
   

 

   

 

   

 

 

AFSPRAKENNOTA 

Vestigingsplaats Gavere 
 

                                            Schooljaar 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   

 

Afsprakennota Gemeentelijke Basisschool 'De Vierklaver' afdeling Gavere 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



   

 

Afsprakennota Gemeentelijke Basisschool 'De Vierklaver' afdeling Gavere 

3 

 

 

 

 

 

Voor de ouders 

1. Inleiding ............................................................................................................................ 4 

2. Voorstelling team .............................................................................................................. 4 

3. Dagindeling ....................................................................................................................... 5 

4. Tijdig op school ................................................................................................................ 5 

5. De school binnenkomen en verlaten ................................................................................. 5 

6. Voor- en naschoolse opvang ............................................................................................. 6 

7. Huiswerk ........................................................................................................................... 6 

8. Informatiedoorstroming .................................................................................................... 7 

8.2.1. De klasagenda ...................................................................................................... 7 

8.2.2. Toetsen ................................................................................................................. 7 

8.2.3. Rapporten ............................................................................................................. 7 

8.2.4. Contact met de school .......................................................................................... 8 

9. Schoolmateriaal ................................................................................................................ 8 

10. Speelgoed .......................................................................................................................... 9 

11. Snoepen ............................................................................................................................. 9 

12. Tussendoortjes op school .................................................................................................. 9 

13. Verjaardagen ..................................................................................................................... 9 

14. Verzekering ....................................................................................................................... 9 

15. Geldinzamelingen ........................................................................................................... 10 

16. Lichamelijke opvoeding ................................................................................................. 10 

17. Zwemmen ....................................................................................................................... 10 

18. Middagpauze ................................................................................................................... 11 

19. Bus voor de uitzonderlijke situaties ................................................................................ 11 

20. Dranken ........................................................................................................................... 11 

21. MOS  op school .............................................................................................................. 11 

22. Binnenblijven na ziekte .................................................................................................. 12 

23. Verloren of vergeten voorwerpen ................................................................................... 12 

24. Dieren op school ............................................................................................................. 12 

25. Problemen op school ....................................................................................................... 12 

26. Veilig verkeer om en rond de school .............................................................................. 12 

27. Kledij en uiterlijk ............................................................................................................ 13 

28. Medicatie ........................................................................................................................ 13 

29. Schoolafspraken i.v.m. luizen ......................................................................................... 13 



   

 

Afsprakennota Gemeentelijke Basisschool 'De Vierklaver' afdeling Gavere 

4 

30. Website en sociale media ................................................................................................ 14 

31. GSM en smartwatch ........................................................................................................ 14 

32. Indeling in leerlingengroepen……………………………………………………………  

  

33. Het schoolreglement ....................................................................................................... 15 

 

Voor de kinderen 

 

1. Algemeen ........................................................................................................................ 16 

2.  Pesten op school…………………………………………………………………… 

3. In de klas……………………………………………………………………………… 

4. Op de speelplaats ............................................................................................................ 17 

5. In de toiletten .................................................................................................................. 17 

6. In de refter ....................................................................................................................... 17 

7. ’s Morgens ...................................................................................................................... 18 

8. Belsignaal ........................................................................................................................ 18 

9. Einde van de lessen – rangen .......................................................................................... 18 

10. In de schoolbus ............................................................................................................... 19 

11. Avondopvang .................................................................................................................. 19 

12. Tijdens de turnlessen en zwemlessen: afspraken en materiaal ....................................... 19 

13. Allerlei ............................................................................................................................ 20 

14. Afwijkend gedrag: belonen – straffen ............................................................................ 20 

 

1. Bijlage 1 : bijdrageregeling 2022-2023 .......................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

Afsprakennota Gemeentelijke Basisschool 'De Vierklaver' afdeling Gavere 

5 

 

 

« Goede afspraken maken goede vrienden » 
 

 

1. Inleiding 
 

Een school kan slechts renderen als ouders en schoolteam eenzelfde doel nastreven.  

Dit betekent dat ouders en school gelijklopend moeten denken en handelen om samen 

de kinderen te leiden en te begeleiden in opvoeding en onderwijs.  

Die gelijklopendheid kunnen we enkel bereiken via duidelijke afspraken met ouders en 

met de kinderen. 

 

Kinderen zijn pas gericht op leren, als ze zich veilig en tevreden voelen. Daarom 

scheppen wij in de eerste plaats een sfeer van veiligheid, geborgenheid, waardering, 

respect en liefde. 

 

In onze school is elk kind gelijkwaardig, ongeacht zijn culturele en maatschappelijke 

achtergrond. 

 

Wat wij verwachten: respect en begrip voor anderen, eerbied voor de natuur, 

beleefdheid, een correcte omgangstaal, op gepaste wijze een eigen mening durven en 

kunnen vertolken, verzorgde kledij, verzorgd voorkomen, respect voor schoolmeubilair, 

materialen en speeltuigen, zorg voor schriften en boeken, orde en netheid, zich ordelijk 

verplaatsen in groep, stiptheid. 

2. Voorstelling team 
 
Directeur Wenne Van de Reviere  

  

Zorgcoördinator Philippe De Jonghe en Katrien Vermaercke 

  

Zorgleerkracht kleuter (SES) Lisa van Neste 

  

Zorgleerkracht lagere afdeling (SES) Martine De Lie / Vera Marchand / Ann De 

Jaegher 

ICT-coördinator Sven Maes 

  

Kleuterleiders Shana Cannoot / Eline Gabriël 

Celine Janssens 

Stefanie Van Loo / Thyra De Mulder 

Marleen De Baere 

Kleuterturnen Nele Heylbroeck  

Kinderverzorgster Hilde Gallet 

  

Leerkrachten Lager Onderwijs Carla Verschueren  

Laurence Vermeulen 

Freya Tournet 

Dries De Bleeckere 

Delphine Van Laecke 
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Stijn Moerman 

Katharina Van Quaille  

  

Lichamelijke opvoeding  Nele Heylbroeck 

Rooms-katholieke godsdienst Lieve Bekaert 

Islamitische godsdienst Zeynep Kahriman 

Niet-confessionele zedenleer Lisa Hantson 

Voorzitter ouderwerking Nathalie Beirnaert 

3. Dagindeling 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8u30 – 10u10 8u30 – 10u10 8u30 – 10u10 8u30 – 10u10  8u30 – 10u10 

speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd speeltijd 

10u25 – 12u05 10u25 – 12u05 10u25 – 11u15 10u25 – 12u05 10u25 – 12u05 

middagpauze middagpauze  middagpauze middagpauze 

13u25 – 14u40 13u25 – 14u40  13u25 – 14u40  13u25 – 14u15 

speeltijd speeltijd  speeltijd speeltijd 

14u55 – 15u45 14u55 – 15u45  14u55 – 15u45 14u30 – 15u00 

 

Let op: om de lessen tijdig te kunnen starten rinkelt de bel om 8.25u. en om 

13.20u. 

