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Gelieve vooraf telefonisch, via mail of via de agenda van uw kind een afspraak te maken. Het 
spreekt voor zich dat deze contacten niet tijdens de lesuren of toezichtsbeurten kunnen plaats 
vinden.
Ook de directeur van de school staat volledig ter uwer beschikking.
 
Volgende contacten worden systematisch vanuit de school georganiseerd : 
 

 Infomomenten : 
 Kleuter : in de laatste week van augustus worden alle nieuwe kleuters, samen met 

hun ouders, uitgenodigd om kennis te maken met de juf en om even een kijkje te 
nemen in de klas. 

 Lager : informatievergadering bij het begin van het schooljaar : hier worden 
praktische mededelingen per klas verstrekt aan de ouders. 

 Kleuter : infoavond : op deze infoavond vertellen de kleuterleidsters over hun 
klaswerking en/of wordt een spreker uitgenodigd rond een opvoedkundig 
onderwerp. 

 Overgang 3de kl.  1ste leerjaar : voor ouders van kleuters uit de 3de kleuterklas 
 Overgang basisonderwijs  secundair onderwijs : voor ouders van leerlingen in het 

6de leerjaar 
 

 Individuele oudercontacten :  
 November  maart : hier bieden wij de ouders de mogelijkheid de vorderingen, de 

moeilijkheden of eventuele problemen te bespreken met de klastitularis. Deze 
bespreking gebeurt individueel en in het klaslokaal. 

 Maart : 6de lj. : individueel oudercontact n.a.v. studiekeuze ( met klasleerkracht 
en CLB-medewerker ) 

 Laatste schooldag : informeel oudercontact. 

Echtscheiding : 
 Zorg en aandacht voor het kind : 

 Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze 
moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra 
aandacht bieden. 

 Neutrale houding tegenover de ouders 
 De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, 

samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, 
binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking 
tot het ouderlijk gezag. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de 
school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en 
de manier waarop beslissingen worden genomen. 

Wijziging van contactgegevens : 
 Bij verhuis of wijziging van telefoonnummer, gelieve de school schriftelijk te 

verwittigen. 
 

5.2 Agenda _____________________________________________________ 
 
Voor de kleuters is er het heen- en weerschriftje. Daarin noteert de kleuterleidster rond welk 
thema zij die week werkt. 
Zij noteert ook berichtjes naar de ouders. Als ouder kan u ook via het heen- en weerschriftje 
een boodschap brengen aan de kleuterleidster. 
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De agenda is een werkinstrument voor de leerlingen van de lagere school en 
een contactinstrument tussen leerkracht en ouders. 
Ouders en leerkrachten kunnen de agenda gebruiken om berichten te noteren. 
Ouders controleren per dag/week de agenda in afspraak met de leerkracht en 
naamtekenen of paraferen de voorbije week. 
 

 
 

5.3 Huiswerkbeleid ________________________________________________ 

 
- Bij het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle 
leerlingen van de lagere school een ouderbrief mee waarop het 

worden toegelicht. 
- 

toegelicht.  
- Huistaken en lessen kunnen gegeven worden elke schooldag in 

de week en worden in de schoolagenda genoteerd. Daarom is het zinvol dagelijks de 
schoolagenda in te kijken. 
De leerlingen zijn verplicht de huistaken te maken en de lessen in te studeren. 
De leerkracht kan dit controleren en eventueel sanctioneren. 
Wanneer u merkt dat uw kind problemen heeft bij het maken van een taak of het leren van een 
les, meldt u dit best via de schoolagenda aan de leerkracht. Zij/hij kan dan snel ingrijpen en de 
leerstof nogmaals uitleggen zodat uw kind de taak of de les wel begrijpt. 
- Het is vanzelfsprekend dat er gradatie is in het geven van huistaken : 

*In het 1ste leerjaar is het regelmatig inoefenen van geleerde letters en woordjes een 
noodzaak.Daarnaast kunnen korte huistaken gegeven worden. 
*In het 2de, 3de en 4de leerjaar wordt op regelmatige basis huiswerk gegeven als verwerking 
van wat in de klas geleerd werd. Na een thema van WO en godsdienst wordt verwacht dat de 
lessen grondig geleerd worden. Hiervoor krijgen de leerlingen voldoende tijd. De ouders 
worden verwittigd via de schoolagenda. 
*Voor de 3de graad kunnen er dagelijks huistaken worden meegeven als voorbereiding op de 
werking in de middelbare school. De leerstofpakketten zullen iets groter zijn. Het is de 
bedoeling dat de leerlingen hun taken zelfstandig kunnen verwerken. 
- Tijdens vakantieperiodes is het wenselijk dat er geen huistaken worden gegeven. Op vraag 
van ouders of op advies van de leerkracht kunnen tijdens de vakantie ondersteunende taken 
worden meegegeven. 

 
5.4 Huiswerktoezicht ______________________________________________ 

 
- De kinderen van de lagere school die in de naschoolse opvang moeten blijven, kunnen hun 
huiswerk kunnen maken in een rustige ruimte onder toezicht van een opvangmevrouw.  

- opvanggebruikers betalen enkel de opvang.  
- Bij het begin van het schooljaar wordt aan de ouders via een ouderbrief gevraagd of hun 
kind al dan  niet verplicht en op welke dagen aanwezig is tijdens dit huiswerktoezicht. 
- Volgende afspraken gelden voor het huiswerktoezicht : 
* Het huiswerktoezicht gaat door op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 16.20 uur tot 
17.10 uur. 


