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VOORWOORD
Beste ouders
Onze school is een gemeentelijke basisschool. Het schoolbestuur is de gemeenteraad van de
gemeente Nijlen. Inzake daden van dagelijks bestuur is het college van burgemeester en
schepenen bevoegd. Schepen van onderwijs Griet Van Olmen en het GOEZO! - team danken
u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.
Onze school behoort samen met de gemeentelijke basisschool van Kerkeblokken Nijlen, de
gemeentelijke basisschool van Kessel en de gemeentelijke basisscholen van Bouwel,
Grobbendonk en Herenthout tot de scholengemeenschap GOEZO!
GOEZO! wil onze kleuters en kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden.
kansen om de wereld rondom zich te verkennen
kansen om nieuwe dingen te leren
kansen om te ontwikkelen op sociaal vlak
kansen om te bewegen
kansen om zich creatief te uiten
Kortom kansen om te spelen, te leren en te leven.
Garanties hieromtrent kunnen enkel geboden worden indien er een hechte samenwerking
bestaat tussen school en ouders. Ons team is zich bewust van deze verantwoordelijkheid.
Mogen we dan ook rekenen op uw belangstelling zodat onze kleuters en leerlingen zich
gesteund voelen in hun inzet.
In deze brochure vindt u heel wat praktische informatie omtrent de school en haar werking.
Als we samen met de ouders de krachten bundelen, zijn we ervan overtuigd dat ook dit
schooljaar weer een succesvol werkjaar wordt.
Het GOEZO! - team
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PEDAGOGISCH PROJECT
De school stelt de volgende prioriteiten bij de opvoeding van de kinderen.
De opvoedingsrelatie met de leerlingen/kleuters is democratisch. Dit betekent een positief
“gezag” maar vooral een positief “begeleiden” waarin de kinderen zich kunnen vinden en
herkennen, op basis van wederzijds respect en vertrouwen.
Wij staan open voor ideeën van anderen, zijn sociaal georiënteerd en zijn ons bewust van
de menselijke waardigheid. Daarbij krijgt ieder kind een gelijke start en is het
evenwaardig. Kennis en kunde (intellect) zijn belangrijk maar zijn nauw verbonden mét en
vormen slechts een deel van het zijn (lichaam, gevoel, socialiteit).
1. Onderwijs en opvoeding
Wie ben ik? Hoe ben ik?
“Wie” en “hoe” maakt samen “mij”...
Onderwijs en opvoeding zijn erg belangrijk.
Kenniswerving én attitudevorming zijn intens verbonden met mekaar, ze vullen mekaar
aan, zijn even belangrijk en zorgen voor een harmonische persoonlijkheidsvorming.
Wij kiezen voor emancipatorisch onderwijs: wij bieden alle leerlingen gelijke
ontwikkelingskansen overeenkomstig met hun eigen mogelijkheden en met een gelijke
start. De zelfredzaamheid van de leerlingen wordt aangewakkerd door hen mondig en
weerbaar te maken.
2. Gemeenschap
“Jij bent jij” en “ik ben ik” en samen zijn we “wij”...
De school staat ten dienste van de gemeenschap en wil waarden en overtuigingen, die in
de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Er heerst een sfeer van
verdraagzaamheid: verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de
gemeenschap kunnen naast elkaar bestaan. De leerlingen worden begeleid in hun deelnemen
aan een democratische en pluralistische samenleving en dit vraagt aandacht voor het
mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven. De school treedt
compenserend op voor kansarme kinderen door bewust te proberen de gevolgen van een
ongelijke sociale positie om te buigen.
3. Verscheidenheid en eigenheid
Elke leerling is anders... en elke leerling verdient een positieve erkenning! Jongeren
moeten leren leven met mekaar, zij moeten respect krijgen voor de eigenheid van elke
mens, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, ongeacht hun sociale of
etnische afkomst, ongeacht hun sekse of nationaliteit.
Onze school staat open voor al deze leerplichtige kinderen en begeleidt hen naar
verdraagzaamheid en respect voor al wat ‘anders’ is.
“De eigen vrijheid kan niet leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens!”
4.Milieu
Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving. Wij voeden onze leerlingen op tot
mensen die rekening houden met die noodzaak, die er mee aan werken en die beseffen dat
het een onvervreemdbaar goed van iedereen is.
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5. Burgerschap en mensenrechten
De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap en draagt de
beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en
van het Kind.
Vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie worden van de hand gewezen!
Om de bovenstaande doelstellingen te realiseren zal er vanuit de school in de eerste plaats
worden beroep gedaan op de deskundigheid van het onderwijzend personeel. Niet alleen
de methodisch-technische vaardigheden zijn hier van belang, ook de houding en het gedrag
van de opvoeders zijn als voorbeeldfunctie essentieel om de onderwijsdoelstellingen te
bereiken.
De leerkracht is niet enkel een “leider” maar ook een “begeleider”. Het didactisch werken
in de klas zal voortdurend geactualiseerd en - indien nodig - herzien worden. Wij staan open
voor vernieuwingen zowel op technisch als didactisch pedagogisch vlak. Computers, Cdrom’s, duowerk, hoekenwerk, contractwerk, leerlingvolgsysteem, observatielijsten,
zorgbreedte... zijn geen loze begrippen maar middelen om
motivatie,
verantwoordelijkheidszin, zelfvertrouwen en creativiteit aan te wakkeren en te
benutten.
Hoewel er van de kinderen grote inspanningen gevraagd worden, blijft het didactisch
gebeuren kindvriendelijk. De school zal zich bijzonder inspannen om het leren aantrekkelijk
en actief te maken door aangepast didactisch materiaal te gebruiken, door het organiseren
van leeruitstappen en culturele activiteiten en door het aan te passen aan élk kind door
differentiatie en remediëring.
“Welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid” zijn woorden die ons niet vreemd zijn!
De ontwikkelingsdoelen bij de kleuters (OD) en de eindtermen in de lagere school (ET),
gebaseerd op de leerplannen van OVSG, hebben een verticale (van kleuter naar zesde
leerjaar) en horizontale (tussen graden, parallelklassen) samenhang.
Het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) is een belangrijke schakel en begrip in de
kinderbegeleiding en werkt dus nauw samen met het schoolteam.
Maar een opvoedingsproject kan pas slagen als ouders en school in een open dialoog hun
waarden respecteren en aanvaarden. In het belang van het kind is een zo groot mogelijke
samenwerking tussen school en ouders noodzakelijk.
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BEGIN EN EINDE VAN DE SCHOOLUREN
voormiddag
namiddag