Lager: 

´s Morgens gaan de leerlingen rustig naar hun klas bij het eerste belsignaal. 

Na de speeltijden (´s morgens, ´s middags en in de namiddag) worden eerst rijen 

gevormd. Daarna zullen de leerlingen onder begeleiding van de klasleerkracht naar de 

klas stappen. 

Kleuterafdeling: 

De kleuters gaan bij het eerste belsignaal naar hun klasrij.  

 

4. Tijdig op school 
 

Kinderen moeten tijdig op school zijn. Het is niet prettig dat kinderen te laat komen: 

het klasgebeuren is dan al gestart en het is voor hen dan ook moeilijk om aan te sluiten 

bij de les.  

Dit geldt ook voor kleuters: het niet schoolplichtig zijn doet niets af aan de zorg om 

een goede gewoontevorming na te streven. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje 

te komen als de activiteiten al begonnen zijn. Immers, van bij het begin van de 

activiteiten worden belangrijke afspraken gemaakt, taken verdeeld enz. 

Vanaf de derde kleuterklas zijn de kleuters wel schoolplichtig. 

In de lagere school wordt van elke laattijdige aankomst op school melding gemaakt in 

het aanwezigheidsregister. Vanaf dit schooljaar moeten we de afwezigheden van onze 

leerlingen online doorgeven naar het Departement Onderwijs.  OPGELET : 

laatkomers = problematisch afwezig. In de agenda van het kind zal een sticker 

gekleefd worden als aandachtspunt voor de ouders. 

Lagere schoolkinderen worden ten laatste bij het eerste belsignaal ’s morgens om 8u.25 

en ’s middags om 13u.20 op school verwacht! 

5. De school binnenkomen en verlaten 
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In het belang van uw kind: hou het afscheid zo kort mogelijk, m.a.w. een kusje geven 

en vertrekken. Alle kinderen betreden en verlaten de school via de Middelwijk. 

Na schooltijd worden de leerlingen verzameld per klas op de speelplaats. Leerlingen die 

te voet, met de fiets of met de bus naar huis gaan mogen direct in de juiste rij staan. 

De voetgangers worden begeleid tot aan het ronde punt in de Middelwijk en worden 

overgestoken aan de Baaigemstraat. De kinderen die afgehaald worden gaan bij 

naamafroeping bij hun ouders/grootouders/ … . Indien iemand anders uw kind afhaalt 

dient dit schriftelijk vermeld te worden in de agenda. 

De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders de 

speelplaats verlaten (en bv. alleen naar de parkeerplaats gaan). 

De kinderen volgen steeds dezelfde en meest veilige weg naar huis met respecteren 

van de verkeersreglementen. De fiets is technisch in orde.  

Ook kleuters worden pas om 12.05u. en om 15.45u. afgehaald op de 

kleuterspeelplaats. 

Kinderen keren in geen geval terug naar de klas na het beëindigen van de lessen. 

Honden worden voor de veiligheid niet toegelaten op het volledige schooldomein.  

 

6. Voor- en naschoolse opvang 
 

Iedere schooldag (dus ook op woensdag) vanaf 07.00u. en tot 18.00u. In de opvang 

gelden dezelfde algemene regels als tijdens de gewone lesuren. Tijdens de opvang is 

er de mogelijkheid om het huiswerk zelfstandig te maken. De kinderen hebben alle 

materiaal zelf bij. Kinderen die klaar zijn met de huistaken zorgen zelf voor 

vervangtaken: lezen, kleuren, tekenen. De kleuters spelen onder toezicht in de 

kleuterzaal of speelplaats. 

Kostprijs: € 0,02 per minuut. Gelieve de einduren te respecteren. Wie geregeld z’n 

kind te laat afhaalt, zal daarvoor beboet worden (per begonnen half uur € 10). 

Bij het afhalen van de kinderen dient de opvangmoeder de barcode van uw kind in te 

scannen, zorg dat de opvangmoeder u ziet en meldt uw kind uit. 

 

7. Huiswerk 
In de eerste graad wordt er gestreefd naar 3 X per week huiswerk.  

 Let op: woordjes en letters (1°), maal- en deeltafels (2°) worden elke dag 

geoefend.  

In de tweede graad kan er alle dagen huiswerk gegeven worden. 

In de derde graad kan er elke dag huiswerk voorkomen. Hier leren de kinderen ook 

hun huistaken te plannen 

 

De huistaken duren voor de gemiddelde leerling: 

1° graad: 15 tot 30 min. 

2° graad: 30 tot 45 min. 

3° graad: hier mag de tijdsduur een uur bedragen, zelfs meer indien nodig 

Let wel: 

- Een stukje lezen, iets opzoeken of afwerken is geen echt huiswerk en kan elke dag 

voorkomen. 

- Vanaf het 3de leerjaar worden grotere taken gegeven en moeten al eens lessen 

geleerd worden. 

- In het 4de leerjaar wordt het werk opgedreven en wordt een aanzet gegeven tot het 

‘leren leren’. 

- In het 5de en 6de leerjaar worden de kinderen voorbereid op het secundair onderwijs: 

hier worden iedere dag ruime en zinvolle taken gegeven gericht op het verwerven 



   

 

Afsprakennota Gemeentelijke Basisschool 'De Vierklaver' afdeling Gavere 

8 

van kennis, vaardigheden en zelfstandig werken. Er wordt gestreefd naar een 

weekplanning. 

 

8. Informatiedoorstroming 
 

8.1. Kleuterafdeling  

 
Elke kleuter beschikt over een heen-en-weerschriftje. Via dit schriftje worden 

allerhande mededelingen en informatie vanuit de school doorgespeeld. 

