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Stedelijk Onderwijs Gent | Jenaplanschool De Feniks 

 
Schooljaar 2019-20 : Intern reglement  
Dit document is een aanvulling bij “schoolreglement basisonderwijs van Stedelijk Onderwijs Gent”. 
In de 21ste eeuw is het moeilijk om een up-to-date intern reglement bij te houden. Daarom vindt u onderstaande nuttige info (en nog 
veel meer) op onze website https://scholen.stad.gent/basis/jenaplanschooldefeniks  

 
Groepsindeling in een jenaplanschool 
In een  stamgroep (nest) zitten kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat in het gezin en in de buurt 
ook het geval is.  
In de onderbouw zitten kinderen van twee opeenvolgende geboortejaren samen. In de midden- en 
bovenbouw zijn dat er drie.   
Onderbouw: 
Bij de zwaluwen, de mezen, de kanaries en de mussen vind je de 2,5 en 3-jarigen.  
De 4 tot 6-jarigen zitten bij de raven, de pinguïns, de kookaburra’s en de uilen.  
Middenbouw: 
Bij de ijsvogels, de nachtegalen, de kolibries, de kraaien, de valken en de kiekendieven hebben we kinderen 
van het eerste, tweede en derde leerjaar.  
Bovenbouw: 
De toekans, de papegaaiduikers, de meeuwen, de gieren en de kiwi’s hebben kinderen van vierde, vijfde en 
zesde leerjaar.  
Door het verschil in leeftijd zijn er grotere verschillen in ontwikkeling. Dit schept een sfeer, die het leren van 
en het zorgen voor elkaar stimuleert. Een gevolg van het werken in stamgroepen is dat de positie van een 
kind jaar na jaar verandert. Elk kind is afwisselend jongste, middelste en oudste van de groep. Daardoor 
doen de kinderen belangrijke sociale ervaring op. Ze leren ook verschillende mogelijkheden van zichzelf 
kennen en omgaan met verschillen. Ze leren uitgaan van verschillen. 
 

Brengen en Afhalen 
Schooluren 
8u20 - 11u55 
13u30 - 15u25 
Opvanguren  
Kleuters: STIBO (STedelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang) 
vooropvang vanaf 7u00 - avondopvang tot 18u00 
Kinderen Lagere School:  
vooropvang vanaf 7u30 - avondopvang tot 18u00 
 
Onderbouw (kleuters) 
Je kleuter kan vanaf 7u00 terecht in de lokalen van het STIBO en vanaf 8u naar het nest. 
Probeer het afscheid kort te houden. Als er problemen of ongerustheden zijn op dat vlak, bespreek dan de 
mogelijkheden met de juf of met de medewerk(st)ers van STIBO.  
Kleuters kunnen op de middag (11u55) en op het einde van de schooldag (vanaf 15u25) worden opgehaald. 
De kleuters zijn dan terug te vinden op de acaciaspeelplaats (= speelplaats ter hoogte van poort nr. 11) 
Voor- en naschoolse opvang gebeurt onder verantwoordelijkheid van het STIBO: 11u55 tot 13u30 en 15u25 
tot 18u00. De kleinste kleuters kunnen na de middag een dutje doen. Meer info vind je bij het STIBO. 

https://scholen.stad.gent/basis/jenaplanschooldefeniks
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Midden- en Bovenbouw (lagere school) 
Er is voortoezicht vanaf 7u30 in de acaciazaal (ingang via poort nr. 11).  De kinderen verzamelen in de zetels 
bij het rode prikbord en kunnen rustig lezen of praten met elkaar. We houden dit moment rustig.   
In de fenikszaal is er toezicht vanaf 8.00u. Om veiligheidsredenen gaat de poort (nr. 29) daar niet vroeger 
dan 8u00 open. 
Er zijn vanaf 8u00 zowel buiten, boven, als in beide zalen toezichters. De kinderen kunnen kiezen of ze naar 
hun klas of naar buiten gaan.  Binnen moet het rustig blijven. Buiten kan er al naar hartelust geravot 
worden. 
Kom gerust mee met je kind tot aan het nest. Dringende zaken kan je snel (voor 8u20) bespreken met de 
nestleiders. Maak voor langere gesprekken een afspraak. 
Je kind komt graag op tijd! Wij starten om 8u20. Ben je toch later, dan vragen wij beleefd de rustige sfeer 
van onze activiteiten te respecteren. 
Vanaf 9u00 gaat poort nr. 29 weer dicht en is poort nr. 11 de enige ingang. 
 
