DOELSTELLINGEN VOOR ONZE SCHOOL
-

Als team willen we samen met de kinderen een gemeenschap vormen waarin
we het welbevinden stimuleren. Onze kinderen moeten graag naar onze
school komen, beschikken over een positief zelfbeeld, prettig zijn in omgang
en zich geborgen voelen.

-

We zetten ons volledig in om de competentie van de kinderen te verbeteren.
Dit betekent dat we juiste attitudes aanleren, de nodige kennis bijbrengen en
waken over de lichamelijke ontwikkeling. Ook sociale en culturele
vaardigheden komen voldoende aan bod.
We willen eveneens de betrokkenheid van de kinderen stimuleren door hen
actief en gemotiveerd zelf initiatief te laten nemen.

-

We bespreken bij de aanvang van het schooljaar de afspraken als leidraad bij
het oplossen van conflicten voor de klas en de speelplaats.

-

Binnen elk leergebied is er ruimte voor muzische momenten waarin beleving
en creativiteit kansen krijgen. Door buitenschoolse uitstappen maken we ons
onderwijs levensecht. We zorgen voor verschillende werkvormen.
Met hoekenwerk, contractwerk, zelfstandig werk, groepslezen en tutorlezen
wordt er ruim gedifferentieerd. Grootouders, ouders en “specialisten” komen
vertellen in de klas.

-

We houden leerlingenraad waarbij de leerlingen hun wensen en voorstellen
kwijt kunnen. Leerlingen die hun klas vertegenwoordigen in de leerlingenraad
worden democratisch verkozen.
In kringgesprekken en in alle mogelijke situaties leren we kinderen mondig en
weerbaar te zijn. We leren hen luisteren naar anderen. We leren hen respect
hebben voor de visie van anderen.

-

We streven ernaar het kind optimale kansen te bieden
om zich te ontwikkelen, rekening houdend met zijn talenten.
We differentiëren in doelen, opdrachten, werkvormen
en tijdslimieten aangepast aan het niveau van de kinderen.
De zorgcoördinator en de ambulante leerkracht werken nauw samen met de
klastitularis om de niveaus te onderscheiden in de klas, de moeilijkheden te
analyseren en een handelingsplan op te stellen. Resultaten worden
bijgehouden in een kindvolgsysteem.

-

Samen met een werkgroep ‘verkeersouders’ en politie organiseren wij zeer
praktische en actieve verkeersopvoeding.

-

Vanaf het 1ste leerjaar is er in elke klas een smartbord en zijn er pc’s met
aangepaste software en internetaansluiting.
Ook vanaf het 1ste leerjaar genieten onze leerlingen van Franse taalinitiatie.

-

We willen een sportieve school zijn waar initiatie in verschillende sporttakken
aan bod komt. We nemen regelmatig deel aan sportieve naschoolse
activiteiten die georganiseerd worden door SVS.

-

We zwemmen in het zwembad van Kapellen.
De leerlingen van het 1ste leerjaar zwemmen gratis.

-

Cultureel bieden wij de kinderen jaarlijks film, zang en toneel georganiseerd
door het Cultureel Centrum van de gemeente Kapellen.

-

We proberen het hele jaar door kinderen te stimuleren tot orde en netheid in
en op de bank, in de klas, in de gang en op de speelplaats.

-

We eisen verzorgde kledij.

-

In de refter eisen wij elementaire tafelmanieren.

-

We willen de kinderen verantwoordelijkheidszin voor de natuur en voor een
gezonde leefomgeving bijbrengen.

SITUERING VAN ONZE SCHOOL
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Naam en adres, telefoon, fax

BASISONDERWIJS “DE PLATANEN”
Gemeentelijke Lagere School
Bauwinlaan 1 2950 Kapellen
fax.03 605 61 16
tel.03 664 26 72
email: info@platanen.be
website: www.platanen.be
Van 1 september 1988 is er een samenwerkingsverband met de
Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool te Hoogboom.
Deze samenwerking verloopt bijzonder constructief; alle kinderen, kleuters en
lagereschoolkinderen, gaan dan ook naar één school: het Basisonderwijs “De
Platanen”.

