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Ons schoollied

Beluister het lied op: http://www.basisschoolhhoh.be

geschreven door ouders in september 2011, maar nog steeds actueel
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Beste ouders,
Welkom in de vrije basisschool H.Hart Oud-Heverlee! (afgekort HHOH). Onze school is een kleine
familiale dorpsschool. Het kleinschalige zorgt voor een aangenaam contact tussen ouders en
leerkrachten en tussen ouders onderling. Er is dan ook een grote betrokkenheid van de ouders bij het
schoolgebeuren. In onze school is uw kind geen nummer. Iedereen kent bijna iedereen. Dit zorgt
voor een zeer open en aangename sfeer.
Onze hoofdbetrachting is dat kinderen graag naar school komen. Als het welbevinden en de
betrokkenheid hoog zijn, kan je op een aangename manier tot leren komen.
In deze brochure vindt u concrete, praktische informatie over onze school. De algemene info vindt u
in het schoolreglement op onze website: www.basisschoolhhoh.be.

Schoolstructuur:
De VZW Comité voor Onderwijs (zusters Annuntiaten van Heverlee) zijn het schoolbestuur van het
Heilig Hart Oud-Heverlee. Onze school is dan ook geïnspireerd door hun opvoedingsproject. Tot deze
vzw (Comité voor Onderwijs) behoren 13 basisscholen (Kleuter- en lagere school H.Hart Heverlee, St.
Norbertus Heverlee, Pastoor De Clerckschool Veltem, Vrije basisschool Sint-Joris-Weert, Vrije
basisschool de Bolster in Neerijse, alle scholen van het Katholiek onderwijs te Kessel-Lo) en ook de
secundaire school H. Hartinstituut te Heverlee. Door de intense samenwerking en onze krachten te
bundelen, kunnen we een stabiel beleid voeren. Een aantal secundaire processen (boekhouding,
preventie, technische ondersteuning, personeelsadministratie) gebeuren centraal. Maar ook
pedagogisch is er een intense samenwerking die elke school versterkt.
Deze basisscholen zijn verenigd in de scholengemeenschap “Archipel” www.sgarchipel.be

Schoolvisie:
Hier vind je onze visietekst. Op de website kan je lezen hoe we deze concreet proberen te realiseren.
https://www.basisschoolhhoh.be/onze-school/schoolvisie/
Onze school wil een ontmoetingsplaats zijn waar iedereen zich goed voelt. Samen willen we een plek creëren
waar de ontwikkelingskansen van elk kind centraal staan. Welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid zijn
hierbij de sleutelwoorden.
We begeleiden kinderen op hun weg naar zelfstandigheid, rekening houdend met de eigenheid van ieder van
hen. Als zorgbrede school creëren we optimale groeimogelijkheden, vertrekkende vanuit de mogelijkheden van
elk kind. We wensen voor ieder kind gelijke onderwijskansen. Overleg met alle betrokkenen is daarbij belangrijk.
Naast kwaliteitsvol taal- en rekenonderwijs hechten we veel belang aan wereldoriëntatie, creativiteit, sport,
ICT, leren leren en sociale vaardigheden. We kiezen daarvoor gevarieerde en actieve werkvormen: differentiatie,
klasoverstijgend werken en leren van elkaar.
Vanuit de christelijke inspiratie en het opvoedingsproject van de zusters Annunciaten leren we kinderen
respectvol om te gaan met zichzelf, anderen, de natuur en onze multiculturele samenleving. Als dorpsschool
nemen we deel aan activiteiten van de plaatselijke gemeenschap.
Ons geëngageerd team durft zichzelf in vraag stellen en vindt levenslang leren belangrijk.

Schoolbrochure HHOH - 1/09/22 - 2

Wie is wie
●
●
●
●

Directie: Piet Bakelants directie.hhoh@sgarchipel.be tel. 016/40 44 58 of 0485/41 56 59
Directie (op woensdag) en beleidsmedewerker: Joke Vanvaeck joke.vanvaeck@sgarchipel.be
Secretariaatsmedewerker: Heidi Van Roosbroeck secretariaat.hhoh@sgarchipel.be
Zorgcoördinator kleuter- en lagere school: Katleen Havet: zorgco.hhoh@sgarchipel.be of
katleen.havet@sgarchipel.be
● Leerkrachten: Je vindt de opdrachtverdeling van de leerkrachten op de website
● Het CLB-anker voor HHOH is Wendy Deruyver. Ze is tijdens de werkuren bereikbaar op het
nummer 0490/64 51 40 of per mail wendy.deruyver@vclbleuven.be .