van 08.25 uur tot 12.00 uur
van 13.30 uur tot 15.25 uur

TOEZICHT - LAGER ONDERWIJS
‘s Morgens is er toezicht vanaf 07.55 uur. Dit is het uur waarop ook de schoolbus aankomt.
‘s Middags is er doorlopend toezicht voor de kinderen die blijven eten. Kinderen die thuis
eten, worden pas vanaf 13.00 uur terug op school verwacht.
Kinderen die ’s middags thuis eten, hebben hiervoor de schriftelijke toestemming nodig van
de ouders.
‘s Avonds is er toezicht tot een kwartier na het belsignaal. Kinderen die dan nog niet zijn
afgehaald, worden naar kinderopvang “Dolfijn” gebracht.
TOEZICHT - KLEUTERONDERWIJS
‘s Morgens
Vanaf het moment dat de bus kleuters in de school afzet, is er toezicht voorzien op de grote
speelplaats. Kleuters die voor 08.10 uur naar school worden gebracht kunnen terecht op de
grote speelplaats.
Om 08.10 uur neemt de kleuterjuf de kleuters die met de bus komen mee naar de
kleuterspeelplaats.
Vanaf 08.10 uur worden de kleuters door de ouders naar de kleuterspeelplaats gebracht.
‘s Middags
Kleuters die ‘s middags thuis eten, worden om 12.00 uur naar de poort gebracht door de
kleuterjuf.
‘s Avonds
Kleuters staan om 15.25 uur aan de kleine schoolpoort.
Kleuters die met de bus naar huis gaan, worden onmiddellijk naar de bus gebracht.
Kleuters die een kwartier na het belsignaal niet zijn afgehaald, worden naar kinderopvang
Dolfijn gebracht.
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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
Start nieuw schooljaar

