietsenrek.
Er zal ook iemand voor en na school staan om de kinderen veilig over te
steken.
Te laat…
Te laat komen kan niet, indien je toch regelmatig te laat komt zal
onze zorgcoördinator je opbellen om hierover een gesprek te
hebben.

Contact met de juf
Aan de hand van het heen-en-weer-schriftje of agenda communiceren we in
beide richtingen. Gelieve deze dagelijks te bekijken en 1 keer
per week af te tekenen. Je kan ons voor kleine opmerkingen of
vragen steeds aanspreken tussen 15u20 en 15u45. Wilt u een
uitgebreider gesprek dan maakt u best een afspraak ( via
telefoon of mail! ). De directeur kan je best bereiken op het gsmnummer: 0476 88 68 19 Op regelmatige tijdstippen worden er
ook oudercontacten georganiseerd.
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Ziekte of afwezigheid
Een kleuter hoeft bij ziekte geen ziektebriefje
binnen te brengen . Toch hebben we graag
dat je de school verwittigt.
Vanaf 6 jaar is je kind leerplichtig en is een
afwezigheidsbriefje wel nodig. ( ook al zit je
kind nog in de kleuterklas )
Bij ziekte in de lagere school geldt de wet op
afwezigheden. ( zie schoolreglement )

Ziekte tijdens de schooluren:
Als een kind ziek wordt tijdens de schooluren, bellen wij
de contactpersonen op en vragen we om het kind te
komen halen.
Wij mogen zelf geen medicatie geven: uitzonderlijk met
een voorschrift van de dokter kan dit wel.
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Extra info kleuters:

Speelgoed
Het gebeurt wel eens dat eigen speelgoed stuk gaat of kwijt
raakt en dan is er natuurlijk groot verdriet.
Onze afspraak is dat er enkel speelgoed wordt
meegebracht op vraag van de juffen. Bij verlies of schade kan de school niet
tussenkomen, dus geef zeker geen duur speelgoed mee.
Kleuters die met de fiets naar school komen parkeren deze in de
fietsenstalling of brengen hem mee naar de kleuterspeelplaats om tijdens de
speelplaats mee te fietsen.

Wat moet er zeker in de boekentas?
Een 10- uurtje: een versnapering (fruit of groenten,
enkel op woensdag mag een koekje) en eventueel
een flesje water
Indien je niet van onze warme maaltijden geniet: een
brooddoos en een drankje

We promoten het drinken van water: frisdranken worden niet getolereerd! In
de klas heeft iedereen zij eigen drinkbeker en kan er steeds water gedronken
worden.
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Ongelukjes in de broek
Dat kan al eens voorvallen. Onze school beschikt over
een beperkte voorraad reservekleding. Daarom is het
raadzaam om voor je kind bij de aanvang van het
schooljaar een zakje met daarin een broek en
onderbroek aan zijn of haar kapstok te voorzien.
Peuters die nog niet zindelijk zijn dienen per dag een
drietal pampers te voorzien(geen broekies) en een
pakje natte doekjes. Je kan tevens onze
zindelijkheidstas lenen zodat we er samen voor kunnen
proberen te zorgen dat je kleuter zindelijk wordt. Start je met
zindelijkheidstraining laat het ons dan zeker weten!