Graag vragen we u om dit schriftje dagelijks te controleren en de genoteerde berichten 

te ondertekenen, zodat wij er zeker van zijn dat u steeds op de hoogte bent. 

Maar wat meer is… het is ook de bedoeling dat u als ouder dit heen-en-weerschriftje 

ten volle benut: allerhande vragen, opmerkingen en mededelingen mogen gerust 

worden neergeschreven. Wij zullen er zeker de nodige aandacht aan schenken. 

Een regelmatig contact tussen de ouders en de school is belangrijk, daarom hopen wij 

op de medewerking van de ouders te kunnen rekenen. 

 

8.2. Lagere afdeling  

 

8.2.1. De klasagenda 

In de lagere afdeling is de klasagenda het dagelijks contactinstrument. Het is wenselijk 

om de agenda dagelijks na te zien. De agenda wordt minstens 1x per week ondertekend 

door één of beide ouders. 

In de klasagenda worden taken, lessen en mededelingen voor ouders genoteerd. Er is 

ook ruimte voorzien voor mededelingen van de ouders naar de leerkracht toe. Alle 

brieven worden gelezen. Indien u niet deelneemt aan één of andere 

aanbieding/activiteit, wordt de naam van het kind ingevuld en wordt er een schuine 

streep door de brief getrokken. Zo zijn ook wij zeker dat u deze mededeling gelezen 

hebt. 

Algemene mededelingen en uitnodigingen worden enkel via Gimme aan de 

ouders bezorgd. Zo kunnen wij aan alle ouders dezelfde informatie bezorgen, 

en gaan er geen brieven verloren. Ouders die dit niet wensen kunnen toch nog 

een papieren versie van de info verkrijgen. 

 

8.2.2. Toetsen 

Ook krijgen de leerlingen regelmatig de toetsen mee naar huis. Zo kunt u zien hoe uw 

kind evolueert. Gelieve toetsen steeds te handtekenen. 

 

8.2.3. Rapporten 

Vier maal per schooljaar ontvangen de kinderen hun evaluatieboekje of rapport. 

Hierop ziet u de resultaten van het dagelijks werk. Dit rapport betreft de perioden van 

ongeveer telkens 9 weken. 

De vijf domeinen van muzische vorming, bewegingsopvoeding en 

levensbeschouwelijke vakken worden geëvalueerd bij het tweede en het vierde 

rapport. 
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Twee maal per jaar krijgen de kinderen een syntheserapport dat een totaaloverzicht 

geeft van de voorbije maanden. 

Samen met de rapporten worden ook de toetsen ter inzage meegegeven. 

Gelieve het rapport steeds te tekenen voor gezien en iets positiefs te noteren over de 

resultaten/beschrijvingen van uw kind. 

 

8.2.4. Contact met de school  

Uiteraard kunnen ouders ten allen tijde contact opnemen met de school. Men kan de 

leerkrachten, indien zij niet belast zijn met toezicht, steeds spreken en dit, om het 

klasgebeuren niet te storen, vóór of na de klasdag (bij voorkeur op afspraak).  

Een onderhoud met de directie kan steeds, liefst na afspraak.  

(Wenne Van de Reviere 09/384.31.68 of vandereviere.wenne@gbsdevierklaver.be) 

 

 

 

 

8.3. Website  

 
Bent u graag op de hoogte van het schoolgebeuren? Via onze website leest en ziet u 

meer 

 http://www.gbsdevierklaver.be of www.d4k.be 

Onze website is gekoppeld met facebook.  

 

8.4. Infoavond 

 
Eind augustus/ begin september is er een infoavond voor de ouders van de kleuters en 

de ouders van de kinderen van het lager. U kunt er kennis maken met de leerkracht, 

de methodes en de afspraken eigen aan de klas. U bent er alvast van harte welkom! 

 

 

8.5. Oudercontact  

 
Driemaal per jaar wordt er een oudercontact voor alle leerlingen voorzien. In het 

midden van het schooljaar is dit een occasioneel oudercontact. In tussentijd is contact 

met de klasleerkracht, directie of zorgcoördinator steeds mogelijk. Aarzel niet om 

contact op te nemen, indien u dit wenst. Indien wij problemen vaststellen zullen wij 

ook niet aarzelen om u uit te nodigen voor een gesprek. 

Per kind wordt één oudercontact gehouden: gescheiden ouders komen dus best samen. 

9. Schoolmateriaal 
 

De kleuters hebben enkel een schooltasje nodig om fruit, koek/boterham, water, een 

zakdoekje, een reservebroekje, het heen-en-weerschriftje e.d. in op te bergen. 

Voor onze kinderen van de lagere school worden alle werk- en handboeken, schriften 

en een uitgebreid aanbod schoolgerei gratis ter beschikking gesteld. 

Indien uw kind toch eigen materiaal gebruikt op school, is het raadzaam alles te 

naamtekenen. 

Bij verlies of bij opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal wordt er van de ouders 

verwacht dat zij de tegenwaarde vergoeden of het beschadigde materiaal vervangen. 

 

mailto:neirynck.myriam@gbsdevierklaver.be
http://www.gbsdevierklaver.be/
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10. Speelgoed 
 

Gelieve uw kinderen geen speelgoed van thuis mee te geven. Er is voldoende 

spelmateriaal voorzien in onze spelenkoffers.  

De leerlingen brengen zeker geen speelgoed mee dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt. 

Actuele rages worden afzonderlijk behandeld. 

De school kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij verlies of beschadiging. 

Materialen van de school die opzettelijk stuk worden gemaakt dienen vergoed te 

worden door de ouders. 

 

11. Snoepen 
 

Snoep wordt niet toegelaten.  

12.  Tussendoortjes op school 
 

Fruit of groente mag elke speeltijd. Ook een boterham met fruitbeleg of smeerkaas kan 

een waardig alternatief zijn. 

Een koek kan enkel in de namiddag.  

Wij promoten droge koeken op onze school. Crèmevullingen en chocolade worden tot 

een minimum beperkt. Snoeprepen worden niet toegelaten. 

13.Verjaardagen 
 

Dat is prettig en mag gevierd worden, ook op school. Ter gelegenheid van hun 

verjaardag kunnen de kinderen een kleinigheid meebrengen voor hun klasgenootjes 

maar ook een klasgeschenk kan een optie zijn. Best niet overdrijven en graag per kind 

verdeeld. 