Inschrijvingen
Onze school werkt voor de inschrijving van nieuwe leerlingen met een aanmeldsysteem. Wij werken
hiervoor samen met het digitaal inschrijvingsplatform “Meldjeaan Leuven”:
https://meldjeaan.leuven.be/ Broers en zussen en kinderen van personeelsleden krijgen steeds
voorrecht van inschrijven. Nadien kan iedereen zich inschrijven. In de school wordt jaarlijks een
maximumcapaciteit vastgelegd. Indien deze bereikt is, worden de kinderen niet ingeschreven maar
aangemeld en op een wachtlijst gezet.
Kleuters kunnen starten vanaf de dag dat ze 2,5 jaar geworden zijn. De instap in de kleuterschool kan
alleen op vooraf vastgelegde instapmomenten. Deze zijn:
• 1 september
• de eerste schooldag na de Allerheiligenvakantie
• de eerste schooldag na de kerstvakantie
• 1 februari
• de eerste schooldag na de krokusvakantie
• de eerste schooldag na de paasvakantie
• de eerste schooldag na Onze Lieve Heer Hemelvaart
Voor meer concrete info kan je terecht bij de directie of de up-to-date info op onze website:
www.basisschoolhhoh.be
Info over onze school, een rondleiding, … dit kan steeds na een afspraak met de directeur van de
school (Piet Bakelants: O485/41 56 59)

Naar een nieuwe klas
Het nieuwe schooljaar start op de eerste schooldag van september. De opvang start om
8u00 op de speelplaats. Vanaf 8u30 zijn alle leerkrachten op school aanwezig om
kinderen en ouders op te vangen.
De kleuters van de eerste kleuterklassen (K1A en K1B) mogen door hun ouders tot in
hun klas vergezeld worden. Vanaf 8u30 zijn de leerkrachten in de klas aanwezig.
De andere kleuters (K2 en K3) nemen na het eerste belsignaal plaats in de aangeduide
rijen. De kinderen van de lagere school mogen vanaf 8u40 zelfstandig naar de klas gaan.
Om 8u45 starten de lessen en moet iedereen in de klas aanwezig zijn.
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Schooluren
● Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u45 tot 12u00 en
van 13u10 tot 15u30
● Op woensdag van 8u45 tot 12u00
Wij vragen uitdrukkelijk om de schooluren te respecteren, zowel bij het brengen als bij het afhalen
van de kinderen. De klaswerking start om 8u45. Het is noch voor de leerkracht noch voor de kleuter
of leerling prettig om te laat in de klas aan te komen. Vanaf 8u45 zijn de leerkrachten
verantwoordelijk voor hun klas en is het niet wenselijk hen nog uitgebreid aan te spreken.

Voor- en naschoolse opvang buiten de schooluren
● ’s Morgens vanaf 8u00 op de speelplaats/refter
= betalend van 8u00 tot 8u20 aan € 0,58/20 min. – gratis vanaf 8u20
● ’s Avonds tot 17u00
= betalend vanaf 15u45 tot 17u00 aan € 0,58/15 min.
▪

voor de kleuters en leerlingen van de eerste klas: een speelse opvang in de refter en op de
speelplaats

▪

voor de lagere school: studie tot 16u30 , nadien mogelijkheid tot ontspanning.
Om de registratie zo foutloos mogelijk te organiseren gaan bij de bel van
15.45 uur alle kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar naar binnen in de
eetzaal. De kinderen van de lagere school verzamelen in de gang van de
nieuwbouw. Als alle kinderen binnen zijn en de speelplaats leeg is, kunnen de
kinderen digitaal ingeschreven worden. Als de kinderen worden afgehaald,
moet iedereen uitgeschreven worden. Er wordt verwacht dat je dit expliciet
meldt bij tante Frieda.