Middagopvang: van 11.55u tot 13.30u.  
 
Kinderen kunnen 's middags (11u55) en op het einde van de schooldag (15u25) afgehaald worden op de 
feniksspeelplaats.  
Kinderen kunnen ook zelfstandig naar huis. Een schriftelijke toestemming in de agenda is noodzakelijk. Wij 
zien toe op een veilige oversteek (via de poort nr. 29 langs de fenikszaal). Grote broers/zussen zorgen voor 
kleine broer/zus. Deze kinderen vormen voor het verlaten van de school een rij op de feniksspeelplaats. 
Neem je iemands kind mee of mag je kind mee met iemand? Laat dit dan vroeg genoeg weten aan de 
nestleider. Afspraakjes op het laatste nippertje zijn op dat vlak niet wenselijk. 
 
Na school is er opvang op de feniksspeelplaats tot 16u00 door de toeziende leerkrachten. Daarna is er 
betalend avondopvang van 16u00 tot 18u00 (zie tarieven). Kinderen die niet op tijd (vóór 16u00) worden 
opgehaald, worden toevertrouwd aan de verantwoordelijken van de (betalende) avondopvang.  
De toezichters van de avondopvang zorgen voor een rustige werkplek of speelplek in de refter en ze 
houden toezicht op de feniksspeelplaats. Kom gerust eens kijken hoe het er aan toe gaat. 
 
Betalende opvang op woensdagnamiddag: de toezichters registreren de aanwezige kinderen om 12u00, 
ouders schrijven hun kind uit bij het afhalen. Bij niet uitschrijven wordt een volledige namiddag 
aangerekend (opvang tot 18u00) 
 
Avondopvang en woensdagopvang eindigen om 18u00.  
Respecteer aub het einde van de werkdag van zowel STIBO-medewerkers als toezichters voor de lagere 
schoolkinderen. Zorg dat ze beschikken over een geldig telefoonnummer en verwittig altijd als je het 
einduur niet kunt halen door onvoorziene omstandigheden.  
Bel naschools naar STIBO op 09/211 19 75  
 
Let op: stem goed af met je kind, de leerkracht van je kind, de toezichters en het secretariaat (dit om te 
vermijden dat je te veel / te weinig wordt gefactureerd) 
 

Naschoolse activiteiten  
Je kunt je kind naschools inschrijven bij  

- de Academie voor Muziek, Woord en Dans www.muziek-academie.be  
- de Academie voor beeldende Kunst www.academiegent.be   
- een ruim aanbod aan vrijetijdsbesteding via Brede School Brugse Poort 

http://www.muziek-academie.be/
http://www.academiegent.be/
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Deze activiteiten gaan door in de school. De school stelt enkel de lokalen ter beschikking. Ze staat niet 
in voor de organisatie / communicatie. 

 
Evaluatie en rapportering 
Evaluatie is een onderdeel van het leerproces. De bedoeling van evaluatie is het achterhalen in welke mate 
en op welke manier leerdoelen werden bereikt.  Dit proberen we zo duidelijk mogelijk in een rapport te 
zetten. 
We willen graag onnodige stress omwille van “grote toetsen” , punten of gemiddelden vermijden.  