Medicijnen
Medicatie wordt enkel toegediend met doktersformulier

Luizen… een “netelig probleem”
Deze hardnekkige kwaal is een terugkomend probleem
in elke school. Het kan iedereen overkomen.
Onze leerkrachten controleren regelmatig bij alle kinderen.
Bij vaststelling van luizen of neten volgen wij de stappen die voorgeschreven
zijn door het CLB.
Wij vragen aan alle de ouders om dit strikt op te volgen.
Wij vragen ook aan de ouders om zelf regelmatig controles uit te voeren.
Indien u merkt dat uw kind besmet is gelieve dit te melden aan de juf.
De procedure hiervoor staat uitgebreid in ons schoolreglement.
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Jarig
Wij maken van de verjaardag van je kind een feestelijke dag met een kroon
en een liedje. Hij/zij krijgt die dag ook onze verjaardagstas mee.
Gelieve deze de volgende dag terug mee te brengen. Bij verlies
of schade dient dit vergoed te worden. Indien je een traktatie wil
geven bespreek je dit best even met de juf op voorhand. We
willen zoveel mogelijk snoep vermijden op de school. Een
tractatie kan ook een boekje zijn voor de klas, een spelletje…
Extra:
Wij stimuleren alle kleuters om zelfstandig te worden. Ze leren zelf hun jas
aantrekken, zelf hun broek optrekken na toiletbezoek, zelf hun
schooltas open- en dichtdoen en hun brooddoos wegbergen, zelf
een zakdoek nemen en hun neus proper maken. Wij vragen hiervoor om de
kleuters met gemakkelijke kledij naar school te sturen ( geen riemen, salopet;
geen handschoenen maar wanten… )
Kleuters worden ook wel eens vuil. Doe hen daarom kleren aan
die goed te wassen zijn. Ondanks de schilderschorten kunnen soms verf- of
lijmvlekken komen.
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Extra info lagere:
Lessen lagere:
De leerkrachten bereiden hun lessen en activiteiten voor a.d.h.v. de
leerboeken en de leerplannen.
De leerkrachten gebruiken hiervoor de leerplandoelen van het G-O.
De verschillende godsdiensten worden door specialisten gegeven. Ook
lichamelijke opvoeding wordt door een gediplomeerde turnleraar gegeven.
Huiswerk:
In de lagere school wordt huiswerk meegegeven. In het 1ste tot en met 4de
leerjaar wordt op maandag, dinsdag en donderdag huiswerk meegegeven..
In de 3de graad wordt gewerkt rond huiswerkplanning en kan het werk voor
de komende week opgegeven worden. De taken worden steeds
ingeschreven in de agenda.
Waarom huiswerk?
• Om de in de klas geleerde ideeën en vaardigheden te versterken of
te verrijken;
• Om de leerlingen de mogelijkheid te geven tot verdieping en
onderzoek
• Om studievaardigheden en zelfstudie te ontwikkelen.
• Het is een link tussen de ouders en de school en biedt aan ouders
de gelegenheid om te zien wat er op school gebeurt.
• En vooral: om te leren plannen!
Wij vragen om de agenda in de kleinere klasjes dagelijks en in de 3de graad
wekelijks na te kijken en te ondertekenen.

Huiswerkbegeleiding:
Elke dag is er huiswerkbegeleiding:15u25 tot 15u55;
Kostprijs €1.00 per beurt.
12

Kinderen van het lager die in de opvang blijven gaan automatisch naar de
huiswerkbegeleiding.
Belangrijk: kom je toe als je kind in de huiswerkbegeleiding zit vragen we om
te wachten tot de huiswerkbegeleiding voorbij is!
Pesten op school:
Pesten is een gedrag dat op elke school wel eens voorkomt.
Wij trachten als school hier een antwoord op te geven.
Wij hebben een aantal gedragsregels vastgelegd in een afspraken- en
antipestbeleidsplan met hieraan gekoppeld de mogelijke sancties.
We proberen ook aan de hand van de axenroos kinderen een kader te
geven om over conflicten en pestgedrag te praten.
•
•
•
•

Binnen dit pestbeleidsplan wordt aandacht besteed aan alle
mogelijke partijen die betrokken kunnen worden in pesterijen.
Zowel leerkrachten als leerlingen krijgen ondersteuning (via
nascholing en workshops…) om te proberen om het pestgedrag tot
een strikt minimum te herleiden.
Dit beleidsplan zal op regelmatige tijdstippen door het team
geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd worden.
Pesten en zinloos geweld worden niet toegelaten op school !

