Beste ouders,
U vindt hier een samenvatting van het schoolreglement.
Bij onduidelijkheid kan u ons steeds contacteren.
Gelieve het laatste blad goed bij te houden. Je vindt daar alle belangrijke data
voor het schooljaar 2022-2023 terug.
AFWEZIGHEDEN
Voor dit belangrijke item leest u best het schoolreglement via onze website,
www.wilgenduin.be
AGENDA/ HEEN EN WEER SCHRIFTJE
Hierin worden lessen, taken en mededelingen genoteerd.
Kijk en onderteken het agenda dagelijks.
BRENGEN EN HALEN VAN UW KIND
U mag tussen 8u30 en 8u45 het buspad oprijden, via de Vogelenzangstraat. Ter
hoogte van het rode hek kan uw kind uitstappen en zelfstandig naar de juiste klas
of speelplaats gaan. Dan rijdt u verder het buspad langs de Kinderwelzijnstraat af.
Hou aub rekening met uw snelheid, er zijn veel spelende kinderen aanwezig!
Als de school uit is kan u het buspad niet oprijden, dit is voorzien voor de bussen.
U parkeert op de parking van het Wilgenkasteel (ingang Putsesteenweg) of in de
Kinderwelzijnstraat.
De parking van Wilgenduin is niet voorzien voor ouders!
Dan kan u aan één van de afhaalpunten wachten op uw zoon/dochter.
De kleuters en leerlingen van de groene en oranje klas mogen tot aan de klas
gebracht en gehaald worden.
BUSVERVOER/LEERLINGENVERVOER
De afspraken omtrent het busvervoer, het busreglement, kan je terugvinden op
onze website, www.wilgenduin.be
Wat de praktische regeling betreft (opstapplaatsen en uren) hebben wij u eind
augustus een voorlopige dienstregeling bezorgd tijdens de proefrit. Afhankelijk van
de eventuele hindernissen en moeilijkheden die tijdens de eerste schooldagen
worden ontdekt, wordt zo snel mogelijk een definitieve regeling uitgewerkt en aan
u bezorgd.
Bij vragen en opmerkingen rond het busvervoer, kan je terecht bij het secretariaat.
Als u uw kind elke dag zelf naar school brengt heb je onder bepaalde
omstandigheden recht op een vergoeding. Voor meer informatie hieromtrent
neemt u contact op met het secretariaat.
CLB
Informatie over het CLB vindt u terug op de website van de school,
www.wilgenduin.be
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CONTACT MET DE SCHOOL
Wij zijn een bereikbare school.
Contact is altijd mogelijk:
Wilgenduin
Vogelenzangstraat 115
2920 Kalmthout
03 666 60 24
directie@wilgenduin.be
raf.fransen@wilgenduin.be