Opvang buiten de schooluren - Ferm

Voor wie?
• kinderen die ‘s morgens voor 8u00 opgevangen moeten worden. Ferm brengt deze kinderen
tijdig naar school.
• Om 17.00 uur worden de kinderen die nog in de schoolopvang zijn naar Ferm gebracht. Daar
kunnen ze tot 18.30 uur blijven.
• kinderen die op woensdagnamiddag (na 12u30) naar de opvang moeten
• kinderen die op schoolvrije dagen of tijdens de schoolvakanties moeten opgevangen
worden (hier is vooraf inschrijving wel verplicht 🡪 te verkrijgen bij Ferm)
Richtlijnen van en afspraken met Ferm
Elke ouder kan, na het in orde brengen van de administratie, voor zijn/haar kind(eren) gebruik maken
van de voor- en naschoolse opvang in Ferm. Zij zijn open vanaf 7u00 en tot 18u30.
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bko.oudheverlee@samenferm.be • 016/40 84 12 • infolijn 070/24 60 41 van 9u tot 14u
SamenFerm.be • Ferm Kinderopvang vzw • Dorpsstraat 81• 3050 Oud-Heverlee

Eten en drinken
Als tussendoortje pleiten wij voor “gezond” snoep: fruit of droge koeken. Snoep is dus niet
toegelaten.
Op school bieden we koek en fruit/groenten aan. Dit houdt in dat de kinderen die hierop inschrijven
tijdens de ochtendspeeltijd een stuk (seizoen)fruit of groente en in de namiddag een koekje van de
school krijgen. Dit is zowel een gezondheids- als milieuproject. (alle kinderen krijgen hetzelfde stuk
fruit of koek, het is gezond en minder milieubelastend omwille van de grote verpakkingen)
Voor koek&fruit schrijf je in aan het begin van het schooljaar en betaal je per trimester:
• eerste trimester: €36
• tweede trimester: €27
• derde trimester: €27
Kinderen, die hun lunchpakket in de school wensen te gebruiken, kunnen gratis water krijgen. Er
worden geen andere dranken aangeboden. Kinderen kunnen steeds hun eigen drinkbus, gevuld met
water, meebrengen naar school. Ook blikjes en brikjes zijn niet welkom op school.
Er is ook mogelijkheid tot het gebruik van warme maaltijden. We kiezen zeer gericht voor
kwalitatieve, gezonde en duurzame maaltijden. Bij de start van het schooljaar geef je door op welke
dagen je kind(eren) warm eten wensen. Omwille van afwezigheden (ziekte) kunnen steeds
aanpassingen (tot 11.00 uur de dag voordien) doorgegeven worden. Je kan het maandmenu steeds
op onze schoolwebsite raadplegen.
De maaltijden komen van traiteur “André Claessens” uit Nossegem.
https://www.traiteurclaessensandre.be/
Prijzen warme maaltijden (soep + warme maaltijd):
•

Warme maaltijden kleuters 🡪 € 4,25

•

Warme maaltijden lagere school 🡪 € 5,25

Bestellingen: annuleren of extra maaltijd?
• Bij de start van het schooljaar kan je aangeven welke dag je kind een warme maaltijd eet.
Aanpassingen (omwille van ziekte) kunnen steeds ten laatste één werkdag op voorhand voor
11u doorgegeven worden. Opgelet: wanneer u een maaltijd op maandag wilt annuleren,
dient dit dus te gebeuren op vrijdag voor 11u!
•

Aanpassingen doe je zelf via een zeer eenvoudig snel in te vullen formulier
(https://forms.gle/rf3YAqh6VKzzAj297) op onze schoolwebsite en niet per e-mail. Wanneer u
annuleert op de dag dat uw kind afwezig is, wordt de warme maaltijd van die dag zelf wel
aangerekend. We kunnen dit niet meer aanpassen. Wanneer u niet weet hoe lang uw kind
afwezig zal zijn annuleert u best voor enkele dagen. Zo bespaart u extra kosten

•

Indien er klasactiviteiten (uitstappen) zijn waardoor de kinderen ’s middags niet op school zijn,
annuleert de school de maaltijden voor de hele klas.
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Middagtoezicht (forfaitaire aanrekening)
Voor de kinderen die 's middags op school overblijven dienen wij extra personeel aan te werven.
Scholen mogen deze extra kost doorrekenen aan de gebruikers. We hebben na overleg in de
schoolraad beslist om de kost die gepaard gaat met het middagtoezicht forfaitair aan te rekenen. Als
uw kind elke dag op school blijft eten, betaalt u maandelijks 9,20 euro (10 facturen).
Berekeningsbasis voor het forfaitair bedrag
We tellen 182 schooldagen waarvan 37 woensdagen 🡺 145 dagen - Aftrek van 4 'uitstapdagen' 🡺 141 dagen
1 keer overblijven = 0,65 euro - 141 dagen x 0,65 euro = 91,65 euro of afgerond 92 euro voor een kind dat elke dag blijft
eten