maandag 2 september 2019

Pedagogische studiedag

woensdag 18 september 2019

Lokale vrije dag

vrijdag 27 september 2019

Herfstvakantie

maandag 28 oktober t.e.m.
vrijdag 1 november 2019

Wapenstilstand

maandag 11 november 2019

Pedagogische studiedag

woensdag 20 november 2019

Kerstvakantie

maandag 23 december 2019
t.e.m. vrijdag 3 januari 2020

Facultatieve verlofdag

maandag 27 januari 2020

Pedagogische studiedag

woensdag 19 februari 2020

Krokusvakantie

maandag 24 februari t.e.m.
vrijdag 28 februari 2020

Paasvakantie

maandag 6 april t.e.m.
vrijdag 17 april 2020

Dag van de arbeid

woensdag 1 mei 2020

Hemelvaart

donderdag 21 mei t.e.m.
vrijdag 22 mei 2020

Pinkstermaandag

maandag 1 juni 2020

Laatste schooldag

dinsdag 30 juni 2020 vanaf 12u

Start zomervakantie

woensdag 1 juli 2020

INSTAPDATA KLEUTERS
Kleutertjes die 2,5 jaar geworden zijn, kunnen instappen na iedere vakantie.
Voor het schooljaar 2019 - 2020 zijn er de volgende instapdata:
 maandag 2 september 2019
 maandag 4 november 2019
 maandag 6 januari 2020
 maandag 3 februari 2020
 maandag 2 maart 2020
 maandag 20 april 2020
 maandag 25 mei 2020
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BETALINGEN EN AANKOPEN
Onze school werkt met een schoolrekening. Dat wil zeggen dat de kosten die door de leerling
gemaakt worden, bij het einde van elke periode worden afgerekend.
Dit houdt ook in dat voor iedere aankoop een schriftelijke toestemming nodig is van de
ouders. Uw kind zal hiervoor een gestandaardiseerd briefje meekrijgen.
Iedere leerling ontvangt na elke periode een gedetailleerde rekening met overschrijving.
Hierbij willen we met aandrang vragen om de bijgevoegde originele overschrijving te
gebruiken. Ons rekenprogramma staat in verbinding met onze financiële instelling en
verwerkt zo automatisch de voorgedrukte mededeling.
De afrekeningsperiodes voor het schooljaar 2019 – 2020 zijn eind september, kerstvakantie,
paasvakantie en einde schooljaar.
Bijdragereling voor de ouders, cfr. schoolreglement hoofdstuk 8 art. 20
1. Onderwijsgebonden kosten:
Kleuterschool
Schoolreizen:
GRATIS INKOM
Sport- en culturele activiteiten tijdens schooluren en pedagogisch-didactische uitstappen
max. €45.00 per schooljaar

Lagere school
Schoolreizen:
Turnkledij : eerste set
T-shirt
Broekje

GRATIS INKOM
GRATIS
4.00 euro
11.00 euro

Sport- en culturele activiteiten tijdens schooluren en pedagogisch-didactische uitstappen:
max. €90.00 per schooljaar
Zeeklassen 4de leerjaar:
Bosklassen 5de en 6de leerjaar:

