
 

Wegwijs in de De Wijsneus 2021-2022 

 

Lees coronamaatregelen onderwijs (update augustus 21) 

Schooluren 

maandag, dinsdag, donderdag van 8u45 tot 11u55 en van 13u00 tot 15u45. 

woensdag van 8u45 tot 11u30 

vrijdag van 8u45 tot 11u55 en van 13u00 tot15u00. 

De opvang wordt georganiseerd door Ferm. Er is iedere schooldag van 07u00 tot 18u00 

opvang in het opvanglokaal van de school. Alle communicatie gebeurt via Ferm. 

(bko.tienen@samenferm.be)  

Als je kind gebruik maakt van de avondopvang, laat dit dan vooraf weten aan je kind. 

Aankomst en vertrek naar school - DE WIJSNEUS ZET IN OP STRAPPEN. 

Hoe meer kinderen te voet of met de fiets naar school komen, hoe veiliger de 

schoolomgeving wordt.  

Aankomst tussen 08.30 en 08.45 uur. 

Kinderen/ouders komen in de richting van de wachtrij naar de school (oranje pijlen op de 

grond vanuit richting Sint-Genovevaplein). De poortwachter onthaalt de kinderen aan het 

kleuterpoortje. De ouder verlaat onmiddellijk de wachtrij/directe schoolomgeving. Een 

leerkracht begeleidt de instappertjes naar de klas. De klasleerkracht wacht de kinderen op in 

de klas. De kinderen lezen of spelen vrij in de eigen klas tot 08.45u. Dan begint de 

schooldag. 

Ieder is tijdig aanwezig, zodat de klasactiviteit vlot kan gestart worden. De poort sluit om 

08.45 uur. Wie toch te laat is, belt op het telefoonnummer van de school/schoolbel. 

Vertrek    NIEUW  

-De kinderen van de opvang wachten onder het afdak van de lagere school. De opvangjuf 

haalt hen daar nadien op. 

-De kinderen die zelfstandig naar huis gaan, vormen met een leerkracht een rij aan het 

kleuterpoortje of aan het opvangpoortje (afhankelijk van hun bestemming*). Zij vertrekken als 

eersten naar huis. 

-De kinderen die afgehaald worden, wachten op de  

grote speelplaats in de klasrij. De ouders van deze 

kinderen vormen een rij vanuit de richting van het Sint-

Genovevaplein naar het kleuterpoortje. De ouders gaan 

in rij achter elkaar de school binnen via het 

kleuterpoortje, volgen de aangegeven weg langs de 

klasrijen. Het kind gaat naar de ouder als de ouder de 

klasrij passeert. Kinderen en ouders blijven niet op de 

speelplaats, maar gaan onmiddellijk naar huis. Deze 

circulatie moet zeer vlot gaan. De ouder kan de leerkracht op dat moment niet aanspreken. 

Wanneer je de leerkracht wel kan aanspreken, lees je onder ‘communicatie’. 

Fietsenstalling: 

De kinderen plaatsen hun step of fiets voor de opvang of naast de lerarenparking op de 

voorziene plaatsen.* Ze gebruiken een slot. 
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Bij klassikale fietsevenementen spreekt de leerkracht vooraf een andere plaats af met de 

klasgroep. 

 

Er is enkel een Gemachtigd Opzichter = GO aan het zebrapad op de hoek van de 

Oplintersesteenweg en de Herestraat. Kinderen die alleen naar huis gaan, gebruiken 

verplicht dit zebrapad. Oversteken kan pas als de GO op het midden van het zebrapad staat 

en teken geeft. 

Parkeren mag op de rijweg aan onderbroken witte strepen, niet op parking van de 

leerkrachten of op andere privé-parkings, wel op het dorp vb. Sint-Genovevaplein, 

Melkerijplein en andere reglementaire plaatsen. 

Schoolbenodigdheden Zie Gimme  

Afspraken: 

De kinderen eten in de klas of op de speelplaats. 

Kinderen die thuis eten, wachten aan de kleuterpoort en gaan naar huis als de leerkracht de 

kleuterpoort opent om 11u55, de leerkracht met toezicht opent de grote poort bij terugkomst. 

Meegebracht afval gaat terug mee naar huis.  

We verzamelen dopjes voor sponsoring blindengeleidehonden en lege batterijen. De 

kinderen geven bij dit af aan de klasleerkracht.  

Bij een verjaardag delen de kinderen of ouders geen uitnodiging uit in of aan de school. 

Jarige kinderen mogen trakteren met een koekje, cake of stukje fruit. 