Begin september krijgt u de mogelijkheid om aan te geven hoeveel keer per week uw kind tijdens de
middagpauze op school blijft eten. Daardoor kan uw forfaitaire bijdrage kleiner zijn dan 9,20 euro.
Wie slechts 1 keer per week blijft eten ==> 2,3 euro per maand
Wie slechts 2 keer per week blijft eten ==> 4,6 euro per maand
Wie slechts 3 keer per week blijft eten ==> 6,9 euro per maand
We houden geen rekening met sporadische ziektedagen.
Voor de instappers die niet op de eerste dag van een facturatieperiode op school aanwezig zijn, wordt
het overblijven pas aangerekend op de factuur van de daaropvolgende periode.

Schoolkosten
Wat is gratis?
Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de
lagere school. De school mag geen inschrijvingsgeld vragen.
Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en
ontwikkelingsdoelen zijn gratis. Hiervoor vragen we geen bijdrage aan de ouders.
Bijdrage van de ouders
De scherpe maximumfactuur:
Via de maximumfactuur rekenen scholen materialen en activiteiten aan die niet strikt noodzakelijk
zijn voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. Het gaat echter om zaken die het leren
boeiender maken. Voorbeelden van dergelijke activiteiten tijdens de schooltijd zijn: toneelbezoek,
daguitstappen, sportactiviteiten, zwemlessen ... Sommige daarvan gaan op school zelf door, voor
andere activiteiten dienen we ons te verplaatsen. Ook deze verplaatsingsonkosten zitten in de
maximumfactuur.
Voor al deze kosten rekent de school een maximumbedrag per schooljaar aan u door. Het bedrag
wordt vastgelegd door de overheid en jaarlijks geïndexeerd.
Voor de kleuterschool bedraagt dit 50 €/kleuter voor schooljaar 22-23.
Voor de lagere school bedraagt dit 95 €/leerling voor schooljaar 22-23.
Jaarlijks wordt er een verantwoording van deze aangerekende maximumfactuur voorgelegd aan de
schoolraad. De school geeft dan een overzicht van alle activiteiten en materialen waarvoor dit
aangerekende bedrag werd gebruikt.
De minder scherpe maximumfactuur: voor meerdaagse uitstappen:
Tweejaarlijks gaan de kinderen van de lagere school op meerdaagse uitstap:
- dierenklassen in de eerste graad
- kasteelklassen in de tweede graad
- bosklassen in de derde graad
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Voor een kind uit de lagere school is door de overheid een basisbedrag voor de volledige duur van het
lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt eveneens jaarlijks geïndexeerd en bedraagt aan het
einde van het lager onderwijs (gespreid over de hele schoolloopbaan van het lager onderwijs) voor
schooljaar 2022-2023 480 €. Ook hier overschrijden we deze wettelijk bepaalde scherpe
maximumfactuur niet.
Bijdrage voor andere vrijblijvende diensten en producten:
Er worden op onze school nog een aantal andere zaken en diensten aangeboden die vrijblijvend
kunnen aangekocht worden. Het gaat om: koek en fruit, warme maaltijden, middagtoezicht, voor- en
naschoolse opvang, nieuwjaarsbrieven, schoolfotograaf, gym t-shirt.
Meer uitleg i.v.m. de schoolkosten vindt u in het schoolreglement op onze website. Aan het begin van
het schooljaar krijgt u ook steeds een overzicht met alle ouderbijdragen voor het komende schooljaar
en kan u hierop ook zien wanneer ze tijdens het schooljaar zullen aangerekend worden. We streven
steeds naar een zo goed mogelijke spreiding van alle kosten. Voor vragen in verband met de
schoolkosten kan je steeds terecht op het secretariaat of bij de directie.
Facturatie
De facturen worden digitaal doorgestuurd. Er is ook de mogelijkheid om via domiciliëring te betalen.
Voor alle vragen i.v.m. de facturatie kan je op het secretariaat terecht. We streven ernaar dit zo
correct mogelijk uit te voeren. We staan dan ook open om eventuele fouten te bespreken.