170.00 euro
160.00 euro

2. Persoonlijke uitgaven (facultatief)
Leerlingenvervoer, voor- en naschoolse kinderopvang (Dolfijn), soep,
nieuwjaarsbrieven, klasfoto’s, abonnementen op tijdschriften, deelname aan
buitenschoolse activiteiten (o.a. MOEV, steunacties)
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SCHOOLTIJDSCHRIFTEN
Lagere school
We bieden geheel vrijblijvend enkel tijdschriften van aan:
 Zonnekind, Leespas en de Boekenboot van Robbe en Bas voor de 1ste graad.
 Zonnestraal, Klapkrant en Leeskriebel voor de 2de graad.
 Zonneland, Vlaamse Filmpjes, Kits en National Geographic voor de 3de graad.
In de loop van de maand mei kunnen ouders voor hun kinderen specifieke
vakantiebundels aankopen.
Kleuterschool:
Voor de kleuters bieden wij vrijblijvend Doremini, Doremix en Leesknuffel aan.
ETEN EN DRINKEN
Tijdens de voormiddagpauze mogen de kinderen een kleinigheid nuttigen, bij voorkeur fruit.
Er is steeds water beschikbaar, maar u mag ook een drinkbus met water.
De school beschikt over een ruime refter waar de kinderen ‘s middags hun boterhammen
onder toezicht kunnen opeten. Thee, melk en water worden gratis aangeboden.
Voor de kleuters willen we vragen om niet teveel eten mee te geven. Kleuters krijgen een
half uur de tijd om rustig hun brooddoos leeg te eten. We proberen er op toe te zien dat de
kinderen eten en moedigen slechte eters extra aan. Wat niet op is na een half uur, wordt
eventueel tijdens de laatste speeltijd opnieuw aangeboden of gaat terug mee naar huis.
We vragen om geen snoepjes in de brooddoos te stoppen als dessertje, want deze verdwijnen
vaak als eerste in hun buikje.
Na de middag mogen de kinderen een meegebrachte versnapering (koekje, yoghurt, fruit)
nuttigen.
Verse soep wordt aangeboden:
Van maandag 5 november 2018 tot en met donderdag 5 april 2019.
De prijs is vastgesteld op 0.90 euro.
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BEWEGINGSOPVOEDING
Lagere school
De leerlingen krijgen elke week 2 lestijden bewegingsopvoeding.
De turnlessen gaan door in de turnzaal van de Kerkeblokken of in sporthal ‘t Zand. De busrit
voor de leerlingen van de Klokkenlaan naar Kerkeblokken is gratis.
Tijdens de turnlessen is ieder kind in éénzelfde uitrusting gekleed. Voor de nieuwkomers
wordt een GRATIS turnuitrusting voorzien.
Alle leerlingen zorgen zelf voor witte turnpantoffels. Deze zijn niet te koop in de school.
Een turnzak wordt voor elke nieuwe leerling eenmalig gratis ter beschikking gesteld door
onze oudervereniging.
Kleuterschool
Ook onze kleuters krijgen elke week 2 lestijden bewegingsopvoeding.
De turnlessen gaan door in de turnzaal van de Kerkeblokken of in sporthal ‘t Zand. De busrit
voor de leerlingen van de Klokkenlaan naar Kerkeblokken is gratis.
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AFWEZIGHEDEN
Lagere school
Afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende schooldagen dienen door middel van een
doktersbriefje gewettigd te worden.
Ouders mogen vier afwezigheden van minder dan vier dagen wettigen met een eigen
verklaring. Vanaf de vijfde afwezigheid is een officieel attest vereist.
Ook wat de vrijstelling voor turn- of zwemles betreft, is er een doktersattest of een nota
van de ouders nodig. Dit attest wordt aan de turnleerkracht gegeven vóór de aanvang van
de turn- of zwemles.
Kleuterschool:
Kleuters zijn niet leerplichtig.
Als een kleutertje ziek is, krijgen de kleuterjuffen wel graag een seintje.
TE LAAT KOMEN
Het is niet prettig wanneer kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan voor de andere
kinderen al volop bezig en het is voor de laatkomer dan ook moeilijk aan te sluiten bij de
les. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk ervoor te zorgen dat de kinderen tijdig in de school
aanwezig zijn.
Bij een ‘te laat komen’ van meer dan een half uur verwachten wij een schriftelijke
verklaring van de ouders.
Ook voor de kleuters vragen wij dat de ouders de begin- en einduren respecteren. Kleuters
vinden het niet leuk in het klasje te komen wanneer de activiteiten reeds begonnen zijn.
VROEGTIJDIGE VAKANTIES
Leerlingen van de lagere school zijn gebonden door de leerplicht. Ouders die vroeger op
vakantie willen vertrekken, zijn in overtreding vermits de leerlingen dan onwettig afwezig
zijn.
VERLOREN VOORWERPEN
Kinderen laten gemakkelijk kleding of ander gerei rondslingeren.
Als hun naam op hun spulletjes staat, komt alles wel terecht.
Wat wordt er zoal van naam voorzien:
jas, sjaal, muts, handschoenen, schooltas,
turnpantoffels, turngerief, tasjes enz...

zwemzak,

zwemgerief,

brooddoos,

Mogen we vragen om de jassen van de kinderen van een lus te voorzien? Zo kunnen ze heel
gemakkelijk hun eigen jas aan de kapstok hangen en scheuren de kappen niet.
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AUTOBUSDIENST
Onze leerlingen en kleuters kunnen gebruik maken van de schoolbus van de oudervereniging.
‘s Morgens start onze bustoer omstreeks 07.30 uur.
‘s Namiddags wordt onmiddellijk na schooltijd om 15.25 uur en ‘s woensdags om 12.00 uur
uitgereden. Juiste tijdstippen en route worden u in de loop van de eerste schoolweek
meegedeeld.
Prijzen
Elke busrit kost 0.60 euro.
Elke leerling die gebruik maakt van onze schoolbus beschikt over een rittenkaart.
’s Morgens en/of ’s avonds wordt er een stempel gezet op deze kaart.
Betalingen van deze busritten gebeuren bij elke afrekeningsperiode.
De reguliere busritten (zwembad, turnzaal) zijn gratis.
Leeruitstappen binnen een straal van 5 kilometer bedragen 1 euro per uitstap en worden
aangerekend via de schoolrekening.
Voor leeruitstappen buiten een straal van 5 kilometer wordt een bijdrage van 2 euro per
uitstap aangerekend op de schoolrekening.
Voor uitstappen waarvoor gebruik gemaakt wordt van extern vervoer, kan een deel van de
werkelijke kost worden doorgerekend.
Indien uw kind door omstandigheden niet kan meerijden, gelieve dan een dag op voorhand
de titularis van de klas te verwittigen. Je mag ook de buschauffeur verwittigen via de GSM
van de schoolbus enkel wanneer het heel dringend is:

GSM: 0485 321 211
Op werkdagen van 7u tot 16u30.
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SCHOOLVERZEKERING
Maatschappij:

P&V
Koningsstraat 151
1210 BRUSSEL

Deze maatschappij verzekert de leerling persoonlijk tegen ongevallen op de normale veilige
weg naar en van de school. Daarbuiten verzekert zij de leerling tijdens alle
schoolactiviteiten binnen en buiten de schooluren.
Wat te doen bij een ongeval?
Vraag in de school een aangifteformulier en laat dit door de behandelende geneesheer
invullen.
Breng het aangifteformulier (met uw rekeningnummer, kleefstrookje van ziekenfonds én
handtekening van een ouder), binnen de 48 uur terug in de school.
Bezorg eerst alle rekeningen en getuigschriften van verstrekte hulp aan uw ziekenfonds,
zodat zij hun aandeel reeds kunnen terugbetalen.
Van zodra uw dossier is goedgekeurd, bezorgt u de originele stavingsstukken en de
verschilstaat van uw ziekenfonds aan de verzekering, met vermelding van uw
dossiernummer. De exacte procedure is opgenomen in hun schrijven.

Een goede raad:
Speel zeker en geef bij twijfel toch het ongeval van uw kind aan. Je kan nooit weten
welke complicaties zich achteraf voordoen. Doe de aangifte zo spoedig mogelijk.
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LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN
Het gezinshoofd kan vrij kiezen tussen een erkende godsdienst of zedenleer. Om zijn keuze
kenbaar te maken, wordt op de eerste dag van het schooljaar of bij inschrijving een
keuzeformulier meegegeven.
Jaarlijks kan deze keuze herzien worden. Aanvragen dienen voor 30 juni te gebeuren van
het voorgaande schooljaar.
Ouders, die op basis van hun eigen religieuze of morele overtuiging fundamentele bezwaren
hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of zedenleer,
kunnen een aanvraag tot vrijstelling indienen bij de directeur.
Wie voor een vrijstelling gekozen heeft, moet de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de
eigen ethische vorming en de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit, voor de groei in
de menselijke waarden en voor het uitbouwen van een eigen levensovertuiging met respect
voor de grondwettelijke beginselen en voor de rechten van de mens en van het kind in het
bijzonder.
Ter info naar de ouders
Eerste communie:

zaterdag 9 mei 2020

Vormselviering:

zaterdag 25 april 2020
O.-L.-Vrouwparochie

Lentefeest van de 7-jarigen:

zondag 10 mei 2020

Feest van de Vrijzinnige Jeugd (12-jarigen):

zaterdag 9 mei 2020
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ZEEKLASSEN - FIETSKLASSEN
Zeeklassen 4de leerjaar
We gaan naar Hotel Sandeshoved te Nieuwpoort-Bad.
periode:
prijs:
info:

11 – 15 mei 2020
ongeveer 170 euro (betalingen gespreid over 3 periodes via de schoolrekening)
in de loop van het schooljaar

Bosklassen 5de & 6de leerjaar
We gaan naar Gîte d'Etape des Hautes Fagnes in Ovifat, een dorpje nabij het hoogste punt
van België.
periode:
prijs:
info:

4 – 8 mei 2020
ongeveer 160 euro (betalingen gespreid over 3 periodes via de schoolrekening)
in de loop van het schooljaar
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RAPPORT
Tussentijdse evaluaties :
 donderdag 24 oktober 2019
 donderdag 2 april 2020
Halfjaarlijkse evaluaties:
 dinsdag 17 december 2019
 dinsdag 25 juni 2020
Het rapport bevat voor elke periode zowel gegevens in verband met
kennis als attitudes en vaardigheden.