Zeker in de lagere afdeling mag hier niet al te veel tijd voor gebruikt worden. 

Om ontgoochelingen, het gevoel van uitsluiting te voorkomen worden uitnodigingen 

voor verjaardagsfeestjes niet via de school verspreid. 

We laten geen wegwerp- of niet-herbruikbare borden, bekers, bestek toe. Kinderen 

hebben dit vaak mee voor verjaardag traktaties, geeft u dit toch mee dan zullen we dit 

terug meegeven naar huis na gebruik zodat u dit kan afwassen en opnieuw gebruiken.  

14.Verzekering 
 

De school is aangesloten bij Ethias, Prins Bisschopssingel 73 – 3500 Hasselt. Bij een 

ongeval op weg van of naar school wordt de school zo snel mogelijk gewaarschuwd. 

Inzage in de polis is mogelijk op het secretariaat van de school. Voor een ongeval op 

school en op weg van en naar school is uw kind verzekerd. Denk eraan dat uw kind dan 

wel de veiligste weg naar huis moet nemen (dit is daarom niet de kortste weg). Indien 

nodig kan je een verzekeringsformulier bekomen op het secretariaat. De behandelende 

arts dient dit dan in te vullen. Vergeet niet een klevertje van de mutualiteit aan te 

brengen, te ondertekenen en uw rekeningnummer te vermelden. Na de behandeling 

worden de onkosten door de mutualiteit, volgens de tarieven, terugbetaald. De 

mutualiteit levert een onkostennota met uw persoonlijke opleg af. 

Dit levert u in op school, het dubbeltje houdt u bij. De verzekering betaalt dan de opleg.  

Zijn niet verzekerd: stoffelijke schade aan fietsen, kledij, … 

Uitzondering: brilglazen en lenzen (volledig) – monturen tot € 25,00. 
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15. Geldinzamelingen 
 

Regelmatige betalingen zoals eetmalen, zwemmen, sportactiviteiten en uitstappen 

binnen de lesuren worden via de maandelijkse rekening betaald. 

Voor activiteiten ingericht door externen (ouderwerking of andere) krijgt u een aparte 

betaalmogelijkheid. 

Enkele de vakantieblaadjes worden aangeboden via de school. Andere abonnementen 

worden niet meer aangeboden via de school.  

16. Lichamelijke opvoeding 
 

De school stelt een T-shirt met het logo van de school ter beschikking van de leerlingen. 

De ouders kopen dit aan. Het eerste T-Shirt wordt gratis ter beschikking gesteld. De 

ouders staan gedurende het schooljaar in voor het wassen. De leerlingen zorgen zelf 

voor turnpantoffels met witte zool, een donkerblauw of zwart sportbroekje en een paar 

kousen. Lange haren worden samengebonden met een elastiek.  

Alles wordt opgeborgen in een turnzakje. 

Pantoffels, turnbroek en turnzak worden genaamtekend. 

De leerlingen kunnen enkel mits voorlegging van een doktersattest vrijgesteld worden 

van de lessen L.O. Ouders kunnen dit ook in de schoolagenda noteren. 

 

17. Zwemmen 
 

Vanaf de derde kleuterklas (startend in februari) wordt er om de veertien dagen 

gezwommen en intensief ingezet op watergewenning. 

Ook de leerlingen van de eerste graad gaan om de veertien dagen zwemmen. De 

zwemlessen vormen een deel van het leerprogramma dat uw kind moet doorlopen 

vanaf het eerste leerjaar. De zwemlessen zijn dus verplicht voor iedereen. Vrijstellingen 

kunnen enkel aanvaard worden mits voorlegging van een doktersattest. 

De leerlingen van de tweede en de derde graad krijgen een aantal zwembeurten per 

schooljaar.  

De zwembeurten gaan door in het zwembad van Merelbeke. We verblijven +/- 50 min 

in het zwembad.  

De toegangsprijs bedraagt € 1,50. U hoeft geen geld mee te geven.  

Vermits het zwemonderricht deel uitmaakt van de eindtermen, heeft de overheid beslist 

om een klas ieder schooljaar gratis te laten zwemmen. In onze school genieten de 

leerlingen van het tweede leerjaar van dit voordeel.  

Zwembandjes, duikbrillen (zwembrilletjes wel), … zijn niet toegelaten. 

In de zwemtas bevinden zich naast de zwemkleding (badpak of sportbikini voor de 

meisjes; aansluitend, korte zwembroek voor de jongens - wijde zwemshorts of 

surfbroeken zijn niet toegelaten), twee handdoeken, een kam en een zakdoek en een 

haarelastiek voor de meisjes. Een badmuts is niet verplicht.  

Snoep en/of koeken horen niet thuis in de zwemtas. 

1x per trimester is er speelles en wordt met de turnjuf afgesproken welk speelmateriaal 

meegebracht mag worden. 

Gelieve uw kind te kleden in een functionele kledij (training, jogging) zodat uw kind 

zichzelf kan behelpen bij het uit- en aankleden. Zo kunnen wij veel tijd besparen. 
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18. Middagpauze 
 

De ouders bepalen bij de aanvang van het schooljaar waar hun kinderen de 

middagpauze doorbrengen en melden elke (ook occasionele) wijziging schriftelijk aan 

de klastitularis. 

De leerlingen die de middagpauze op school doorbrengen verlaten onder geen enkel 

voorwendsel de school zonder medeweten van de directie/toezichthouder. 

De kinderen die thuis gaan eten worden vanaf 13.00u. terug op school 

verwacht. Wie vroeger komt, betaalt remgeld (= opvanggelden onder de middag). 

De kinderen kunnen een lunchpakket meebrengen ofwel een warme maaltijd nemen. 

Alle kinderen kunnen water drinken. Bij de boterhammetjes kunnen de leerlingen verse 

soep van school of water drinken. In de lunchbox bevinden zich zeker geen snoepen 

en/of chocolade. 

In het kader van onze MOS-werking worden brooddozen en hervulbare drinkflessen 

sterk aanbevolen. (MOS=milieuzorg op school) 

Warme maaltijden kunnen besteld worden op school. Per trimester krijgen de ouders 

een GIMME verzoek om in te tekenen. Wijzigingen (ziekte of andere) worden aanvaard 

als de school voor 9u wordt verwittigd. Zo niet wordt de maaltijd toch aangerekend. 