Wilgenkasteel
Putsesteenweg 51-53
2920 Kalmthout

Het secretariaat is bereikbaar op :
maandag 08u00 – 12u30
13u00 – 16u00
dinsdag
08u00 – 12u30
13u00 – 16u00
woensdag 08u00 – 12u00
donderdag 08u00 – 12u30
13u00 – 16u00
vrijdag
08u00 – 12u30
13u00 – 16u00
U hoeft een oudercontactavond niet af te wachten om problemen of vragen te
bespreken, neem sneller contact op.
Wendt u tijdens de lessen nooit rechtstreeks tot de leerkracht, dat stoort de lessen.
Het is steeds mogelijk om een afspraak te maken.
Het, om dringende redenen, vroeger komen halen van uw kind, gebeurt nooit
zonder schriftelijke toestemming van het secretariaat. Ga daarom eerst naar het
secretariaat.
ELEKTRONISCHE SPELEN
Het spelen met een elektronisch spelletje (GSM, PSP, mp3-speler, Ipod, enz.) is enkel
toegelaten op de bus. Dit op eigen verantwoordelijkheid van de ouders.
Zorg dat dit alles duidelijk getekend is met de naam van uw zoon/dochter!
Bij het toekomen op school worden deze voorwerpen afgegeven op het
secretariaat of in de doos op de bus, tot de kinderen terug op de bus stappen.
FRUITDAG
Op woensdag is het fruitdag. De kinderen nemen die dag geen koek mee.
De school voorziet fruit (zie brief).
Ook op de andere dagen motiveren we de kinderen fruit mee te brengen in een
snack-box.
De school bestelt het fruit via Colruyt. Het fruitgeld wordt betaald via de
maximumfactuur, u hoeft hier dus GEEN extra geld voor mee te brengen.
De actie via Colruyt loopt 30 weken: van eind september 2022 tot en met half juni
2023. De eerste 3 weken van het schooljaar vragen we u zelf het fruit mee te
geven op woensdag.
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HOUDING EN GEDRAG OP SCHOOL
Om voor onze lagere schoolkinderen een zo duidelijk mogelijk beleid te voeren,
werken we per type op de speelplaats met een kaartensysteem, dat uithangt op
elke speelplaats:
o een gele kaart wordt gegeven bij een kleine overtreding van het
speelplaatsreglement. Deze kaart heeft als gevolg dat het kind gedurende
een korte tijd aan de kant wordt gezet .
o een rode kaart wordt gegeven bij een ernstige overtreding of bij het
verkrijgen van 3 gele kaarten in één week. Het kind wordt geschorst van een
middagspeeltijd, 1 of 2 keer afhankelijk van hun leeftijd.
Uw kind kan ook naar huis komen met een blauwe kaart. Dit wil zeggen dat het
gedrag van uw kind tijdens de specifieke lessen, nl. muvo, LO en go/ze niet goed
was.
U wordt op de hoogte gehouden van het gedrag van uw kind via smartschool of
de agenda.
HUISWERK
Elk type heeft een eigen visie op huiswerk.
U krijgt deze mee tijdens de eerste info-avond in september. U kan steeds de
coördinator contacteren voor meer uitleg.
LESUREN WILGENDUIN/WILGENKASTEEL
maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag
08.45 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 15.20 uur
woensdag
08.45 uur tot 11.30 uur
LICHAMELIJKE OPVOEDING (TURNEN)
Graag hebben wij dat de lagere schoolkinderen beschikken over een turnzakje
met daarin,
- turnpantoffels
- sokken
- turnbroek
- t-shirt
- jogging (voor tijdens de koude wintermaanden)
Gelieve alles goed te naamtekenen!
Voor onze kleuters vragen we enkel turnpantoffels in een turnzakje.
Er is geen enkele verplichting wat betreft vorm en kleur van de turnkledij.
Regelmatig wordt de turnkledij mee naar huis gegeven om te wassen. Gelieve
deze nadien terug mee te geven.
De lessen lichamelijke opvoeding maken deel uit van het leerprogramma. Indien
een leerling niet kan deelnemen aan de turnles moet de leerkracht hiervan
worden verwittigd via een doktersattest.
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LOKALEN EN TERREINEN
Wij rekenen op ieders medewerking om lokalen, meubelen en speelplaats netjes
te houden. Wij vestigen er de aandacht op dat wie opzettelijk schade toebrengt
ook de herstelling of vervanging betaalt. Wij beschikken over een schoolbudget
dat ten volle wordt aangewend voor de opvoeding en opleiding van de kinderen.
Herstellingen ten gevolge van opzettelijk aangerichte schade komt ten nadelen
van alle leerlingen en vergoeden wij niet. Wij verhalen deze schade op de ouders.
Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ( = familiale ) is dan ook ten zeerste
aangewezen.
LUIZENPROCEDURE
We zetten hier nog eens op een rijtje hoe onze ‘luizenprocedure’ werkt.
STAP 1

STAP 2
STAP 3

STAP 4
STAP 5

STAP 6

Voor een vakantie komt er een sticker in de agenda waarmee
we u verwittigen dat alle leerlingen na de vakantie worden
gecontroleerd op luizen.
In de eerste week na een vakantie worden de kinderen in de
klas gecontroleerd op luizen.
Zijn er luizen ontdekt in de klas?
- Alle kinderen krijgen een sticker in hun agenda.
- De kinderen met luizen krijgen een brief mee met tips voor
een goede behandeling.
- We schermen de jassen af met luizencapes.
De kinderen met luizen zorgen zelf voor een rubberen badmuts.
Na 7 dagen controleert de verpleegster de kinderen met luizen.
Zijn er nog steeds luizen of neten krijgen de kinderen opnieuw
een brief mee.
Na 7 dagen controleert de verpleegster de kinderen met luizen.
Zijn er nog steeds luizen of neten worden de ouders persoonlijk
gecontacteerd.