Gevonden voorwerpen met naam of met initialen geven we aan de betrokken leerling. 

Andere gevonden voorwerpen geven we aan een goed doel. 

Markeer altijd jas, muts, hesje, brooddoos, drinkbus, koek/fruitdoosje, …  

Een ziek kind blijft thuis.  

Als een kind niet komt wegens ziekte, meldt de ouder dit via de klasmail. 

-Kleuters van de derde kleuterklas moeten voldoende aantal dagen op school aanwezig zijn. 

-In de lagere school is bij afwezigheid een gele kaart of een doktersattest vereist. Bij minder 

dan 3 opeenvolgende dagen vullen de ouders de gele kaart in die de leerling ontvangt bij 

terugkomst. Bij meer dan 3 opeenvolgende dagen is een doktersattest verplicht. (zie 

schoolreglement) 

Bij luizen: het kind komt pas naar school als het hoofd volledig behandeld is. 

Leerlingenfacturatie: Voor de gemaakte onkosten ontvangt u een factuur om de 2 

maanden. 

Uitstappen: Om de leerdoelen te bereiken doen we uitstappen met de kinderen. Al de 

kinderen nemen hieraan deel. Indien een kind niet deelneemt aan een meerdaagse uitstap, 

wordt het op school verwacht. 

Communicatie 

van school naar ouders  

Website met schoolreglement en wegwijs, jaarkalender, Gimme op woensdag, 

invulstrookjes, contactboekje kleuters, schoolagenda lagere school. 

Begin september nodigt de klasleerkracht je uit op de infoavond. 

 

van ouders naar school 

aan de klasleerkracht 



Een hoogdringende mededeling: vertel het aan de poortwachter of hang een briefje aan de 

schooltas (KS), of noteer het in de agenda. (LS) 

Een praktische en niet-hoogdringende mededeling: gebruik het mailadres van de 

klasleerkracht. 

Bij een persoonlijke boodschap, een diepere vraag of een zorgvraag: 

vraag vooraf een gesprek aan met de leerkracht. Dit kan 15 min na school of op afspraak. 

aan het secretariaat, zorg of directie: 

Bel, mail of maak een afspraak. (informatieve vragen, veiligheid, visie, zorgvragen, …) 

We zijn steeds bereid tot een gesprek. Samen met de ouders dragen we zorg voor onze 

wijsneusjes. 

Het team is professioneel niet te bereiken via de persoonlijke telefoon. 

Ouders gunnen het team de nodige tijd om te reageren op een mail. 

Werking in de kleuterschool  

We werken vanuit een rijk basismilieu.  Een goed leerproces vraagt niet telkens om een 

afgewerkt product of werkblad.  Als er werkjes zijn, brengt de kleuter deze mee om er ook 

thuis over te kunnen vertellen. De juffen plaatsen regelmatig foto’s op Gimme waarop je 

andere creaties van de kleuters kan bekijken. 

Huiswerk in de lagere school (zie huistaakbeleid op de website) 

De kinderen van het 1e tot en met het 4e leerjaar maken hun huiswerk in de klas. De ouder 

controleert de agenda. 

De kinderen van het 5e en 6e leerjaar bespreken hun huiswerk en hun planning in de klas. De 

kinderen maken het werk thuis. De ouder gaat in gesprek met het kind over het huiswerk. 

Werkboeken gaan regelmatig mee naar huis zodat ouders het leerproces mee kunnen 

volgen. Niet alle toetsen worden aangekondigd. We toetsen ook parate kennis. 

Taal 

Kinderen nemen heel veel op in talige interactie. We promoten het gebruik van boeken en 

sporen ouders van kleuters en jonge kinderen aan om dagelijks voor te lezen en met het kind 

over het boek te praten.  

Ouders van oudere kinderen vragen we om hun kinderen te motiveren regelmatig een boek 

te lezen.  

STEM  

Meester Steven zet in op techniek en wiskunde in de kleuter en in de lagere school.   NIEUW  

Dit schooljaar gebeurt de opstart van de schoolbieb.    NIEUW  

In de lagere school geeft meester Sam de kinderen LO-les in het Engels. Het gaat om 

initiatie. De leerkracht praat Engels, de kinderen praten Nederlands of Engels.     NIEUW  

 

 

Lees het schoolreglement aandachtig op www.gvbsoplinter.be. 

 

 

Een heel fijn schooljaar aan alle wijsneusjes!  
Het schoolteam 

http://www.gvbsoplinter.be/