19. Bus voor de uitzonderlijke situaties 
 

De ouders of onthaalouders halen de leerlingen af aan de bus. Indien er niemand staat 

wordt uw kind terug meegebracht naar school (opvang).  

20. Dranken 
 

Er worden geen drankjes meer verkocht op school. Enkel melk en plat water 

(kraantjeswater) worden nog toegestaan.  

21. MOS op school (MOS = milieuzorg op school)  
 

Onze school is reeds enkele jaren een MOS-school! We hebben aandacht en dragen 

zorg voor ons milieu. Op de school betekent dat o.a. dat er een afvalstraatje is met 

verschillende vuilbakken voor papier, PMD en restafval. Groente-, fruit- en tuinafval 

gaan in een compostvat en het figuurtje Jos Van Mos brengt ons regelmatig een 

milieutip. We willen de PMD-zak niet al te snel vullen en vragen daarom een brooddoos 

te gebruiken voor het lunchpakket en de verpakkingen zoveel mogelijk te beperken. 

Ook gezonde voeding behoort tot MOS. Daarom kan je elke dag tijdens elk 

pauzemoment fruit of groente als tussendoortje eten. Een droge koek of 

boterham kan enkel in de namiddag.  

Iedere nieuwe leerling(e) krijgt bovendien een boterhamdoos van de school, die gevuld 

kan worden met fris, lekker en gezond water.  

 

We willen de natuur een stukje op school brengen door de aanleg van een moestuintje 

(“De Moezemostuin”), het houden van kippen en het opfleuren van de school met een 

bloempje.  

Onze school zamelt tevens lege inktpatronen van printers en kopieermachines en ook 

batterijen in. Ook met de doppen van plastiekflessen kunt u op school terecht. Ze 

worden opgehaald en gerecycleerd. De volledige opbrengst schenken wij altijd aan een 

goed doel. Zo konden wij Hachiko (werken met blindengeleidehonden), Plan 

International, de vereniging SinZ (School in en na Ziekenhuis) en het paardenasiel The 

Old Horses Lodge al meerdere keren financieel steunen. 
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22. Binnenblijven na ziekte 
 

Als een kind tijdens de speeltijden niet buiten mag, wordt dit schriftelijk door de ouders 

aan de leerkracht meegedeeld… Kinderen met koorts, diarree of braken worden 

aangeraden thuis te blijven. 

 

23. Verloren of vergeten voorwerpen 
 

Een goede raad… Teken met naam of met een bepaald merkteken alle zaken 

toebehorend aan je kind: turnkledij en turnzak, jas, sjaal,… 

Alle ‘verloren’ voorwerpen worden gedurende geruime tijd bewaard. Op het einde van 

het schooljaar wordt alle niet-opgehaalde kledij geschonken aan het goede doel. 

De school kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of verlies van persoonlijk 

materieel van de kinderen (schoolgerei, fiets, bril,…) 

 

24. Dieren op school 
 

Voor de veiligheid van de kinderen worden er geen dieren toegelaten op school. Ook 

dieren aan de leiband worden niet toegelaten. Assistentiehonden die personen met een 

beperking bijstaan zijn wel toegelaten. 

 

25. Problemen op school 
 

Bij onenigheid tussen leerkrachten en ouders nemen de ouders in de eerste plaats 

contact op met de betrokken leerkracht om, in gemeenschappelijk overleg, te trachten 

tot een vergelijk te komen. 

Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken met de 

directeur, zodat deze kan proberen een overeenkomst tussen beide partijen tot stand 

te brengen. 

 

26. Veilig verkeer om en rond de school 
 

Om ervoor te zorgen dat het verkeer om en rond de school verkeersveilig is, durven 

wij op ieders medewerking rekenen. 

Daarom vragen wij… 

- in de schoolomgeving traag en gedisciplineerd te rijden. 

- enkel te parkeren op de voorziene plaatsen.  

- de verkeersregels te respecteren. Geef als ouder het goede voorbeeld en steek de 

rijweg over op het zebrapad.  

- gebruik de “kiss & ride”- zone op de parking. 

- Er wordt niet gespeeld op de parking. 

- Kinderen dienen zich te houden aan de afgesproken reisweg (van en naar 

huis/school) die ouders bij het begin van het schooljaar noteerden. 

- Een Fluohesje is aanbevolen en kan aangekocht worden op onze school.  
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27. Kledij en uiterlijk 
 

Wij verwachten dat uw kind verzorgd naar school komt. In elk seizoen moet de kledij 

voornaam en fatsoenlijk zijn. Er is een verschil tussen vakantiekledij en kleding 

waarmee men naar school gaat. De school vraagt dat kinderen met spelvriendelijke 

kledij naar school komen. 

 

28. Medicatie 
 

Op school zijn enkel EHBO-producten aanwezig voor het toedienen van eerste hulp. 

(ontsmettingsmiddelen, pleisters, verband, e.d. ….) 

Wettelijk is het de school niet toegestaan een voorraad andere medicamenten te 

bezitten of op eigen houtje medicatie toe te dienen aan kinderen. 

Als een kind medicatie moet nemen (bvb. na een ziekteperiode) moeten de 

ouders/voogd een toelating schrijven met vermelding van: naam van het medicament, 

dosering, momenten van inname en periode. Koortswerende middelen kunnen nooit in 

aanmerking komen om toe te dienen op school. Kinderen met koorts horen niet op 

school. 

Personeelsleden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij ongewild vergeten van 

toedienen van medicatie. 

 

29.Schoolafspraken i.v.m. luizen 
 

Wij kiezen ervoor om, in samenwerking met het CLB, te werken met een stappenplan 

om de luizen op school zo minimaal mogelijk te houden.  Onder de leuze “ gedeelde 

verantwoordelijkheid” willen we samen met jullie ijveren voor een luizenvrije school. 

 

De school zal een aantal algemene controles op luizen/neten voorzien. Deze situeren 

zich direct na de grote vakantie, na de kerstvakantie en na de paasvakantie. 

Na de herfst- en krokusvakantie worden enkel de aangemelde leerlingen 

gecontroleerd.    

De controles worden uitgevoerd door de school aangestelde verantwoordelijken ( 

luizenmoeders, kinderverzorgster, vrijwillige leerkrachten,…). 

Bij kinderen met luizen en/of neten zullen de ouders persoonlijk verwittigd worden via 

een schrijven. 