Sport op school
In alle klassen worden zeer geregeld bewegingstussendoortjes gedaan.
Twee lestijden per week gaan de kinderen (kleuters en lagere school) turnen in
onze turnzaal.
De lessen worden gegeven door een gespecialiseerde sportleerkracht. Voor de
leerlingen van de lagere school is aangepaste sportkledij verplicht. Turn T-shirts
zijn op school verkrijgbaar. De kleuters werken rond het ‘multi-move’ principe.
Telkens wordt een gevarieerd bewegingslandschap aangeboden waarin
verschillende vaardigheden al spelend worden geoefend. In de kleuter- en lagere school wordt het
leerplan bewegingsopvoeding gevolgd.
Geregeld gaan de klassen extra bewegen. Onze inspiratie vonden we bij het project “bewegen naar
de zon”. De kleuters doen bewegingsspelletjes op de speelplaats, de kinderen van de lagere school
gaan een toertje lopen in de schoolomgeving. Meer info vind je op onze website:
https://www.basisschoolhhoh.be/projecten/bewegen-naar-de-zon/
Op vrijdagnamiddag gaat de leerlingen van de lagere school zwemmen op de campus van het Heilig
Hart in Heverlee. In totaal krijgen de kinderen van de eerste graad ca. 20 zwemlessen per schooljaar,
de kinderen van de tweede en derde graad ca 12 zwembeurten. In de weken wanneer er niet wordt
gezwommen, krijgen deze klassen een uurtje “sport & spel”. Tijdens deze lessen staat het plezier en
intens bewegen vooraan.
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Kiva-school
We werken dag in dag uit om een Kiva-school te worden. In een Kiva-school is het fijn (Kiva = Fins
voor ‘fijn’) en wordt door het geven van specifieke lessen, organiseren van groepsactiviteiten en
klasdoorbrekende momenten gestreefd naar een pestvrije school. Meer info over Kiva vind je op de
website van de school. In de kleuterschool wordt aan sociale vaardigheden gewerkt. Maandelijks
bekijken de kleuters een toneeltje van Cas & Lisa.
Meer KiVa-info op onze website: https://www.basisschoolhhoh.be/projecten/kiva-cas-en-lisa/
Ons KiVa-lied:
Een school voor iedereen
Niemand staat alleen
Het leven is veel leuker met je
vrienden om je heen.

Als iedereen dat doet
Dan loopt het hier heel goed
Dan zie je heel de school steeds
Met een glimlach op de snoet!

Een hart onder je riem.
Dan voel je je subliem.
Als pesten stopt dan maken we
van elke klas een team!

Ik wil een goed-gevoel-school
Een niemand-in-de-steek-school
Een vriendengroep die zorgt voor jou
een tof-en-warme-sfeer-school
Met Kiva doen we ’t samen, samen, samen
Zo fijn op onze school!

Ik wil een goed-gevoel-klas
Een niemand-in-de-steek-klas
Een vriendengroep die zorgt voor jou
een tof-en-warme-sfeer-klas
Met Kiva doen we ’t samen, samen, samen
Zo fijn in onze klas!
Heb je een probleem,
Praat je er doorheen.
Als je iets niet leuk meer vindt
zeg dan gewoon toch neen!

Ik wil een goed-gevoel-school
Een niemand-in-de-steek-school
Een vriendengroep die zorgt voor jou
Een tof-en-warme-sfeer-school
Met Kiva doen we ’t samen, samen, samen
Zo fijn op onze school!

