Schoolbrochure Heilige Familie Schooljaar 2022-2023

Informatiebrochure
Beste ouders,
Deze informatiebrochure zal u telkens bij het begin van een nieuw schooljaar
bezorgd worden. Dit document is een onderdeel van het schoolreglement maar
bevat informatie die van jaar tot jaar kan veranderen en vermeldt nieuwigheden.
Het schoolreglement zelf kan u terugvinden op onze website.
De brieven van onze school zullen voornamelijk via digitale weg verstuurd worden.
Gelieve u daarvoor aan te melden op “Gimme”. Zo blijft u op de hoogte van alle
nieuwtjes van onze school.
Wenst u toch een papieren versie, kan u dit altijd op het secretariaat vragen.
U ontvangt nog enkele documenten via Gimme of via de klasleerkracht

-

Inlichtingenfiche: Ingevuld terugbezorgen uiterlijk maandag 19
september

-

Akkoordverklaring van het schoolreglement ten laatste tegen maandag
19 september akkoord geven op Gimme

Dank voor uw medewerking.
Dirk Billion
Onze school behoort bij het schoolbestuur: KOBA Metropool.
VZW Koba Metropool
afgevaardigd bestuurder: Kristof Van Alboom
voorzitter: Lieve Desplenter
adres: Nooit Rust 4 2390 Malle
ondernemingsnummer: 0447.911.059
website: https://www.kobavzw.be/
De basisschool behoort tot Scholengemeenschap Pagadder.
Volgende basisscholen maken deel uit van deze scholengemeenschap:
GVBS Sint Jan
Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen
GVBS De Toermalijn
Paleisstraat 48, 2000 Antwerpen
GVBS Norbertus
Groenstraat 73, 2060 Antwerpen
GVBS Pius X
VIIe Olympiadelaan 25, 2020 Antwerpen
GVBS De Schatkist
F. Coosemansstraat 17, 2600 Berchem
GVLS Sint Stanislas
G. Garittestraat 1, 2600 Berchem
GVBS Fransiscusschool
Berchemlei 93, 2140 Borgerhout
GVBS Heilige Familie
J. Moorkensstraat 95, 2600 Berchem
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1. Wie is wie?
Een overzicht van de klassen en de leerkrachten.
Kleuterschool:
Vlinder (roos) instappers Juf Veronik Van Vosselen
Roze (3 jarigen)
juf Elke Kuppens
Geel ( 3 jarigen) juf Ellen Van de Velde
Rode (4 jarigen) juf Floor Gilleir en Juf Helen Geets
Blauw (4 jarigen) juf Laurence Henkens
Groen (5 jarigen) juf Britt Buytaert
Lila (5 jarigen)
juf Kathleen Compère
Lichamelijke opv.: Meester Wally Schoofs
Kinderverzorgster: juf Ann Hellemans, juf Stéphanie Rousseau
Zorgcoördinator: juf Lies Van Bauwel
Zorgjuffen: juf Line Van Gremberghe, juf Peggy Colijn, Juf Jill
Moortgat
Beleidsondersteuner: juf Britt Buytaert
Lagere school:
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b

juf Margot Caris
juf Jenske Verstricht
juf Stéphanie Coquilhat en juf Julie Van Den Bosch
juf Katia Van Buynder
juf Hilde Van Hoof
juf Marina Waterschoot
juf Nathalie Sel
juf Liesbeth De Wolf
juf Maïté Simons
juf Inge Geurts
meester Jan De Cort
juf Annelies Van Noten

Zorgcoördinatie:
Zorg:

Silke Hendriks
juf Beatrijs Henne, juf Françoise Maes, juf Annemie Schoors,
juf Annelies Van Beurden, Juf Elisabeth Van Milders en
meester Luc Vielfont
Anderstalige Nieuwkomers: juf Maja van Beirendonck en juf Elisabeth Van
Milders
Klimopklas en extra uitdaging: juf Beatrijs Henne
Zangjuf: Katelijne Vanderhoeft
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Lichamelijke opv.: Meester Wally Schoofs en Meester Jeroen Verbruggen
Vervangleerkracht: Meester Luc Vielfont
ICT: Bavo Bostoen
Beleidsondersteuner: juf Evi Van Houtte
Administratie: juf Anne Dincq
Directie: Dirk Billion
Wanneer u een gesprek wenst met een juf of een meester kan u steeds een nota
schrijven in de schoolagenda.
De school is steeds bereikbaar:
1. Telefonisch
2. Via e-mail:

03/239 17 88
Anne Dincq:
Dirk Billion :

secretariaat@heilige-familie.be
directeur@heilige-familie.be

Indien u een gesprek wenst met de directeur kan u ook best vooraf een seintje
geven.