 

Af en toe kan u ook een luizensticker zien in het heen- en weerschriftje van uw kleuter 

of in de agenda van uw lagere schoolkind. Dit betekent dat de klasleerkracht op de 

hoogte werd gebracht of heeft vastgesteld dat er een nieuw luizenprobleem in de klas 

aanwezig is. Gelieve diezelfde avond uw kleuter en/of lagere schoolkind te controleren 

en indien nodig ook onmiddellijk te behandelen zoals hierboven beschreven. 

Kleur het vakje in op de luizensticker zodra u uw kind heeft gecontroleerd. Zo kan de 

klasleerkracht alles goed opvolgen. 

 

 

 

30.Website en sociale media 
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De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s van leerlingen tijdens verschillende 

evenementen. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze 

publicaties mee. Bij het begin van elk schooljaar wordt aan de ouders hiervoor de 

toestemming gevraagd door het ondertekenen van een document. 

Het is aan ouders niet toegelaten om foto’s van de leerlingen en leerkrachten op sociale 

netwerksites te plaatsen (Facebook, Twitter, Instagram …) 

 

31. GSM en smartwatch 
 

Gsm ’s zijn voor de leerlingen niet toegelaten op school. Voor dringende gevallen kan 

er gebeld worden vanuit of naar het secretariaat. Indien een kind toch een gsm bij 

heeft, dan wordt deze aan de leerkracht in bewaring gegeven of veilig weggestopt door 

de leerling die verantwoordelijk is voor zijn gms. De school is niet verantwoordelijk 

voor diefstal, verlies of schade. Ook smartwatches of andere elektronica laat u beter 

thuis. 

 

32. Indeling in leerlingengroepen 
 

Bij een aangroei van het leerlingenaantal kan het zijn dat een extra klas kan 

ingericht worden. 

      

      Ook wanneer het aantal leerlingen in een klas 30 of meer is, zal de klas opgesplitst 

worden. De directeur zal in samenspraak met de betrokken leraren en het zorgteam de 

klasgroep verdelen. 

 
       

      Er wordt rekening gehouden met een evenwichtige klassamenstelling: 

 

• zowel op cognitief vlak, 

• als op sociaal vlak, 

• met een evenwicht jongens/meisjes, 

• en een evenwicht naar aantal zorgkinderen, 

• zoveel mogelijk rekening houdend met de vriendschappen van de 

kinderen. 

33. Het schoolreglement 
 

Het schoolreglement omvat algemene, jaaroverschrijdende bepalingen.  

De meer specifieke regels en afspraken worden echter in dit afsprakenboekje vermeld. 

Ouders ondertekenen voor instemming. 
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Leerlingen 

« Goede afspraken maken goede vrienden » 

Wat we van de leerlingen verwachten! 

 

1.  Algemeen 
 
• Elke leerling heeft respect voor de anderen. 

• Elke leerling heeft respect voor de eigendommen van anderen. 

• Elke leerling mag steeds zijn eigen mening verkondigen. 

• Elke leerling gedraagt zich beleefd en hoffelijk. 

• Een beschaafde Nederlandse taal overal en tegen iedereen wordt van elke leerling 

verwacht. 

 

2.   Pesten op school 
 
Pesten wordt niet geduld! Volgende afspraken worden nadrukkelijk gemaakt: 

• Beoordeel of veroordeel niemand op zijn uiterlijk! 

• Sluit niemand uit! 

• Zit niet aan de spullen van een ander! 

• Lach elkaar niet uit! 

• Noem elkaar niet bij de bijnaam! 

• Spreek elkaar aan met de voornaam! 

• Scheld niemand uit! 

• Vecht of scheld nooit terug! 

• Laat elkaar met rust, bemoei je niet met een ander! 

• Kies (bij een ruzie) geen partij, mee pesten is even erg als aanstoken! 

• Schenk aan de pester geen aandacht, laat je afkeur merken! 

• Meld aan de leerkracht wanneer jezelf of iemand anders gepest wordt! (dit is geen klikken) 

• Praat eerst een ruzie zelf uit, helpt dat niet: vertel het aan de leerkracht en daarna … 

vergeven en vergeten! 

• Luister naar elkaar! 

• Word je gepest, praat erover thuis of met de leerkracht, je moet het niet geheim houden 

en niet te lang wachten: hoe langer je wacht om die nare dingen te vertellen, hoe meer 

kans dat het pesten steeds erger wordt! 

 

3.   In de klas 
 
• Elke leerling zorgt ervoor dat zijn bank en boekentas steeds getuigen van orde en netheid. 

Men stopt in de boekentas de dingen die men echt nodig heeft in de klas. 

• Elke leerling draagt zorg voor het aanwezige materiaal in de klas. Opzettelijke beschadiging 

van materiaal zal moeten vergoed worden. 

• Niemand mag op eigen initiatief de klassen, gangen, trappen betreden. 

• Niemand blijft in de klas achter (tenzij de leerkracht aanwezig is). 

• In de gang hangt elke leerling zijn kledingstukken netjes aan de kapstok. 
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• Het zakje met turnkledij (genaamtekend) wordt eveneens aan deze kapstokken gehangen. 

 

4.   Op de speelplaats 
 
• Tijdens de speeltijd wordt er op de speelplaats gespeeld: vechten, stampen, schoppen, 

grove taal en tegenspreken horen niet thuis op onze school. 

• Er wordt nooit gespeeld op de trappen en in de gang. 

• In de gangen en op de trappen wordt er niet gegeten. 

• De banken worden alleen gebruikt om te zitten. Op de banken staan of lopen is niet 

toegelaten. 

• De leerlingen zorgen voor een nette speelplaats! Alle afval gaat in de juiste vuilnisbak. 

(sorteer) 

• De beplantingen worden niet beschadigd. In bomen klauteren is niet toegestaan. 

• Bij het binnenkomen en verlaten van het schoolgebouw en in alle gangen is het volledig 

stil. 

• Het is zonder toestemming van de leerkracht verboden om de speelplaats te verlaten. 

• De leerlingen plaatsen ‘s morgens hun schooltas op de voorziene plaats. 

• Voetbal mag enkel op het voetbalterrein en gebeurt volgens een beurtsysteem 

(geafficheerd aan het raam van de zaal). 