ONKOSTEN
Het verstrekken van onderwijs in het GO! is gratis.
Ook het busvervoer is gratis (Op enkele uitzonderingen na, voor meer informatie hieromtrent
kan u het secretariaat contacteren.)
Voor de extra activiteiten, uitstappen en sportactiviteiten wordt er per schooljaar
een factuur van € 95 voor het lager onderwijs en € 50 voor de kleuters
meegegeven.
Vanaf dit schooljaar zijn we verplicht reftergeld aan te rekenen: € 0.50 per dag.
Er wordt maandelijks een factuur meegegeven.
Wij werken samen met een incassobureau, als we merken dat rekeningen zelfs na
enkele aanmaningen, niet betaald worden.
(Enkel het bedrag van de bosklassen zit hier niet in vervat.)
OUDERCOMITE
Het oudercomité vergadert regelmatig. Samen met de directeur worden allerlei
suggesties besproken in verband met een goede schoolwerking. Tevens helpen zij
bij activiteiten georganiseerd door de school.
Indien u wenst lid te worden van ons oudercomité, kan u contact opnemen met
hen of met de directie.
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RAAD VAN BESTUUR
Zie de bijlage van het schoolreglement op de website van de school.
RAPPORT/CONTACTAVONDEN
Twee keer per schooljaar krijgen de leerlingen van de lagere school een rapport.
Het geeft een beeld van de vorderingen bij het leren en een algemene
beoordeling over de houding, gedrag en persoonlijkheid van uw kind. Elk rapport
wordt door de ouders ondertekend en de volgende lesdag terug aan de
klastitularis bezorgd.
Tevens zijn er 3 oudercontactavonden voorzien, zowel voor de lagere school als
voor de kleuterschool. Op deze momenten worden de resultaten/vorderingen van
uw kind besproken met de betreffende leerkrachten/paramedici.
Alle ouders worden 2 tot 3 keer per schooljaar uitgenodigd op de klassenraad.
REFTER
Iedereen brengt zijn/haar eigen drank mee in een drinkbus of hervulbaar flesje.
Enkel water is toegelaten op school, dus ook geen sport- of energiedranken.
Gedurende het volledige schooljaar is er tevens warm water verkrijgbaar voor zelf
meegebrachte soep of thee.
Boterhammen horen in een brooddoos. Fruit of een droge koek worden
meegegeven in een doosje, zonder verpakking. Er mogen geen koeken omhuld in
chocolade meegegeven worden.
Vanaf dit schooljaar zijn we verplicht reftergeld aan te rekenen: € 0.50 per dag.
SCHOOLRAAD
Zie de bijlage van het schoolreglement op de website van de school.
SCHOOLREGLEMENT
Op de website vindt u tevens ons schoolreglement. Het is reglementair
noodzakelijk dat iedere ouder bij de inschrijving of bij een wijziging van het
bestaande schoolreglement een aangepaste versie te lezen krijgt en dient te
ondertekenen voor akkoord op een meegegeven blad.
Gelet op de noodzakelijkheid voor de school van deze handtekening van de
ouders zal u bij het niet ontvangen worden gecontacteerd door een personeelslid
van de school. Uw inschrijving is pas in orde na ontvangst van dit ondertekende
blad.
Indien u niet in de mogelijkheid bent het schoolreglement via de website te lezen,
kan u steeds een versie op papier vragen.
SCHOOLTEAM
Onze personeelsinformatie vindt u terug op de website van de school.
SCHOOLVERZEKERING
Onderweg van en naar school, en tijdens alle schoolactiviteiten zijn de kinderen
verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
Bij ongeval dienen de administratieve formulieren die uw kind meekrijgt binnen de
24 uren te worden ingevuld en terugbezorgd aan het secretariaat van de school.
De ouders dienen voorlopig alle rekeningen van dokter, apotheker, hospitaal,
enz… te betalen.
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De verzekeringsmaatschappij betaalt het geld terug na tussenkomst van het
ziekenfonds.
SNOEP EN DRANKJES
Snoep en frisdrank is absoluut verboden.
UITSTAPPEN
De juffen en meesters vragen om tijdens uitstappen geen fruit mee te geven dat
nog geschild moet worden.
VEILIGHEID
We vragen om de kinderen ’s morgens, bij het wachten op de bus, hun fluo-vestje
te laten aandoen. De school geeft nieuwe leerlingen een fluo-vestje. De andere
leerlingen kunnen bij verlies van hun fluo-vestje een nieuw aankopen via de
school.
VERJAARDAGEN
We vragen om geen cadeaus te laten uitdelen als je zoon of dochter jarig is. We
denken eerder aan een voorverpakte lekkernij om uit te delen in de klas of de
ingrediënten om samen te koken in de klas. Vraag duidelijk bij de juf of de meester
naar de afspraak hierrond.
VERLOREN VOORWERPEN
Gelieve de naam te zetten in boekentassen, mutsen, jassen, enz…
Geen dure dingen als sieraden, horloges, enz.. meegeven.
Verloren voorwerpen die niet worden opgehaald worden aan een goed doel
gegeven.
VOOR- EN NABEWAKING
Voor- en nabewaking zijn niet voorzien door onze school.
’s Morgens is er toezicht op de speelplaats vanaf 8.30u.
ZWEMLESSEN
De kinderen gaan zwemmen op dinsdag of vrijdag. De frequentie van de
zwembeurten hangt samen met het zwemniveau: wekelijks, 2-wekelijks of
maandelijks.
Een badmuts is verplicht en wordt aangekocht door de school.
Indien de leerling niet kan deelnemen aan de zwemles moet de leerkracht hiervan
worden verwittigd via de agenda of een brief. Na herhaalde vrijstellingen is een
attest van de ouders niet meer voldoende en kan een doktersattest worden
vereist.
De ouders dienen zelf te zorgen voor zwem-pampers als de kinderen niet zindelijk
zijn. Zonder de zwem-pampers kunnen wij hen niet mee laten zwemmen.
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