3. Oudercontacten:
In het begin van het schooljaar organiseren wij klassikale oudercontacten. Elke
klasleerkracht geeft meer uitleg over de werking in de klas, het huiswerk en de
lessen. Wij vinden het heel belangrijk en zinvol dat u aanwezig bent op deze avond
en hopen u dan ook allen te ontmoeten.
Dit schooljaar gaan deze door op volgende dagen:
-

maandag 5 september: 1ste en 2de leerjaar om 20.00u
dinsdag 6 september: kleuterschool alle klassen
donderdag 8 september: 3de en 4de leerjaar om 20.00u
maandag 12 september: 5de en 6de leerjaar om 20.00u

4. Tienuurtje tijdens speeltijd
Voor de lagere school
Graag hebben we dat de leerlingen voor tijdens de speeltijd een stukje fruit
meebrengen.
De kinderen brengen hun fruit of koek mee in een doosje. Vermeld steeds de naam
en klas van de leerling op dit doosje.
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Woensdag is fruitdag!!
Op woensdag brengen alle kinderen een stukje fruit of groente mee, voor de
kleinsten liefst geschild en in stukken opgeborgen in een doosje.
Worden er toch koeken bovengehaald, dan zullen ze terug meegegeven worden.
Let op: We vragen om enkel water mee te geven voor tijdens de speeltijd en
tijdens de middag bij de boterhammen.
Dus geen fruitsapjes of andere drankjes meegeven met uw kinderen.
De leerlingen kunnen tijdens de speeltijd en tijdens de middag water krijgen op
school.
Voor de kleuterschool
We vragen om geen koeken mee te geven. Enkel fruit, groente of een boterham
zijn toegestaan tijdens de speeltijd. Gelieve enkel water of melk mee te geven
met uw kleuter. Op school kunnen de kinderen ook water krijgen.

5. Nieuwsbrieven.
Elke maand verschijnt er een “nieuwsbrief”.
Ook de nieuwsbrief zal digitaal doorgestuurd worden en op de website geplaatst
worden. Wenst u toch een papieren versie kan u die altijd vragen op het
secretariaat.
In deze nieuwsbrief staat nieuwe informatie en belangrijke weetjes.
Een steeds weerkerend item is de kalender. Vandaar dat deze brief zeker een
vaste plaats op uw prikbord waard is…

6. Vrije dagen:
Facultatieve vrije dagen:
maandag 3 oktober 2022
vrijdag 28 april 2023
Pedagogische studiedagen:
Kleuterschool:
woensdag 12 oktober 2022
woensdag 25 januari 2023
woensdag 8 maart 2023
vrijdag 5 mei 2023

-4-

Schoolbrochure Heilige Familie Schooljaar 2022-2023

Lagere school:
dinsdag 24 januari 2023
woensdag 15 maart 2023
vrijdag 5 mei 2023

7. Website.
www.heilige-familie.be
U vindt er nieuws, actualiteit, foto’s, afspraken en nog veel meer terug.
U kan de school ook volgen op onze Facebook-pagina: Heilige Familie en op
instagram.

8.Voor- en naschoolse opvang:
De lessen en activiteiten beginnen om 8.30 u en eindigen om 15.25 u. Woensdag
eindigt de school om 12.10u.
Kleuterschool:
Middagpauze van 12.10u tot 13.30u
Lagere school:
Middagpauze van 12.20u tot 13.40u
Vanaf 1 september zal Koraal vzw de buitenschoolse opvang voor Heilige Familie
organiseren. De opvang, onder de naam van IBO Bilbao, zal doorgaan in de Filip
Williotstraat 11, 2600 Berchem vlakbij de school zelf. Dit is zowel voor de
voorschools opvang van 7.00u tot 8.00u en de naschoolse opvang van 16.00u tot
18.30u.
Woensdag start de naschoolse opvang vanaf 12.30u.
De kinderen zullen ’s morgens door leerkrachten opgehaald worden en voor de
naschoolse opvang door leerkrachten naar daar gebracht worden.
Via de pedagogische visie van Koraal vzw wordt er steeds gestreefd naar een
kinderopvang waar kinderen graag zijn en zich goed voelen. De opvang gebeurt
ongedwongen, op een spontane en eerlijke manier en met respect voor de
persoonlijkheid, ontwikkeling en individuele interesses van elk kind.
Nieuw is dat u vanaf nu uw kinderen op voorhand dient in te schrijven voor de
voor- en naschoolse opvang. U dient hiervoor een inschrijfprofiel aan te maken via
http://inschrijven.koraal.be/
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Ook woensdagnamiddag zullen de kinderen opgevangen worden door vzw Koraal in
de Filip Williotstraat 11. De kinderen worden om 12.30u naar de IBO gebracht.
De samenwerking met vzw Koraal heeft als voordeel dat de
woensdagmiddagopvang vlak bij onze eigen school gebeurt en dat er ook opvang zal
zijn op de facultatieve verlofdagen en de studiedagen op onze school zelf.
De huiswerkbegeleiding zal wel gewoon op school blijven doorgaan.