• De leerlingen mogen enkel bij goed weer en met toestemming van de leerkracht in de 

speeltuin. (met beurtsysteem) 

• Ballen mogen uit de kleutertuintjes gehaald worden mits toestemming van de leerkracht. 

• Bij slecht weer wordt er onder het afdak gespeeld. (geen balspelen) 

• De rode lijnen bakenen de speelplaats af, de leerlingen spelen niet voorbij en over de rode 

lijnen. 

  

5.  In de toiletten 
 
• De toiletten worden zoveel mogelijk bezocht bij het begin van de speeltijd en niet op het 

laatste nippertje. 

• De toiletten zijn geen speelplaats! Niemand blijft onnodig achter in het sanitair. 

• Het belsignaal bij het einde van elke speeltijd is niet het signaal om nog vlug naar het toilet 

te gaan. 

• Er worden geen papiertjes of ander afval achtergelaten in de toiletten. 

• Van elke leerling wordt verwacht dat de gebruikte toiletten worden doorgespoeld. 

• Na ieder bezoek aan de toiletten worden de handen gewassen. 

 

6.  In de refter 
 
• De leerlingen die geen warme maaltijd gebruiken, nemen hun boterhammen mee in een 

genaamtekende brooddoos. 

• De leerlingen die boterhammen (en/of soep) eten doen dit in de klas samen met de 

klasleraar. 

• Warme maaltijden nuttigen we in de refter. Het binnenkomen en verlaten van de refter 

moet ordelijk gebeuren. 

• Tijdens de maaltijd praten de leerlingen op spreektoon met elkaar. 

• De leerlingen die naar huis gaan worden pas om 13.00 uur terug op school verwacht (indien 

een leerling voor 13.00u. op school terugkeert wordt er remgeld aangerekend). 
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• Van elke leerling wordt verwacht dat hij/zij goede tafelmanieren nastreeft zoals hij/zij dit 

thuis ook doet. We vragen een inspanning om tenminste te proeven wat er op de tafel 

komt. 

7. ’s Morgens 
 
• De leerlingen betreden de school via de Middelwijk. 

• De school is open van 07.00 uur, er is opvang voorzien in de polyvalente zaal van de lagere 

afdeling. 

• De leerlingen houden zich bezig met een boek of een gezelschapsspel, lopen – stoeien – 

met de bal spelen mag niet. 

• De leerlingen blijven in de zaal tot 08.00u. Om 08.00 gaan de kleuters onder begeleiding 

naar de kleuterafdeling, de leerlingen van het lagere spelen verder op de speelplaats. 

• Alle speelgoed wordt eerst opgeruimd. 

• De lessen en de activiteiten starten om 08.30 uur stipt, de bel rinkelt om 08.25 uur. 

• Iedereen is op tijd, de ouders nemen aan het begin van de speelplaats afscheid en gaan 

niet mee tot in de klas. 

• Fietsen worden aaneensluitend en op eigen verantwoordelijkheid in de rekken geplaatst. 

• Fietsen op de speelplaats, op het pad en op de parking kan niet. Elke fietser stapt af  en 

gaat met de fiets aan de hand op de speelplaats tot aan de fietsenrekken. 

• Boekentassen worden netjes op de afgesproken plaats geplaatst. 

 

8.   Belsignaal 
 

Om 8u25 gaan de leerlingen rustig naar hun klas bij het eerste belsignaal. 

Na de speeltijden (voormiddag, middag en in de namiddag) worden eerst rijen 

gevormd. Daarna zullen de leerlingen onder begeleiding van de klasleerkracht naar de 

klas stappen. 

Kleuterafdeling: 

De kleuters gaan bij het eerste belsignaal naar hun klasrij.  

9.   Einde van de lessen – rangen 
 
• De leerlingen komen stil, ordelijk en onder begeleiding van de leerkracht naar buiten en 

stappen naar het juiste verzamelvak. 

• De leerlingen verlaten de klasrij niet om boekentas, … aan de ouders te geven. 

• Op het teken van de schoolverantwoordelijke worden de rijen ontbonden: · 

- leerlingen die afgehaald worden 

- leerlingen voor de opvang 

• De leerlingen stappen ordelijk en per twee in de rij. 

• Fietsen worden aan de hand gehouden. 

• Kleuters worden aan de hand gehouden en lopen niet tussen de rijen. 

• Alle leerlingen komen naar school en gaan naar huis via de weg die voor hen het veiligst 

is (in samenspraak met de ouders). Indien de kinderen langs een andere weg naar school 

of naar huis gaan, moet dit door de ouders schriftelijk gemeld worden aan de leerkracht. 

• De ouders melden schriftelijk aan de leerkracht wanneer er iemand anders de kinderen 

afhaalt. 

• Ouders wachten op de afgesproken plaats, en lopen niet voor – tussen – achter de rijen, 

ouders verlaten de school via de grote parking en niet via de schoolpoort. 

 



   

 

Afsprakennota Gemeentelijke Basisschool 'De Vierklaver' afdeling Gavere 

19 

10. In de schoolbus 
 
• Het op- en afstappen gebeurt op een keurige wijze zonder lopen en duwen. 

• De leerlingen gaan onder begeleiding naar de bus. 

• Alle leerlingen zitten neer tijdens de busrit. 

• De leerlingen moeten zich deftig gedragen, respect hebben voor en luisteren naar de 

busbegeleider en chauffeur. 

• De busbegeleider heeft het recht om sancties op te leggen. 

• De ouders zorgen voor goede en duidelijke afspraken waar, wanneer, … hun kind moet op- 

en afstappen. 

 

11. Avondopvang 
 
• De leerlingen stellen zich ordelijk op. 

• De opvang duurt tot 18.00u., gelieve de einduren te respecteren. 

• De leerlingen spelen buiten tot 16.00u. (bij goed weer kan de persoon met toezicht de 

speeltijd langer laten duren) en maken dan in stilte de taken, bij gebrek aan taken zorgen 

de leerlingen voor aangepaste lectuur. 

• Alle leerlingen bevinden zich op dezelfde plaats: ofwel binnen ofwel buiten. 

• De leerlingen zitten allen afzonderlijk op een vaste plaats. 

• Boekentassen en jassen moeten op de vaste plaats. 

• De leerling voorziet zelf alle materiaal om taken en lessen te maken: schrijfgerief, hand- 

en werkboeken, kladschrift, … 

• Niemand gaat terug naar de klas als men iets vergeten is. 