- Gedurende het schooljaar toetsen we  “formatief” (= kleine onderdelen aangeboden leerstof) 
- Op het einde van het schooljaar evalueren we “summatief” ( = groter pakket verworven leerstof) in 

functie van niveaubepaling voor het volgend schooljaar. 
We rapporteren tweemaal per schooljaar over de vorderingen van je kind.  

- Soms gebeurt dit mondeling via een oudergesprek.  
- Soms geven we een geschreven rapport mee.  
- De bijhorende toetsen (lagere afdeling) verzamelen we in een toetsenmap 

De rapportperiodes worden meegedeeld via de schoolkalender op de website.   
 
Andere communicatiewegen tussen school, kind en ouders zijn even noodzakelijk. Het portret (puntenloos) 
rapport kan een aanleiding zijn tot een gesprek.  
Elk kind houdt een portfolio bij waarin het de eigen vorderingen probeert te documenteren. 
 
De rapportperiodes en portfolioperiodes worden meegedeeld via de schoolkalender op de website. 

 
Communicatie 
We vinden het belangrijk om een goede communicatie te onderhouden. Zo kunnen we samen voor de 
kinderen zorgen. 
 
Naast de dagelijkse babbel die er voor en na school kan zijn, kan je steeds iets in de agenda schrijven 
(midden- en bovenbouw). Bij de onderbouw vind je info terug op het infobord aan het nest. Ook in de 
postvakjes (onderbouw) kan je een bericht 'posten'.   
Spreek met de nestleider van je kind af hoe en wanneer je elkaar het beste bereikt. 
 
Oudercontact  
De Feniks organiseert formele oudercontactavonden net vóór de herfstvakantie, in de hoop iedereen 
gesproken, gehoord,  gezien te hebben bij aanvang van het schooljaar. We staan erop iedereen echt te 
ontmoeten.  
Net vóór de paasvakantie hebben we opnieuw een formele oudercontactavond. 
 
Portfoliogesprekken  
Naast het portret (= puntenloos rapport dat door de leerkracht geschreven wordt) houdt elk kind een 
portfolio bij. Tweemaal per schooljaar organiseren we portfoliogesprekken, waarbij het kind, de ouders en 
de nestleider het samen hebben over de groei en ontwikkeling van het kind. 
Op volgende momenten gaan de portfoliogesprekken door: januari en juni  
 
Gesprek op aanvraag 
Doorheen het schooljaar kunnen ouders een gesprek aanvragen of kan het dat de school ouders hiertoe 
uitnodigt.   
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Het is steeds mogelijk een afspraak te maken met de intern begeleider, zorgcoördinator, CLB-medewerkers, 
directie. 
 

Extra muros (= meerdaagse uitstappen zoals zeeklassen en bosklassen) 
Onderbouw gaat niet op meerdaagse extra muros. 
Middenbouw en bovenbouw:  
We blijven investeren in een jaarlijkse deelname, vanaf het eerste leerjaar, door zo veel mogelijk kinderen.  
De datum vind je op de kalender terug (zie website) 
Voorafgaand organiseren we een infoavond. 
Middenbouw overnacht twee keer (bv. vertrek op woensdag en terugkeer op vrijdag) 
Bovenbouw overnacht vier keer (vertrek op maandag en terugkeer op vrijdag) 
De kostprijs voor de ouders: maximum bijdrage ouders € 72,50 (gedurende schoolcarrière: € 435,00) 
De school past bij met werkingsmiddelen want € 72,50 ouderbijdrage dekt de kosten niet helemaal. 
Het bedrag wordt in schijven gefactureerd:  

- twee facturen “voorschot” voordat de extra muros doorgaan 
- een factuur “afrekening”   

Meer info bij Sabine (secretariaat) op 09/ 226 17 06 of defeniks.sec@onderwijs.gent.be   
 