Middagactiviteiten
Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen volop spelen (voetbal, in de
zandbak, fantasiespel in de buitenkeuken of een toneeltje in het
amfitheater met allerlei materiaal,…) Ook onze speelberg biedt extra
uitdagingen (en schaduw op zonnige dagen). Er is ook een beurtrol om tijdens de
wintermaanden op de middag in de gang te spelen met Clix, Knex of zelfs te pingpongen.
Wekelijks wordt er middagsport (in de turnzaal of op de speelweide) voor de kinderen van
de lagere school georganiseerd. (dit in een beurtrolsysteem)

Speeltijden
Tijdens de voormiddag- en namiddagspeeltijd spelen de kleuters en het eerste
leerjaar apart van de leerlingen van de lagere school. Tijdens de middag eten we in
twee shiften (eerst de warme eters en nadien de kleuterklassen en L1). De andere
klassen van de lagere school eten in de klas. Nadien spelen alle kinderen samen op
de speelplaats.
Op onze speelplaats is een grote zandbak, een afgebakende rustige zone en een afgebakend
sportveld. De speelberg biedt extra avontuurlijke uitdagingen.
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Leerlingenraad
Onze school heeft een leerlingenraad. Van elke klas (vanaf de lagere school) zetelen er
twee kinderen in de leerlingenraad. Ze brengen de in de klas besproken actiepuntjes
naar de maandelijkse bijeenkomst. Samen met enkele leerkrachten wordt er gezocht
hoe we deze actiepuntjes kunnen realiseren.

Ouderraad
Onze school heeft ook een erg geëngageerde ouderraad, die een vijftal keer per jaar samenkomt. Er
worden steeds een aantal inhoudelijke puntjes besproken. Soms vragen de ouders extra uitleg of
achtergrond, soms komt vanuit de school een vraag naar feedback. De ouderraad engageert zich
onder andere voor de verkeersveiligheid rond de school, de uitbouw van de speelplaats,… Bovenal
wil ze ouders van de school samenbrengen in en rond de school. Er worden jaarlijks, in samenspraak
met de school, enkele activiteiten georganiseerd. Een engagement in de ouderraad kan zeer
uiteenlopend zijn. Deelname in de organisatie van één activiteit tot aanwezigheid op de
vergaderingen doorheen het schooljaar.
De voorzitter is Pieter-Jan Derveaux (papa van Arthur (L2) en Lotta (L4)) en Dorinda Hoving (mama
van Nora (L1), Thomas (L4), Jorrit (L5), Anna (L6)). Vanuit de ouderraad is er ook een
vertegenwoordiging in de schoolraad.
Je kan de voorzitters steeds bereiken via mail:
dorinda.hoving@gmail.com
derveaux.pieterjan@gmail.com

Veilig naar school, veilig naar huis
Te voet of met de fiets
Op sommige momenten is het enorm druk (bijvoorbeeld op woensdagmiddag) zodat er soms
gevaarlijke situaties ontstaan. De ideale manier om naar school te komen is te voet of met de fiets.
Dagelijks vóór en na schooltijd staat vanaf 8.30 uur een leerkracht aan de lichten om de kinderen
veilig te helpen oversteken.
Parkeerplaats
Mogen wij u uitdrukkelijk vragen alleen te parkeren op de wettelijke parkeerplaatsen of in de
Vaalbeekstraat naar het dorp toe. Gelieve tevens de toegangsweg tot de parking en de schoolpoort
vrij te houden.
Er is een Kiss&Ride zone aan de Vaalbeekstraat. Maak er gebruik van! Vanaf 8.30 uur staat er een
leerkracht om de kinderen veilig over de Waversebaan te loodsen. De betalende opvang stopt om
8.20 uur, zo stimuleren we een meer gespreide aankomst op school.
De parkeerplaatsen op de parking aan de school zijn beperkt in tijd. Net genoeg om je kind af te
zetten op school. Gelieve steeds achteraan aan te sluiten op de parking.
Rijen
De ouders wachten buiten de schoolpoort op hun kinderen. We laten eerst de fietsers en voetgangers
die alleen naar huis gaan naar buiten. Dan opent de juf de poort en kunnen de ouders hun kinderen
op de speelplaats afhalen.
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De kinderen worden binnen de schoolpoort afgehaald, tenzij de ouders schriftelijk laten weten dat
het die dag anders moet. Kinderen, vanaf de vierde klas, mogen mits uw toelating na het tweede
belsignaal, onmiddellijk en zonder begeleiding van een volwassene naar huis gaan.