BASISONDERW IJS “DE PLATANEN”
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Gesubs. Vrije Kleuterschool

Gemeentelijke Lagere School

Hoogboomsteenweg
274
2950
Kapellen
tel./fax:
03 605 08 17
email: kshb.directie@skynet.be

Bauwinlaan
1
2950
Kapellen
fax. 03 605 61 16 tel. 03.664.26.72
email:
info@platanen.be

Scholengemeenschap STAKABRA
Vanaf het schooljaar 2002-2003 vormen wij samen met de gemeentescholen
van Brasschaat en Stabroek de scholengemeenschap STAKABRA.

Scholengemeenschap
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Het schoolbestuur
Onze school is een gemengde lagere school die behoort tot het officieel
gesubsidieerd onderwijs.
Gemeentebestuur van Kapellen
Antwerpsesteenweg 130
tel. 03.660.66.00
fax.03.664.41.98
email: gemeente@kapellen.be
website: www.kapellen.be

Onderwijssecretariaat voor steden en gemeenten

Ons onderwijs is gericht op het realiseren van de eindtermen. Daarvoor volgen we de
goedgekeurde leerplannen van OVSG ingedeeld in verschillende leergebieden:
TAAL
WISKUNDE
WERELDORIENTATIE
MUZISCHE VORMING
BEWEGINGSOPVOEDING
LEREN LEREN
SOCIALE VAARDIGHEDEN
ICT
We staan in voor de continuïteit in de begeleiding van de kinderen en proberen de
leerinhouden en werkmethodes op elkaar aan te sluiten.
Via nascholing en pedagogische begeleiding blijven leerkrachten op de hoogte van
vernieuwing in het onderwijs.
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CLB

Wij werken samen met het CENTRUM voor LEERLINGBEGELEIDING
om de psychische en lichamelijke gezondheid van onze leerlingen op
te volgen, om schoolrijpheid en vorderingen te testen, om studiekeuze
te bepalen.De werking van het CLB is gratis en discreet.
Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de
leerlingen, nu en in de toekomst.
Om deze opdracht te realiseren, begeleidt het CLB de leerlingen op
volgende vier domeinen:
o het leren studeren;
o de onderwijsloopbaan;
o de preventieve gezondheidszorg;
o het psychisch en sociaal functioneren.
Het schoolbestuur van onze school heeft op 6 december 1999 een
beleidscontract ondertekend met het:
VCLB - Antwerpen Voor - en Noorderkempen
De Zwaan 28
2930 Brasschaat
tel.: 03651.88.85
fax: 03.653.36.10
email: brasschaat@clb-net.be
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Schoolraad
Van 1 april 2005 heeft onze school een schoolraad bestaande uit ouders,
leerkrachten en mensen van de gemeenschap Hoogboom.
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Oudercomité
Het
oudercomité
is
samengesteld uit ouders die
kinderen
hebben
in
de
kleuterschool en/of in de lagere
school. Het oudercomité steunt de
school moreel en materieel.
Bij het begin van het schooljaar
worden alle ouders op de hoogte
gebracht van het bestaan en de
werking van het oudercomité. Elke
ouder kan lid worden van het
oudercomité.

8 Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap
Zoals alle erkende onderwijsinstellingen staat ook onze school onder toezicht
van de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap.
9

Personeel
In de schoolbrochure JAARLIJKSE INLICHTINGEN vindt u de volledige
personeelbezetting van onze school.
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Klassenraad
De klassenraad is een team
van
personeelsleden
(eventueel aangevuld met
externe deskundigen) dat
onder leiding van de
directeur
of
zijn
afgevaardigde samen de
verantwoordelijkheid draagt
voor de begeleiding van en
het onderwijs aan een
bepaalde leerlingengroep of
een individuele leerling.

ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN
1

Inschrijving van de leerling
Je kunt je kind inschrijven :
o op de kennismakingsdag van de derdekleuterklassers in onze
lagere school;
o tijdens de schooluren, liefst op afspraak;
o op werkdagen tijdens de eerste en de laatste week van de
zomervakantie en dit telkens van 9 tot 12 u.
o na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten.
De inschrijving gebeurt op basis van een officieel document zoals:





Kids-ID of isi+kaart van het kind
elektronische identiteitskaart niet-Belgische onderdanen EU
elektronische verblijfstitel van onderdanen van buiten de EU
een ander erkend document dat de identiteit staaft vb.een
uittreksel uit de geboorteakte,het trouwboekje van de ouders, het
bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat
hun kind niet in een andere school is ingeschreven.
Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze “schoolbrochures”
(informatie, pedagogisch project, schoolreglement) en volgende formulieren:
1. Instemming met pedagogisch project en schoolreglement
2. keuzeformulier godsdienst - zedenleer;
3. verklaring: inschrijving van de leerling in één school.
4. toelating foto’s en extra-murosactiviteiten
5. toelating vervoer door anderen
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De schooluren
LESUREN
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08.30u – 12.05u
middagpauze
13.30u – 15.25u
De schoolpoort gaat open om 08.10 u.
Tijdens de middagpauze gaat de poort van de speelplaats open vanaf
13.10 u. voor de leerlingen die thuis eten.

VAKANTIE EN VRIJE DAGEN
Een verlofkalender wordt op het einde van het voorgaande schooljaar, bij het
rapport, en bij het begin van het nieuwe schooljaar, via de jaarlijkse
inlichtingen meegegeven.
Buiten de reguliere vakanties plannen wij twee facultatieve verlofdagen.
Verder moet u rekening houden met drie bijscholingsdagen voor het
schoolteam. De leerlingen komen dan niet naar school.
3

Toezichten en kinderopvang

o
o
o
o

TOEZICHTEN
ochtendtoezicht: aan de schoolpoort vanaf 08.10 uur tot 08.30 uur.
middagtoezicht: begeleiding in de refter en op de speelplaats
speeltijden
avondtoezicht: op de speelplaats tot 15.40u
KINDEROPVANG
Buitenschoolse Kinderopvang ‘t Egeltje ‘
Tel 0494 / 80 63 26

Het gemeentebestuur van Kapellen organiseert sinds september 2001 een
“gemeentelijke buitenschoolse opvang’ voor alle leerlingen die in Kapellen
naar school gaan. Deze buitenschoolse opvang kreeg de naam ’t Egeltje.
’t Egeltje’ bevindt zich slechts op 150 m van onze school in de Kazerneweg.
Ouders die van de buitenschoolse opvang gebruik wensen te maken,
kunnen hun kinderen inschrijven in het Administratief Centrum,
Antwerpsesteenweg 130, te Kapellen (tel. 03 660 67 43).
De opvang start ‘s morgens vanaf 07.00 uur en loopt tot 08.00 uur. Daarna
brengt een begeleider de kinderen tot in de school. Een kwartier na het einde
van de lessen (woensdag om 12.20 uur en de andere dagen om 15.40 uur)
worden de kinderen die nog op school zijn door een begeleider van de
buitenschoolse opvang opgehaald. De opvang blijft dan verzekerd tot 18.30
uur.
Het toezicht op de speelplaats begint om 08.10 uur. Wij vragen de ouders
dan ook met aandrang om hun kinderen, voor zover zij NIET van de
buitenschoolse opvang “ ‘t Egeltje “ wensen gebruik te maken, niet TE
VROEG naar school te sturen.
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Schoolverzekering

Het schoolbestuur heeft een contract afgesloten met de verzekeringsinstelling:
ETHIAS
Wie inzage wil van het gedetailleerde contract kan dit doen op het gemeentehuis.
Alle ongevallen die gebeuren tijdens de schooluren, binnen of buiten de school onder
begeleiding van een verantwoordelijke leerkracht/begeleider, zijn door de
verzekering gedekt.
Elke leerling is ook verzekerd op weg van huis naar school en omgekeerd en dit op
de normale weg tussen beide locaties en binnen redelijke tijdslimieten.