Bijdragenregeling 
 
Voor alle daguitstappen, toneelbezoeken, sportdagen (bv. bezoek klimmuur, schaatspiste, museum, 
theater, …) wil Feniks geen ouderbijdrage vragen en wordt er telkens met de werkingsmiddelen van de 
school betaald (ter info: maximumfactuur voor activiteiten gedurende het schooljaar bedraagt € 45,00 voor 
onderbouw en € 85,00 voor midden- en bovenbouw). 
Ouders hoeven niets te betalen. Op die manier houdt Feniks de bijdragen voor ouders ruim beneden de 
toegestane limiet. 
Welke ouderbijdrage vraagt De Feniks:  

- € 5,00 voor de verjaardag (= jaarlijkse bijdrage – zie ook “verjaardagen”)   
- uitzonderlijk de prijs van een consumptie als we op uitstap binnen iets willen drinken 
- in het geval er geen bestemming wordt gevonden binnen het haalbare budget vraagt De 

Feniks € 10,00 voor activiteiten/kosten tijdens meerdaagse extra muros lagere afdeling.  

 

Maaltijden en naschoolse opvang 
De Stad Gent verbindt zich er toe om toegankelijk te zijn voor iedereen. Om die reden zorgen we ervoor dat 
ook de schoolmaaltijden toegankelijk zijn voor iedereen onafhankelijk van geslacht, nationaliteit, 
zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of 
toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. 
Het vlees in de warme maaltijden voldoet echter niet aan religieuze voorschriften, daarom hebben ouders 
de volgende keuze:  

 Ouders die willen dat hun kind volgens religieuze voorschriften eet, kunnen kiezen voor een 
veggiemenu. 

 Ouders die enkel willen dat hun kind geen varkensvlees eet, kunnen op die dagen kiezen voor een 
alternatief menu met vlees of een veggiemenu. 

 
 

mailto:defeniks.sec@onderwijs.gent.be
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Tarieven maaltijden en naschoolse opvang 

Onderbouw 
Neem contact op met het STIBO aub 
STIBO factureert maandelijks 
 
Midden- en bovenbouw 
Middagopvang: € 0,90 
Avondopvang: € 1,97 
Middag- en avondopvang: € 2,87 
Soep: € 0,50                               
Middagmaal: € 4,10 
Middagmaal veggie: € 4,10 
Middagmaal alternatief (= vrij van varkenvlees): € 4,10  
Zwemmen: € 1,10/beurt 
 
Midden- en bovenbouw : opvang op woensdag 
Middagopvang van 12u tot 13u: € 0,90 
Namiddag: 
van 13u tot 15u: € 1,50 
van 15u tot 18u: € 3,45 
(Wijzigingen zijn mogelijk gedurende het schooljaar. De website wordt dan aangepast. De tarieven hangen ook uit in de acaciazaal aan 
het prikbord). 

 

Verjaardagen 
Elke maand vieren we de jarigen met een groot verjaardagsfeest in de fenikszaal. De jarigen worden tijdens 
de weekafsluiting extra in de bloemetjes gezet. Door de verjaardagen op die manier te vieren, willen we 
een hoogtepunt creëren in het leven van het kind: samen met iedereen plezier maken, leren delen, tonen 
aan de jarigen dat we blij zijn dat ze er zijn, het perspectief van de kinderen verbreden,…  
We vragen voor dit verjaardagsfeest aan elk jarig kind een bijdrage van 5 euro. Op die manier kunnen we 
maandelijks de hele school trakteren. 
Zo vermijden we ook het ‘traktatieopbod’ in het nest en kunnen we bewaken dat alles min of meer past 
binnen ons gezondheidsbeleid. We houden rekening met dieetnoden. Maak die noden zeker kenbaar bij de 
nestleider. 
Taart of cadeautjes meebrengen voor het nest, hoe goed bedoeld ook, hebben we daarom liever niet. Kom 
er gerust over praten met de nestleider van je kind. 
De 5 euro mag in de verjaardagsmaand van je kind aan de nestleider betaald worden. Als je dat liever bij de 
start van het schooljaar in orde brengt, kan dat even goed. We kondigen het verjaardagsfeest aan op de 
website. 

