
WELKOM!
INFOMOMENT SINT-MARTINUSBASISSCHOOL



WIE ORGANISEERT ONZE SCHOOL? 



WIE ZIJN WIJ? 



ZORGCO’S

• Juf Ils Ferdinand: zorgcoördinator voor kleuterschool en 1ste en 2de leerjaar

• Juf Silke Claes: zorgcoördinator voor 2de tot en met 6de leerjaar. 

• Eerste aanspreekpunt is altijd de klasleerkracht. 



SCHOOLREGLEMENT: NIEUWIGHEDEN

• Maximumfactuur:
• Kleuterschool 50 euro (3 delen)

• Lagere school 95 euro (3 delen)

• Extra muros activiteiten: 480 euro (bos- en zeeklassen)

• Soep 
• € 1 kleuterschool

• € 1,5 lagere school

• middagmaal
• € 3,50 kleuterschool

• € 4,50 lagere school



SCHOOLREGLEMENT: NIEUWIGHEDEN

• Te vroeg of te laat op school

• Kinderen moeten naar L-kids voor 8.20 uur

• Te laat, dan kom je even langs het secretariaat om dit te melden

• busvervoer

• Kleuters rijden gratis

• Prijs per rit € 2,5 (verkeerdelijk op de documenten)

• Jaarabonnement € 56

• Geen kortingen meer voor 2de en 3de kind



SCHOOLREGLEMENT: HERHALING

• Koelkastfiche van elke klas

• Traktaties voor verjaardagen

• Droge koek, cake, iets eenvoudig

• Geen snoep, geen chips

• Eventueel een klascadeau (pols bij de leerkracht)

• GEEN INDIVIDUELE GESCHENKJES!



L-KIDS

• Opvang uitgesteld, nog steeds in lokalen vroegere middelbaar

• Vermoedelijk vanaf 7 november in de kleuterspeelzaal

• 2 extra containers 

• Via nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte. 



TUSSENDOORTJES OP SCHOOL

• We moedigen aan ..

• Voormiddagspeeltijd: fruit-groenten (in een doosjes voorzien van naam)

• Namiddagspeeltijd: een droge koek (ook in een doosje) (grote verpakkingen)



ZWEMMEN

• In de schoolagenda

• Op de kalender van de schoolwebsite

• Op het klasdeel van elk leerjaar

• Badpak (geen bikini) of zwembroek

• Badmuts is verplicht

• 2 handdoeken meegeven

• Zwemmen in Kessel-Lo



NASCHOOLSE SPORT

• Maandag: 3de graad door meester Tom

• Dinsdag: 2de graad door juf Franne

• Donderdag: 1ste graad juf Hannie

• Vrijdag: oudste kleuters (2de en 3de kleuterklas): juf Hannie

• Lessenreeks van 15 lessen. 



IS JE KIND ZIEK? 

• Je verwittigt het secretariaat bij elke afwezigheid van je kind. 

• Via 016 63 42 78 of secretariaat@sintmartinusschool.be

• Het secretariaat speelt alle info door aan de klasleerkracht. 

• Mogelijk kan er huiswerk opgehaald worden, enkel en alleen als dit haalbaar is voor de 
zieke leerling. 



COMMUNICATIE MET DE LEERKRACHT

• In de schoolagenda kan u vooraan het mailadres van de leerkracht terugvinden. 

• U kan met vragen terecht via de schoolagenda of via mail bij de leerkracht. 

• De schoolagenda wordt dagelijks nagekeken. 

• Indien u mailt, geeft de leerkracht de tijd om hierop de antwoorden. Mogelijk moet er 
eerst intern overlegd worden. De etiquete geeft 48 uur de tijd om te reageren. 

• Indien uw vraag dringend is, neem dan contact op met het secretariaat 016/62 42 78. Wij 
geven alle vragen door aan de klasleerkracht. 

• NIET  VIA WHATSAPP-MESSENGER …



HUISWERK ONDUIDELIJK? WAT NU?

• Noteer in de agenda of bij het huiswerk voor de leerkracht elke oefening die je 
zoon/dochter niet begreep. 

• De klasleerkracht zal de dag nadien tijd maken om dit opnieuw uit te leggen aan je 
zoon/dochter. 
Zelf niet uitleggen als je niet zeker bent. Daarvoor dient de school, we lossen dat samen 
op in de klas. 



GROEIPAKKET (VROEGERE SCHOOLTOELAGE)

• Het groeipakket gebruikt de leerligengegevens van de school om te bepalen welke 
gezinnen recht hebben op een schooltoeslag. 

• Ouders ontvangen de schooltoeslag tussen eind augustus en december. 

• Krijg je al een groeipakket? Dan loopt dit automatisch verder. 



OP STAP NAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

• Informatie van secundaire scholen worden via mail naar alle ouders van L5 en L6 gemaild 

• Schoolbezoeken secundair onderwijs ook mogelijk voor ouders van 5de leerjaar

• In 6de leerjaar wordt dit opgepikt tijdens de lessen. 



OUDERRAAD 
SINT-
MARTINUSBASISSCHOOL
INFOAVONDEN SEPTEMBER 2022



WAAR STAAN WE VOOR? 

Als OR willen we graag mee school-maken. Daarom engageren we ons om: 

• Een brug te vormen tussen ouders en school, maar ook tussen school en ouders

• Ouders samen te brengen

• Een helpende hand  te zijn

• Bijzondere kind-momenten mee(r) glans te geven

• Het pedagogisch project van de school mee te ondersteunen

Wij zamelen geld in, om zo leuke en duurzame projecten waar te 

maken voor iedereen op school, in samenspraak met de school.



WAT DOEN WE ZOAL?



OP ONZE AGENDA –
HOPELIJK OOK OP DIE VAN JULLIE J

- woensdag 5/10 dag van de leerkracht

- 9/11 infoavond over digitale mediaopvoeding VCOV

- herfsthappening school (bietentocht) 18/11: hulp OR aan de school

- Sint

- kerstdrink vrijdag 23/12 (+ mandje lokaal lekkers OR?)

- pannenkoeken 29/1: hulp OR aan de school

- dag van de directeur 31/1

- kwiskwat zaterdag 11/3

- dag van de leerling 

- paasdrink 31/3

- rommelmarkt zondag 23/4

- schoolfeest 3/6 : hulp OR aan de school

- fuif 6L vrijdag 23/6

- zomerpicknick: 30 juni 12u



VOEL JIJ HET KRIEBELEN?

• Jij kan je in of samen met de ouderraad engageren :

- als actief lid (zo’n 6 vergaderingen per jaar, activiteiten zoals kerstdrink en rommelmarkt),

- als lid van een bepaalde werkgroep (bijv. rond mobiliteit, website/nieuwsbrief),

- als helpende hand (bijv. tappen, cake bakken of helpen in de (moes)tuin).

• Startvergadering op 20 september om 20 uur

• ouderraad@sintmartinusschool.be