• Vooraleer de kinderen naar huis gaan dienen zij het gebruikte materiaal/strips/boeken 

terug te plaatsen. 

• Drinken en naar toilet gaan kan, maar met toestemming van de verantwoordelijke. 

• Als je ouders er zijn, meld je dit aan de verantwoordelijke; je barcode wordt dan ingescand. 

12. Tijdens de turnlessen en zwemlessen: afspraken en materiaal 
 
• geen losse, lange haren: lang haar wordt samengebonden. 

• Geen juwelen! Armband, ring, ketting, lange oorbellen, … laat je thuis. 

• Wij hebben respect voor het sportmateriaal van de school. 

     Materiaal voor de turnlessen : 

• Een genaamtekende turnzak met daarin : blauw sportbroekje, T-shirt van de school, 

turnpantoffels met witte zolen, 1 paar kousen, haarelastiek. Alles naamtekenen,a.u.b.  

     Zwemlessen: 

• Een genaamtekende zwemzak met daarin: zwempak of sportbikini (meisjes), zwembroek, 

aansluitend kort model (jongens)  opgelet: er zijn geen wijde zwemshorts toegelaten in 

het zwembad! .  

• 1 kleine handdoek en 1 grote handdoek. Kam of borstel, haarelastieken. 

• Alles met de naam van de leerling erop. 

 

13.    Allerlei 
 
• Een droge koek, fruit of boterham mag. 

• Moedwillig beschadigen van materieel kan aangerekend worden. 

• Alle leerlingen spreken de leerkracht aan met « meester » of « juf » en de directeur met 

« mevrouw de directeur » of « juf Wenne » aan. 
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• Wanneer personen vreemd aan de school in de klas komen zeggen de leerlingen op een 

verzorgde manier « dag mijnheer/mevrouw ». 

• Elke dag een goedendag wensen kost geen geld. 

• De leerlingen mogen ter gelegenheid van hun verjaardag de klasvriendjes op iets extra 

vergasten. Een stuk fruit is zeker aan te raden. 

• Elektronica niet toegelaten op het schoolterrein. Het dragen van juwelen, ringen, 

uurwerken stemt tot voorzichtigheid. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 

verlies of beschadigingen. 

• Gsm’s worden niet toegelaten op onze school. Bij dringende gevallen kan er steeds 

getelefoneerd worden op het secretariaat.  

• Persoonlijke zaken moeten genaamtekend worden. 

• Mijn fiets is wettelijk in orde. 

• Ik geef thuis alle brieven en nota’s van de school af. 

• Op school gebruikt iedereen een beschaafde taal en gebruiken wij algemeen Nederlands 

 

14.   Afwijkend gedrag: belonen – straffen 
 
• Afspraken en houdingen worden op volgende manier aangebracht: 

- praten met de kinderen over wat waardevol is en wat af te keuren is 

- gedrag bespreken en argumenteren 

- waardering laten blijken, ook bij geringe vorderingen belonen, prijzen, 

verantwoordelijkheid geven 

- straffen bij gedrag dat de verkeerde richting uitgaat: straf schrijven, strafpunten 

uitdelen, uitsluiten van een activiteit, of een andere vorm van sanctioneren. 

• Principieel geldt: een gekregen straf is een verdiende straf. Straffen wekken nogal eens 

tegenstand op bij de leerling en ouders. Hierbij vragen wij de medewerking van de 

ouders om een opgelegde straf naar behoren te laten uitvoeren. Gebrek aan vertrouwen 

verstoort de relatie ouders - school 

• Elke straf wordt nagekeken en gehandtekend door de ouder(s). 

• Indien het gedrag van de leerling de goede werking van de klas of school in het gedrang 

brengt kan een ordemaatregel genomen worden: deze ordemaatregel wordt genomen 

door de titularis:  

- mondelinge opmerking 

- schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouder(s) ondertekenen 

- ik krijg een schriftelijke extra taak en mijn ouder(s) ondertekenen 

- ik krijg een uitsluiting van een activiteit 

- ik word naar de directeur gestuurd 

- de leerkracht en/of de directeur bespreekt mijn gedrag met de ouder(s) 

- ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag) 

• Indien het gedrag werkelijk een bedreiging vormt voor de goede werking van de school 

kan de directeur een tuchtprocedure starten. 
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1. Bijlage 1 : bijdrageregeling 2022/2023 
 

 

 

BIJDRAGEREGELING 2022 - 2023 

 
 kleuterschool lagere school 

 PO 1 2 3 1 2 3 4 5 6 

Zwemmen/per beurt nvt nvt nvt 1,50 1,50 gratis 1.50 1,50 1,50 1,50 

Soep bij broodmaaltijd 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

Eetmalen (warme maaltijd) 2,56 2,56 2,56 2,56 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 

Opvang per minuut 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Remgeld 1ste kind v/h gezin 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Remgeld 2de kind v/h gezin 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Remgeld 3de kind v/h gezin 

(indien alle drie aanwezig) 
Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

Klasfoto (niet verplicht)           

Individuele foto (niet 

verplicht) 
          

Boerderijdagen 
(niet slapen) 

nvt nvt nvt nvt 24,00 nvt nvt nvt nvt nvt 

Cultuurklassen 
(1 week niet slapen) 

nvt nvt nvt nvt nvt 21,00 nvt nvt nvt nvt 

Sportklas (drie dagen) 

Zeeklas (één week) 
nvt nvt nvt nvt nvt nvt Maximum 480,00 euro voor de 

verschillende openluchtklassen 
samen Bosklas (drie dagen) 

Stadsklas (één week) 
nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

Schoolreis (bedrag bij 

benadering) 
5,00 5,00 8,00 8,00 15,00 15,00 nvt nvt nvt nvt 

Didactische uitstappen 

(richtbedrag) 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Sportactiviteiten binnen de 

uren (richtbedrag) 
nvt nvt 10,00 10,00 7,00 7,00 10,00 10,00 15,00 15,00 

Vakantieblaadjes 

(niet verplicht) 
          

Nieuwjaarsbrieven (niet 

verplicht) 
          

Steunacties (niet verplicht)           

Turn T-shirt nvt nvt nvt nvt 1 gratis 9,00 Euro per stuk 

De maximumfactuur bedraagt 50,00 50,00 50,00 50,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 