 
 
Lunch en Tussendoortje 
We willen als school ondersteunen dat je kind gezond eet. We maken er een gezellig moment van. Rond 
10u eten we samen onze koek (geef hiervoor een sober koekje mee, zonder chocolade). Omstreeks 15u 
eten we een stukje fruit in de kring (geef je kind dagelijks fruit mee).  
Je kind legt ’s morgens bij het binnenkomen koek en fruit in de mand.  
We willen water als gezonde dorstlesser promoten en we stimuleren je kind om voldoende water te 
drinken. Zo wordt er in de kring en over de middag telkens water gegeven. Op beide speelplaatsen zijn er 
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drinkfonteintjes. Een drankje meegeven is daarom overbodig. Zo vermijden we ongelukjes met lekkende 
drinkflessen en helpt u ons ook mee de afvalberg onder controle te houden! In geen geval willen we drank 
in brik- of blikverpakking. 
We willen geen kauwgum, geen snoepgoed of chocolade, geen koffiekoeken. Bij twijfel vraag je best raad 
aan de nestleider. 
Voor de lunch vragen we gezond beleg mee te geven. Stop het lunchpakket in een degelijke doos (voorzien 
van naam). Geen wegwerpverpakking aub.  
De kinderen krijgen tijdens de lunch water om te drinken. Elk kind moet minstens 1 beker drinken. 
Tips:  www.gentgezondestad.be/gezonde-gentenaar/weet-wat-je-eet/mijn-kind-en-ik/gezonde-brooddoos    
 
Onderbouw: ouder en kind brengen 's morgens de brooddoos naar het STIBO en halen die daar ’s avonds 
weer op. Zie afspraken met het STIBO.  
Het te betalen bedrag wordt maandelijks gefactureerd door STIBO.  
 
Midden- en bovenbouw: alles blijft in de boekentas en wordt verzameld in het nest. 
Donderdag = veggiedag! Info www.gent.be/donderdagveggiedag  
Het te betalen bedrag wordt maandelijks gefactureerd door de school.  
Info bij Sabine (secretariaat) op 09/ 226 17 06 of defeniks.sec@onderwijs.gent.be    
 

Verloren voorwerpen  
Aan ingang nr. 11 vind je twee bakken met verloren voorwerpen. 
Naamteken de kledingstukken van je kind, zo vinden we sneller terug welke jas, tas of brooddoos bij wie 
hoort. Vraag na bij de nestleider of de STIBO-medewerker welke afspraken er bestaan over jassen en 
boekentassen. 
De leerlingenraad onderneemt regelmatig acties om de berg verloren voorwerpen klein te krijgen. Alle 
ondersteuning van thuis uit is welkom. 

 
Mobiliteit en parkeren 
Info over het circulatieplan: https://stad.gent/mobiliteitsplan/het-circulatieplan 
Kaart “Brugse Poort”: 
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20161024_CirculatieplanBinnenstadGent_Kaart_Rod
esector.pdf 
De nieuwste informatie vind je steeds op www.stad.gent/mobiliteitsplan  
Toch met de auto naar school en geen parking in de Acaciastraat?  

- Iets verderop vind je beslist een (betalende) parkeerplaats.  
- Parkeer je auto nooit op het voetpad, uit veiligheid voor de kinderen! 
- Respecteer altijd de verkeersregels aub.  
- Denk aan het milieu: geen draaiende motoren a.u.b. 