Ziekte
We vragen uitdrukkelijk om kinderen die ziek zijn (koorts, overgeven, diarree,…) thuis te houden. Het
is niet verantwoord om zieke kinderen (ook al hebben ze thuis medicatie genomen) naar school te
sturen en eventueel andere kinderen te besmetten.
Indien je zoon of dochter in de loop van de dag ziek wordt of ernstig is gevallen, nemen we meteen
contact op met de ouders (of wie we van de opgegeven namen kunnen bereiken). In de mate van het
mogelijke worden de kinderen dan door iemand van de familie afgehaald.
Het is de leerkrachten, uitsluitend op doktersvoorschrift, toegelaten eender welke medicatie toe te
dienen.
Indien je kind een mogelijk besmettelijke ziekte zou hebben, verwachten we dat je hiervan zeker de
school op de hoogte brengt. Het is de schoolarts die dan beslist welke communicatie of maatregelen
moeten genomen worden.

Afwezigheden
Elke afwezigheid van een leerplichtig kind moet voor 9u00 (voormiddag) of 13u30 (namiddag) aan de
directie of de klastitularis gemeld worden (016/40 44 58 of directie.hhoh@sgarchipel.be). Indien een
leerling langer dan 3 kalenderdagen (dus GEEN schooldagen !!!) afwezig is, is een doktersattest
vereist. Elke andere afwezigheid moet met een afwezigheidsbriefje van een ouder/voogd gestaafd
worden. Dit kunt u slechts 4 keer zelf doen op één schooljaar. Die 4 blanco briefjes krijgt u bij de
aanvang van het schooljaar (agenda lagere school).
Let op! Ook 5-jarige kleuters (derde kleuterklas) worden geacht minimaal 290 halve dagen op school
te zijn. (Een schooljaar telt gemiddeld 325 halve lesdagen)

Adresboekje
Jaarlijks maken we bij de start van het schooljaar een adresboekje. Een handig boekje waarin je alle
gegevens vindt van de leerkrachten, de klasindeling en de adressen, gsm-nummers,… van kinderen
en ouders. Hiervoor wordt jaarlijks een (actieve) toelating gevraagd.

Verloren voorwerpen
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verdwijnen of
beschadigen van persoonlijke voorwerpen.
Mogen wij u vragen alle persoonlijke voorwerpen te labelen. Wanneer wij deze
voorwerpen terugvinden, kunnen wij ze u vlot terugbezorgen.
Gevonden of vergeten kledingstukken, doosjes, turnzakken,… worden aan de kapstok in
de refter gehangen. Waardevolle voorwerpen kunnen op het secretariaat afgehaald
worden. De laatste week van het schooljaar stallen we alle verloren voorwerpen uit.
Begin juli schenken we dit aan gezinnen/organisaties die dit goed kunnen gebruiken.
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Verjaardagen
Om de verjaardag van uw kind op school te vieren, maakt u een afspraak met de juf of meester.
Kinderen vinden het heel fijn om te mogen trakteren. Onze voorkeur gaat wel naar “gezond” snoep.
Wat wij niet willen, is dat u voor ieder kind van de klas een apart pakje maakt! Er kan wel een
klascadeautje gegeven worden (bibboek, gezelschapspelletje,…). Hiervoor spreek je best even de
klastitularis aan.

Contact met de school
Permanentie secretariaat
Heidi, onze secretaresse, is enkel op maandag en donderdag (en woensdag om de twee weken)
aanwezig. Ze behartigt de leerlingenadministratie, alle bestellingen en de facturatie. Buiten deze
momenten kan je haar bereiken via mail: secretariaat.hhoh@sgarchipel.be.
Op andere momenten kan het soms moeilijk zijn om de school te bereiken. Voor dringende gevallen
kan je de directeur, Piet Bakelants, steeds bereiken op het gsm-nummer 0485/41 56 59, of een mailtje
sturen naar directie.hhoh@sgarchipel.be.
Digitale communicatie
De meeste communicatie van de school verloopt via gimme. (www.gimme.eu) Vergeet niet bij de
start van een nieuw schooljaar de juiste kanalen aan te duiden. Lukt het niet meteen, aarzel dan niet
om een leerkracht aan te spreken.
Persoonlijk contact met leerkrachten en directie
Alle leerkrachten zijn vlot te bereiken. In het adressenboekje vind je hun gegevens. Ook op school
kan je hen aanspreken (best na school en niet tijdens de lesuren). Ook de deur van de directie staat
steeds open om eender wat te bespreken. Aarzel niet om even binnen te springen.

Hartelijk welkom!

We wensen iedereen een heel fijne tijd in HHOH
Directie en leerkrachten
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