SCHOOLAGENDA
De schoolagenda wordt gebruikt in elke klas van de lagere school. Hij laat de ouders toe hun
kinderen mee op te volgen. De afspraak geldt dat de ouders tenminste eenmaal per week
(meestal op vrijdag) handtekenen.
Tijdens de halfjaarlijkse toetsperiodes vragen wij dagelijks een handtekening. De
leerkrachten geven dan eveneens een rooster mee waarop genoteerd staat welke toetsen
wanneer plaatsvinden.
Huiswerken worden meestal gegeven in functie van wat in de klas werd geleerd.
Lessen worden genoteerd de dag voor een les moet gekend zijn.
Belangrijke opmerkingen, mededelingen en notities worden ook genoteerd in de
schoolagenda.
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OUDERCONTACTEN
Tijdens elk schooljaar zijn er vier georganiseerde oudercontacten.


1ste oudercontact:
Donderdag 5 september 2019 om 18.30 uur voor het kleuteronderwijs.
Dinsdag 10 september 2019 om 19.00 uur voor het lager onderwijs.
De directie geeft algemene informatie bij het begin van het nieuwe schooljaar.
Daarna verwelkomt elke leerkracht de ouders de kinderen van zijn/haar klas en
geeft uitleg bij de klasgebonden werking.



2de oudercontact:
In de lagere school worden op woensdag 18 december 2019 de resultaten van
de halfjaarlijkse toetsen individueel besproken.
In de kleuterschool is er een individueel oudercontact op dinsdag 11 februari
2020.



3de oudercontact:
In de lagere school is er op woensdag 22 april 2020 een selectief oudercontact.



4de oudercontact:
In de lagere school wordt op vrijdag 26 juni 2020 de mogelijkheid geboden om
de toetsen in te kijken.
Voor de leerlingen waarvan de leerkracht of de ouders het nodig achten, wordt
een individueel oudercontact voorzien.
In de 3de kleuterklas wordt ook een individueel oudercontact voorzien. In de
andere kleuterklassen kunnen de ouders die dag samen met de kleuters de
werkjes van het voorbije schooljaar afhalen.

Uiteraard kunnen zowel de ouders als de leerkrachten op elk tijdstip tijdens het schooljaar
een afspraak maken om eventuele problemen of andere aangelegenheden te bespreken.
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CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING (CLB)
Het schoolbestuur heeft een samenwerkingsverband afgesloten met het CLB – Antwerpen
Middengebied, afdeling Lier. Kardinaal Mercierplein 13 - 2500 Lier.
Je kan de contactpersonen voor onze school bereiken op het nummer 03 480 80 18.
Waarvoor kan je bij het CLB terecht?
Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor
leerlingen, ouders en scholen.
Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.
Je kunt naar het CLB...
● als je kind ergens mee zit of zich niet goed
in zijn vel voelt;
● als je kind moeite heeft met leren;
● voor studie- en beroepskeuzehulp;
● als er vragen zijn over je kind zijn/haar
gezondheid, lichaam... ;
● als je kind vragen heeft rond seks,
vriendschap en verliefdheid;
● met vragen rond inentingen.

Je kind moet naar het CLB...
● op medisch onderzoek;
● als het te vaak afwezig is op school
(leerplicht);
● voor een overstap naar het buitengewoon
onderwijs;
● om vroeger of net later aan de lagere
school te beginnen;
● bij een niet zo voor de hand liggende instap
in het eerste leerjaar van het secundair
onderwijs.
De maatregelen die het CLB instelt ter
preventie van besmettelijke ziekten zijn ook
verplicht.
De school vraagt het CLB erbij van zodra ze vaststelt dat een leerling uitbreiding van zorg
nodig heeft. De school en het CLB zullen dan ook altijd de ouders en de leerling zelf erbij
betrekken.
Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je
kind jonger is dan 12 jaar.
De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.
Ouders kunnen de individuele begeleiding van hun kind door het CLB op elk ogenblik
weigeren. De ouders kunnen daartoe het nodige formulier aanvragen bij de directie.
Alle tussenkomsten door het CLB zijn volledig gratis en vertrouwelijk.
Openingsuren: elke werkdag

van 09.00 uur tot 12.00 uur
van 13.00 uur tot 16.00 uur
op maandag open tot 19.00 uur