Werkwijze:
1. Bij een ongeval ontvangt U van de schooldirectie een
aangifteformulier dat U door de behandelende dokter laat invullen
en zo snel mogelijk terug op het secretariaat van de school
bezorgt.
2. U betaalt eerst zelf alle onkosten en gaat met deze rekening(en)
nadien naar uw ziekenfonds.
3. Daar vraagt U om een uittreksel voor de schoolverzekering. Hierop
staat vermeld hoeveel U betaalde en wat de tussenkomst van het
ziekenfonds was.
4. Dit uittreksel bezorgt U nadien op het secretariaat van de school
(Dit kan dus dagen of weken na de aangifte zijn!) en deze maakt dit
over aan ETHIAS.
5. De verzekeringsinstelling zal U dan het verschil overmaken.
6. U waarschuwt de school (directie of secretariaat) wanneer U de
fondsen ontvangen hebt zodat het dossier kan afgesloten worden.

Vooral voor sportactiviteiten, evt. ook voor socio-culturele activiteiten, die
buiten de normale schooluren vallen en waarbij de deelname van de
leerlingen zich tot kleine aantallen beperkt, wordt nog al eens beroep gedaan
op de bereidwillige inzet van ouders of leerkrachten van de school om mee in
te staan voor het vervoer van de leerlingen. Ouders die zelf niet kunnen
instaan voor het vervoer van hun kinderen naar de betreffende sportlocatie,
zullen een schriftelijke verklaring ondertekenen bij inschrijving in de school.
Hiermee geven zij hun kind de toelating om mee te rijden met de wagen van
een andere ouder of een leerkracht van de school en dit geheel op hun eigen
verantwoordelijkheid.

Verbruiken op school - Inzameling van gelden
Leerlingen die tijdens de middagpauze op school blijven eten, brengen hun eigen
knapzak mee. Voor het toezicht in de refter en op de speelplaats wordt 0,40 euro
aangerekend per middag. Er staat voor deze leerlingen steeds heet en koel water
gratis ter beschikking, soep kan één maand op voorhand worden besteld.
De kinderen kunnen op school hun drankkaart verscheidene “gezonde” en
gekoelde dranken kopen.
Ouders die hun kinderen van huis uit drank wensen mee te geven, moeten zich ook
aan deze regels houden: er wordt op school geen coca-cola, limonade e.d.
gedronken.
Op school verkrijgbaar:
Melk
€ 0,25 (1 stempel)
Chocomelk
€ 0,50 (2 stempels)
Fruitsap (appelsien en appel) € 0,50 (2 stempels)
Soep
€ 0,70
Elke week vers fruit
€ 0,50 (2 stempels)
De drankkaarten worden aangeboden aan € 5,00. Op elke kaart
kunnen 20 stempels.

Alle betalingen worden via bankoverschrijving of via domiciliëring geregeld.
Tweemaandelijks wordt er een rekeningoverzicht met de leerlingen meegegeven.
Mogelijke andere betalingen zijn:
Jeugdtijdschriften (vrijblijvend)
Zwemmen
Extra-murosactiviteiten (openluchtklassen e.d.)
Het aanschaffen van kleine materialen voor handwerk, knutsel- en
kookuurtjes
Vervoerskosten (autobus) en geleide educatieve excursies.

6 Extra-murosactiviteiten

Extra-murosactiviteiten zijn de activiteiten van één of méér schooldagen die
plaatsvinden buiten de schoolmuren, waarbij de leerlingen deze lessen of activiteiten
moeten volgen.
De extra-murosactiviteiten vormen een deel van het schoolgebeuren van de
kinderen. Deze activiteiten worden ingepast in het leerprogramma van de school.

7 Verkeersopvoeding

Wekelijks en per beurtrol organiseren wij voor
onze leerlingen praktische verkeerslessen op de
straat. Wij vragen daarbij hulp van vrijwillige
ouders en grootouders. De leerlingen van 1ste ,
2de en 3de leerjaar behalen het stapbrevet. De
leerlingen van 4de tot en met 6de leerjaar behalen
een fietsbrevet.

De leerlingen worden ook fietsvaardiger
door de fietslessen op de speelplaats en
in het verkeerspark op de terreinen van
Fedasil.

Van na de herfstvakantie tot na de paasvakantie
verplichten wij het dragen van een fluojasje voor alle,
zowel voetgangers als fietsers, leerlingen. Een
fluojasje van de school kost € 5.00.

