Wegwijs in De Wijsneus 2022-2023
Hoofdingang De Wijsneus
De hoofdingang is de deur van de opvang.
Deze gebruiken we voor bezoekers doorheen de dag en
voor de opvang. De bel is rechts van de deur.
Wie te laat aankomt, meldt zich daar aan.

Schooluren
maandag, dinsdag, donderdag 08:45 – 11:55 13:00 – 15:45
woensdag 08:45 – 11:30
vrijdag 08:45 – 11:55, 13:00 – 15:00.

Voor- en naschoolse opvang door Ferm
vanaf 07:00 tot 18:00 in de opvangklas
Alle communicatie gebeurt via Ferm.
Tel. 016/781320 tussen 09:00 en 16:00 - Mailadres: bko.tienen@samenferm.be

Aankomst en vertrek
Aankomst van 08:30 tot 08:45





De kinderen komen binnen via het kleuterpoortje (Herestraat) waar een leerkracht,
‘de poortwachter’ hen opwacht.
De kleuters spelen op de kleuterspeelplaats, de kinderen van de lagere school spelen
op de grote speelplaats.
Het kleuterpoortje sluit om 08:45 op het belsignaal.
De kinderen gaan naar hun klas.

Vertrek van einde schooldag tot 15 min. na einde schooldag








Wie in de opvang blijft, wacht onder het afdak van de lagere school op de
opvangjuf.
Enkel de kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar ,waarvan de directeur een
schriftelijke toestemming van de ouders ontvangt, gaan alleen naar huis. Ouders
kunnen de toestemming via mail zenden naar hilde.marijns@gvbsoplinter.be. Noteer
de naam van de leerling en indien van toepassing ook de naam van broertjes en
zusjes die mee mogen vertrekken. U ontvangt vervolgens een bevestigingsmail.
Deze kinderen maken een rij bij de leerkracht aan het kleuter- en opvangpoortje en
vertrekken op het signaal van de leerkracht één voor één naar huis.
De andere kinderen wachten bij hun leerkracht in de rij tot de ouders passeren.
De ouders komen via het
kleuterpoortje de school binnen en
volgen de aangegeven weg. (zie foto)
Het kind gaat naar de ouder, beiden
gaan meteen naar huis. Zo bekomen
we een vlotte circulatie.

*Om files of wachttijden te vermijden,
raden we je aan de kinderen gespreid te
brengen en te komen halen. Vóór en na
school is er 15 min. gratis opvang. Als het kleuterpoortje na school gesloten is, kan je via
het opvangpoortje binnen.

Fietsenstalling
De kinderen kunnen hun fiets stallen voor de kleuterschool of voor de opvangklas. Gebruik
een fietsslot.
De kinderen van het 5de en 6de leerjaar kunnen hun fiets stallen achter de bruine deur aan de
opvangklas.

Gemachtigd opzichter
Er staat één gemachtigd opzichter aan het zebrapad op de hoek van de
Oplintersesteenweg en de Herestraat. De gemachtigd opzichter staat er van 08:30 tot 08:45
en 10 minuten bij het einde van de schooldag. Kinderen die alleen naar huis gaan, gebruiken
verplicht dit zebrapad.

Parkeren
Je kan parkeren op de rijweg aan de onderbroken witte strepen, op het SintGenovevaplein, Melkerijplein en andere reglementaire plaatsen.
Je mag niet parkeren op de lerarenparking vooraan de kleuterschool, op andere
privéparkings.
Tip:

Wat heeft een wijsneusje nodig?
Schooltas, fruitdoosje, koekendoosje, brooddoos, drinkbus,1 doos papieren
zakdoeken
Enkel lagere school: huiswerkmap (A4-formaat met elastiekjes), turnzak,
sportschoenen met witte zool, donker shortje, wit T-shirt, zwemzak.

Afspraken
Eten
De kinderen eten boterhammen in de klas of op de speelplaats.
Kinderen die thuis eten, wachten aan de kleuterpoort. De poortwachter opent
de kleuterpoort om 11:55. Bij terugkomst opent de leerkracht met toezicht de grote poort.
In de voormiddag eten we een stukje fruit of groente, in de namiddag fruit, groente of een
droog koekje. We drinken enkel water.

Afval
Meegebracht afval gaat terug mee naar huis.
We verzamelen dopjes voor sponsoring van blindengeleidehonden en lege batterijen voor
Bebat. De kinderen geven dit af aan de klasleerkracht.

Verjaardag
Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes delen we niet uit in of aan de school.
Jarigen mogen trakteren met een koekje, cake of stukje fruit, dat uit de hand gegeten kan
worden. Ze brengen geen materiële cadeautjes en geen snoep mee.
Gevonden voorwerpen met naam of initialen geven we terug aan de leerling. Gevonden
voorwerpen zonder naam of initialen kan je vinden in de bak aan het tweede leerjaar.
Opgelet: voorwerpen, die blijven slingeren brengen we naar een goed doel.
Markeer dus altijd jas, muts, fluohesje, brooddoos, drinkbus, koek-/fruitdoosje…

Ziekte





Een ziek kind blijft thuis tot het terug volledig hersteld is.
Als een kind niet komt wegens ziekte, meldt de ouder dit via de professionele mail van
de klasleerkracht. De klasleerkracht bezorgt het mailadres via de agenda.
Kleuters van de derde kleuterklas moeten een 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 één gele kaart in die je
achteraan in de agenda vindt. Bij meer dan 3 opeenvolgende dagen is een
doktersattest verplicht.

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

Leerlingenfacturatie
Voor de gemaakte onkosten ontvangt u een factuur om de 2 maanden.

Communicatie
Wij bezorgen aan jou informatie via de website met schoolreglement, Wegwijs,
jaarkalender, maandkrant via Gimme, briefjes en foto’s via Gimme op donderdag,
invulstrookjes, heen-en-weermapje kleuters, schoolagenda lagere school.
Begin september ben je welkom op de infoavond.
Jij bezorg aan ons informatie:


Aan de klasleerkracht, zorgleerkracht, LO-leerkracht, Stem-leerkracht, …
o Een dringende mededeling: kleef een briefje op de brooddoos (KS) of noteer
het in de agenda. (LS)
o Een niet-dringende mededeling: zend een mailtje naar de leerkracht.
o 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.
o Wil na school kort de leerkracht spreken? Zeg het aan de leerkracht op het
moment dat je je kind afhaalt en wacht de leerkracht op voor de doe-klas
van de lagere school. De leerkracht komt naar jou van zodra dit kan.



Het secretariaat of de directeur zijn te bereiken via telefoon of mail. Voor een gesprek
regel je best vooraf een afspraak.

We 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.
Meer informatie vind je via het schoolreglement op www.gvbsoplinter.be.

Een heel fijn schooljaar aan alle wijsneusjes!
Het schoolteam