9.Schooluniform:
Van leerlingen die naar onze school gaan wordt verwacht dat ze het uniform van
onze school dragen.
Uniform op school te bestellen:
•

donkerbruine sweater, vest of blazer met embleem van de school
effen donkerbruine rok, broekrok, kleedje, effen donkerbruine lange broek,
bermuda (verplicht model)

Vrij te kiezen uniform naar volgende normen:
•
•
•
•
•
•

bruine, zwarte, grijze, witte of donkergroene jas, vest of anorak zonder
bedrukking
witte hemd of polo met lange of korte mouwen
muts, handschoenen, sjaal, kousen, sokken en broekkousen: wit, beige, grijs, zwart
of bruin
Schoenen, laarzen in niet opvallende kleuren (geen sportschoenen)
in de winterperiode is het dragen van een fluo hesje verplicht
boekentas

Voor het aanschaffen van kledij kan u steeds terecht op het secretariaat.
Gelieve vanaf oktober de volgende openingstijden te respecteren:
elke schooldag vanaf 8.15 u en na afspraak.
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De engagementsverklaring.
1. Wat is een engagementsverklaring?
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding
van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te
maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in
onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we
duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de
hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect
ervan.
1.1. Engagement in verband met oudercontact
Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het
is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij
het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er
kennis maken met de leerkracht van je kind en met de manier van werken).
Deze gaan door op:
-

maandag 5 september: 1ste en 2de leerjaar om 20.00u
dinsdag 6 september: kleuterschool alle klassen
donderdag 8 september: 3de en 4de leerjaar om 20.00u
maandag 12 september: 5de en 6de leerjaar om 20.00u

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten.
Deze gaan door op:

-

Dinsdag 20 december 2022 voor elke leerling
Dinsdag 28 maart 2023 enkel op uitnodiging door de leerkracht
Dinsdag 27 juni 2023 voor elke leerling

Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een
ander moment.
We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien
je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.
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Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op
elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je
via de schoolagenda.
We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind.
We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te
werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot
oudercontact.
We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de
evolutie van je kind.
1.2. Engagement inzake voldoende aanwezigheid
We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is.
Indien nodig nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op
school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of
schooltoeslag (www.groeipakket.be), voor de toelating tot het lager onderwijs en
voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.
We moeten de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement
onderwijs en aan het CLB.
We vragen dat je er als ouder voor zorgt dat je kind op tijd op school is. Dit geldt
zowel voor de kleuterschool als de lagere school. De school begint om 8.30 u en
eindigt om 15.25 u . Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij Juf Anne
of de directie. We verwachten dat je ons voor 10.00 uur verwittigt bij
afwezigheid van je kind.
Als je je kind een kwartier na het einde van de schooldag nog niet hebt opgehaald
en ons niet hebt verwittigd over de reden van het laattijdig ophalen, dan gaat je
kind naar de betalende naschoolse opvang
Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische
afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding.
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de
meest geschikte aanpak zoeken.
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1.3.

Engagement in verband met deelnemen aan alle vormen van
individuele begeleiding

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de
evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een
leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood
aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan
individuele zorg.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de
directie of zorgcoördinator. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip.
Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of
zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen.
De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in
de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van
wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. Dit doen we ook
in samenwerking met het CLB.
We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding
van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de
school kan verwachten en wat wij van je als ouder verwachten.
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we
samen maken opvolgt en naleeft.
1.4. Een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de
school.
Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen
starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.
Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te
ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder
verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de
initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te
ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal
onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren
bij het leren van het Nederlands.
Dit kan door:
• Zelf Nederlandse lessen te volgen.
• Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of ervoor te zorgen dat er een tolk is.
• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.
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• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.
• Je kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische
kunsten, …)

• Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met
andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders

• Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.
• Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.
• Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.
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