Het is handig als je vooraf een afspraak maakt.
De diensten zijn gesloten tijdens de kerst- en paasvakantie en van 15 juli tot 16 augustus.
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ALGEMENE LEEFREGELS
Beleefdheid
 We zijn vriendelijk tegen de mensen die we ontmoeten... goeiedag, sorry, alstublieft,
dank u ... deze woordjes vragen een kleine moeite!
Snoep
 Snoep en chips brengen we niet mee naar school. Buiten de schooluren hebben we kans
genoeg om dit te verbruiken. Een koek, fruit of groente zijn ideale tussendoortjes.
 Bij verjaardagen mag een extraatje: dat kan één of andere lekkernij zijn... we houden
het wel sober!
Uiterlijk
 Wij willen één lijn volgen die geldt voor alle scholen van het gemeentelijk onderwijs
Nijlen.
 De leerlingen zijn aangepast* gekleed. Zij verzorgen hun uiterlijk, waarbij het dragen
van oorbellen en neusparels niet is toegestaan. (Voor de meisjes evenwel kunnen
oorbellen en oorparels). Piercings, tatoeages en opvallende haartooi zijn eveneens
verboden.
* Bloesjes dienen de buik te bedekken (dus geen te korte of te open bloesjes) en geen te
korte rokken of jurken. Ook te korte broekjes, zelfs met kousenbroek zijn niet
toegelaten. Schoenen dienen vast aan de voet te zitten. Het dragen van slippers of
muiltjes is verboden omwille van de veiligheid. Vakantiekleding kan gedragen worden in
de vrije tijd na school, kledij moet aansluiten bij de schoolsfeer.
Refter
 De kinderen van de lagere school eten om 12.00 uur, de kleuters om 12.30 uur.
 Ik breng mijn brood mee in een brooddoos, niet in aluminiumfolie.
 Ik sorteer (er zijn hiervoor de nodige vuilnisbakken voorzien).
 Ik begin gelijk met de anderen te eten. Daarom wacht ik op het teken van de leerkracht.
Ik eet op een rustige, beleefde manier... en blijf zitten! Ik heb immers tijd genoeg.
 Tijdens de maaltijd houden we het gezellig door fluisterend te praten.
 Gillen of roepen stoort de anderen.
Speelplaats
 Als ik toekom, zet ik mijn boekentas netjes tegen de muur in de gang.
 Ik speel niet brutaal en houd rekening met de kleinsten. Als er problemen zijn, gaan we
onmiddellijk naar de leerkrachten op de speelplaats.
 Als het van de leerkracht mag, kunnen we voetballen op het grasveld. Andere rustige
balspelen zijn wel toegestaan. Alleen onder toezicht van een leerkracht halen we ballen
van het dak.
 Het water van het drinkfonteintje dient enkel om onze dorst te lessen.
 Samen houden we onze speelplaats netjes.
Toiletten, gangen en klassen
 Kinderen die ziek zijn of een werkje moeten afmaken, doen dit in de refter.
 Tijdens de speeltijden zijn er geen kinderen in de gangen of klassen.
 Jassen hangen netjes aan de kapstok. Als we een jas op de grond zien liggen, hangen we
deze terug aan de kapstok.
 Als ik naar het toilet moet, doe ik dit bij het begin van de speeltijd. We blijven niet
langer in de toiletten dan nodig. Toiletten dienen niet om te spelen.
 Samen houden we onze toiletten, gangen en klassen netjes.
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Rijen
 Voor alle rijen (fietsrijen, ineters, voetgangers, kinderen die afgehaald worden, busrij,
Dolfijnrij) wacht men op het teken van de leerkracht/begeleider. Info wordt gegeven bij
het begin van het schooljaar.
 In de rij, welke dan ook, gedragen we ons netjes. We gillen of roepen niet.
SOCIALE MEDIA
Om het privéleven van onze leerkrachten te beschermen, wordt hen vanuit de school
gevraagd om geen vriendschapsverzoeken te aanvaarden van ouders of leerlingen.
Leerkrachten mogen uiteraard ook niet communiceren over leerlingen en/of hun ouders via
sociale media. Wij verwachten van u als ouder dat u dit ook niet doet over onze
leerkrachten uit respect voor hun privacy.
OUDERVERENIGING

