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Beste ouders, 

Om een goede schoolwerking mogelijk te maken en om de veiligheid van al onze kinderen te garanderen, 

is het belangrijk dat iedereen zich aan de schoolafspraken houdt.  

Samen “school” maken, lukt alleen maar wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.  

 

We zijn ervan overtuigd dat u als ouder, samen met ons, het goede voorbeeld wil geven aan de kinderen! 

Daarom is het goed dat we enkele afspraken nog eens opfrissen! 

 

DE KLEUTERSPEELPLAATS: 

 Ouders die hun kleuter naar de speelplaats brengen via het poortje aan de Dinselstraat, nemen 

afscheid aan het poortje van de speelplaats en wachten zelf weer aan de witte lijn. Wij vragen u 

vriendelijk niet aan het hek te blijven staan. Zo kunnen onze juffen het overzicht bewaren en is het 

duidelijk welke kinderen de speelplaats op  willen komen. 

 Wacht je met je kind tot de bel gaat, dan kan dat achter de witte lijn. 

 Wanneer de kinderen bij het belsignaal in de rij gaan staan, wordt het poortje aan de straat 

gesloten. Wie te laat is, komt binnen via de grote poort aan de Schabartstraat en haalt een briefje 

op het secretariaat. 

 Ouders die hun kleuter brengen via de grote speelplaats, nemen ook afscheid aan het poortje en 

wachten zelf aan de witte lijn onderaan de trappen (aan de parking). 

 Alle kinderen wachten in de rij op hun juf! Niet in de gang! 

 Ouders van nieuwe peuters mogen de eerste week mee stappen tot aan de klas. Na die week 

wordt er afscheid genomen aan het poortje. 

 We merken dat het vlot naar binnen gaan van de kinderen vaak verhinderd wordt door ouders die 

in de gang staan. Op die manier verliezen we veel leertijd die ten koste gaat van onze kleuters en 

leerlingen.  Probeer voor het belsignaal al te vertrekken zodat je zeker niemand hindert! 

 15u20: Ouders die via de kleuterspeelplaats de school binnen komen, vragen we om meteen naar 

de grote speelplaats te stappen en niet via de gang naar de peuterklassen te gaan. Op die manier 

worden de kinderen die met hun juf naar buiten gaan, niet gehinderd en kan de juf het overzicht 

over haar klas behouden. We vinden de veiligheid van uw kind erg belangrijk! 

 

LAGERE SCHOOL: 

 Neem liefst afscheid aan de poort. Ouders die nog even blijven wachten met hun kind, kunnen dat 

achter de witte lijn. 

 Vanaf maandag worden de poorten gesloten meteen na het belsignaal. Onze lesdag begint ten 

slotte om 8u40. Ouders en kinderen die te laat zijn bellen aan (poort Schabartstraat) en halen een 

briefje op het secretariaat. 

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich aan afspraken leren houden en het belang van regels 

inzien. Op tijd komen is daar één van! Toon uw kind dat u dit zelf ook belangrijk vindt en geef het 

goede voorbeeld! Kinderen die te laat komen (zonder grondige reden) storen het onthaalmoment of 

de les. Dit is niet fijn voor de klas, maar ook niet voor uw eigen kind! We rekenen hier heel erg op 

uw medewerking!! 

De directie en het schoolteam 
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