Kosteloos onderwijs: (zie ook schoolreglement )
Al het materiaal nodig om de eindtermen te bereiken wordt aangeboden
door de school.
In elke kleuterklas is ruim voldoende didactisch materiaal aanwezig om de
ontwikkelingsdoelen na te streven.
De kleuters krijgen bij elke activiteit het gebruiksmateriaal dat nodig is
(tekenpapier, stiften, potloden, verf, …
Zorg dragen voor het materiaal is ook een ontwikkelingsdoel.
In de lagere afdeling krijgen al de leerlingen een mandje met hierin het
materiaal dat nodig is om de eindtermen te behalen (pen, potlood, gom,
stiften, kleurpotloden, schaar, lijm, …)
Al de boeken worden gratis ter beschikking gesteld.
Al de werkboeken worden gratis aangeboden.
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Wij vragen eveneens om zorg te dragen voor het materiaal.
Opzettelijk stuk maken van materiaal kan niet, indien dit gebeurt zal de
leerling nieuw materiaal krijgen maar zal dit gefactureerd worden.
Materiaal van thuis (pennen, stiften, gommen, ….) wordt niet in het mandje
bewaard.
Ook de agenda en het heen-en weerschriftje worden door de school
aangeboden en worden netjes gehouden.
Didactische uitstappen:
Om de lessen te ondersteunen worden op regelmatige tijdstippen uitstappen
gedaan.
Dit zijn verplichte activiteiten, die gefactureerd worden.
Wij volgen de wettelijke bepalingen in verband met de maximumfactuur:
Wij factureren het toegelaten bedrag (zie verder) in 3 keer.
De leerkrachten maken een planning op bij het begin van het schooljaar
zodat de uitstappen schommelen rond de maximumfactuur.
-

Indien dit bedrag overschreden wordt, wordt dit door de
werkingsmiddelen van de school betaald.
Indien er geld over is ( bv : als je kind afwezig was tijdens de uitstap)
wordt dit niet aangerekend en wordt dit teruggestort aan de ouders.
Zwemmen is ook een verplichte lesactiviteit.

-

De maximumfactuur bedraagt:
Kleuters: € 45
Lagere afdeling: € 85
De verplichte T-shirt voor de turnles wordt verrekend via de
maximumfactuur.

Een uitstap waarbij we ons buiten de onmiddellijke omgeving van de school
verplaatsen wordt steeds gecommuniceerd. Bib-bezoeken, zwembeurten,
verkenning rond de school zullen niet steeds in een apart briefje vermeld
worden.
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Waterbeleid
We stimuleren het drinken van kraantjeswater ( wat trouwens
perfect gezond is!! ). We zorgen dan ook voor drinkbekers en
kannen in de klas.
GSM:
GSM- gebruik is niet toegestaan op school, indien leerlingen een GSM
meebrengen blijft deze in de boekentas tijdens de lesuren en staat ook af. Het
gebruik op school is niet toegestaan. Meebrengen van een gsm is steeds op
eigen verantwoordelijkheid, de school kan niet verantwoordelijk gesteld
worden voor verlies of stukgaan.
Oudercontacten en informeren:
-

Kinderen opvoeden kan alleen indien wij als school samen met jullie als
ouders de kinderen opvolgen en begeleiden.
Wij plannen meerdere oudercontacten per schooljaar
Tijdens deze oudercontacten bespreken wij de evolutie van uw kind.
Als communicatiemiddel gebruiken wij in de kleutertuin: het heen en
weer schriftje, in de lagere de agenda.
Naast de oudercontacten zijn er nog andere gesprekken mogelijk:
-> op vraag van de juf/ meester.
-> op vraag van de ouder
-> op vraag van de zorgcoördinator.
-> op vraag van het CLB
….

Vanaf september hebben ouders een engagementsverplichting in verband
met het gebruik van de Nederlandse taal en eveneens in verband met de
betrokkenheid op school (zie algemeen deel, wetgeving)
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Gezondheidsbeleid op school:
Fruit of groente!

Bij ons is het elke dag fruit- of groentedag, uitgezonderd woensdag. Alleen
die dag mag er een koekje worden meegegeven.
Fruit, groente en noten ( geen gezouten of gefrituurde noten ) kunnen dus als
tussendoortje!
Wij nemen deel aan het project “Tutti Frutti”, voor € 7 per jaar krijgt uw kind
wekelijks (elke donderdag) een stuk fruit. Afhankelijk van het leerjaar wordt dit
in klasverband of tijdens de speeltijd opgegeten.

Beweging:
Wij zorgen ook voor voldoende sportactiviteiten tijdens de lessen (L.O,
zwemmen, sportproject, …)
Activiteiten voor de ouders:
We hebben een actieve ouderwerking. Voor meer info verwijzen we naar de
folder van de ouderraad.
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