Elk jaar opnieuw zetten de leden van onze oudervereniging zich met hart en ziel in voor het
totale welzijn van onze school.
Zonder hun hulp zouden een aantal activiteiten op school niet kunnen plaatsvinden. Zo
zorgen ze o.a. voor onze schoolbus, een sinterklaas- en paasfeest, onze scholencross, de
receptie voor onze zesdeklassers, ons schoolfeest, ...
Ieder jaar verlaten er mensen de oudervereniging omdat zij geen kinderen meer op school
hebben. Graag zien we dat de vrije plaatsen opnieuw worden ingenomen. Voel je er iets
voor? Kom er gerust bij! De directeur of een lid van de oudervereniging zal je hierover graag
aanspreken en uitnodigen.
Hierbij vind je het adres van de voorzitter van de oudervereniging. Bij haar kan je steeds
terecht voor verdere inlichtingen.
Voorzitter:
Kim Heylen (mama van Marie, Mies en Cis)
Mailadres:
Website:

info@ovgoezo.be
www.ovgoezo.be

Bij het begin van het schooljaar krijg je tevens een uitnodiging om je aan te sluiten bij de
oudervereniging.
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ADRESSEN
Gemeentelijke Basisschool GOEZO!
Klokkenlaan 25
2560 Nijlen
 03 410 01 40


http://www.goezo.be

*******************************************************************
Schepen van Onderwijs
Directie GOEZO! Klokkenlaan:
Mevr. Griet Van Olmen
Mevr. Ilse Devalck
0496 362 991
 griet.vanolmen@nijlen.be

 directie.klokkenlaan@goezo.be

Administratief personeel
Evi Van Hoof
0498 228 268
 secretariaat.klokkenlaan@goezo.be

Kleuterafdeling
Peuterklas
Marleen De Rooms
03 411 24 59

1ste kleuterklas
Isabelle Goyvaerts
03 480 28 16

 marleen.derooms@klokkenlaan.be

 isabelle.goyvaerts@klokkenlaan.be

2de kleuterklas
Veerle Davidson
0498 123 292

Ann Breugelmans
0479 468 839

 veerle.davidson@klokkenlaan.be

 ann.breugelmans@klokkenlaan.be

3de kleuterklas
Marysia Szczuka
014 26 67 81 – 0499 294 814

Inge Rochus
0494 274 938

 marysia.szczuka@klokkenlaan.be

 inge.rochus@klokkenlaan.be

Kinderverzorgster
Chris Clauw
0476 370 371
 chris.clauw@klokkenlaan.be
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Lagere afdeling
1ste leerjaar
Ineke Wittockx
0486 372 201
 ineke.wittockx@klokkenlaan.be

2de leerjaar
Els Goossens
03 411 23 63

3de leerjaar
Kim Ceulemans
0497 272 937

 els.goossens@klokkenlaan.be

 kim.ceulemans@klokkenlaan.be

4de leerjaar
Christine Lenaerts
03 481 77 31 - 0474 615 230

Valerie Van Thielen
0472 788 200

 christine.lenaerts@klokkenlaan.be

 valerie.vanthielen@klokkenlaan.be

5de leerjaar
Gwen Goyvaerts
0478 333 659

6de leerjaar
Gitte Van den Bulck
0498 811 900

 gwen.goyvaerts@klokkenlaan.be

 gitte.vandenbulck@klokkenlaan.be

Leerkrachten L.O.
Ann Engels
03 411 00 05

Katrien Holemans
0478 742 006

ann.engels@klokkenlaan.be

 katrien.holemans@klokkenlaan.be

Kris Heyselberghs
0474 976 416

Stien Voorspoels
0479 065 979

Leerkracht Niet-Confessionele Zedenleer
Leen Roels
03 293 44 38
 leen.roels@klokkenlaan.be

Leerkracht Protestants Evangelisch onderwijs Leerkracht Islamitische godsdienst
Willie Van den Heuvel
0487 120 350

Wordt later meegedeeld

 willie.vandenheuvel@klokkenlaan.be

Leerkracht Katholieke godsdienst
Mia Van Tendeloo
03 337 50 85
 mia.vantendeloo@klokkenlaan.be

Zorgteam
Sylviane Uyttenhove
0475 499 708

Ludwina Van Stijvoort
03 480 95 58

 sylviane.uyttenhove@klokkenlaan.be

 ludwina.vanstijvoort@klokkenlaan.be

Valerie Van Thielen
0472 788 200
 valerie.vanthielen@klokkenlaan.be
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Huishoudpersoneel:
Marleen Storms
Busvervoer:
Wim De Doncker
gsm bus 0485 321 211

Greet Lenaerts
Jeannine Van Herck
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