 
 

Fietsen 
Acaciastraat nr. 11 is ook voor onze fietsers de enige ingang. Je moet zodoende met je fiets aan de hand 
doorheen de acaciazaal over de speelplaats naar de tuin alwaar je je fiets kunt parkeren.  
Zet je fiets op het schoolterrein steeds op slot. Houd je fietshelm bij. Berg je fietslichtjes op. 
Afhankelijk van de vordering van de werkzaamheden wijzigt de hoofdingang gedurende kalenderjaar 2019. 
Er komen ook degelijke fietsenstallingen en een spijlenhek. De Feniks zal hier over communiceren via de 
gangbare kanalen. 

http://www.gentgezondestad.be/gezonde-gentenaar/weet-wat-je-eet/mijn-kind-en-ik/gezonde-brooddoos
http://www.gent.be/donderdagveggiedag
mailto:defeniks.sec@onderwijs.gent.be
https://stad.gent/mobiliteitsplan/het-circulatieplan
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20161024_CirculatieplanBinnenstadGent_Kaart_Rodesector.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20161024_CirculatieplanBinnenstadGent_Kaart_Rodesector.pdf
http://www.stad.gent/mobiliteitsplan
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Fietskarren en buggy’s 

Tot onze spijt beschikt de school niet over voldoende bergruimte voor fietskarren en buggy’s.  
Die neem je dus altijd weer mee. Dank voor je begrip. 
De acaciazaal is gedurende de werkzaamheden tijdelijk een fietsenstalling. Richtlijnen hangen uit in de 
acaciazaal. 
 

Regels en afspraken: onze kapstokregels 
Om onze school leefbaar te maken gebruiken wij regels.  
Ze bieden een structuur voor de kinderen en onszelf. Ze scheppen duidelijkheid omdat iedereen weet wat 
er verwacht wordt. 
Het is belangrijk dat we consequent optreden tegenover alle kinderen en niet alleen tegenover de kinderen 
van ons eigen nest. Ook de kinderen kunnen en mogen elkaar onderling aanspreken over het al dan niet 
naleven van de afspraken. 
We hebben met het team bewust gekozen voor de drie kapstokregels. Ze dragen (kapstok) alle afspraken 
die structureel noodzakelijk zijn. Je komt de pictogrammen overal tegen: 

 
 

Als kinderen hardnekkig ongewenst gedrag blijven vertonen of als anderen (kinderen, ouders en collega’s) 
last ondervinden van het ongewenste gedrag, dan geven we een passende straf. Er volgt bij ernstige 
situaties steeds overleg met de ouders. 
Een vraag die we wel eens krijgen: "Klopt het dat hier alles mag en dat er geen regels zijn?" 
Vrijheid betekent tegelijkertijd een vorm van beperktheid. Leren omgaan met vrijheid, in het belang van 
jezelf maar ook in het belang van de ander, is een proces van aftasten. Je zal moeten experimenteren met 
ruimte en vrijheid. In een jenaplanschool willen we kinderen laten ervaren hoe regels kunnen ontstaan, hoe 
zinvol ze kunnen zijn en bovenal hoe bevrijdend ze kunnen werken! 
Om alle oefenkansen te benutten kunnen kinderen in (relatieve) vrijheid en zelfstandigheid gebruik maken 
van verschillende ruimtes. Meer uitleg hierover krijg je beslist van de nestleider van je kind. 

 
Kalender 

Op de website vind je de jaarplanning. Daarop staan alle belangrijke evenementen van het schooljaar: vrije 
dagen, schoolfeesten, portfolionamiddagen, oudercontacten, verjaardagsfeesten, … 
Lagere schoolkinderen hebben vooraan in hun schoolagenda een jaarkalender.  
 

Huiswerk  
Het inoefenen en verwerken van de geziene leerstof gebeurt vooral tijdens de schooluren. Zo heeft de 
leerkracht meer zicht op het al dan niet beheersen van die leerstof.  
Via huiswerk proberen we bij te dragen tot het kweken van een attitude:  

- Wat heb ik geleerd vandaag? 
- Wat kan ik al? 
- Waar heb ik nog uitleg voor nodig? 
- Wat kan ik thuis oefenen/studeren? 
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Kinderen leren zelf verantwoordelijk te zijn van in de kleuterklas: 
- Moet ik iets meebrengen naar school? 
- Moet ik iets voorbereiden? 

Kinderen leren hun taken plannen op school. Deze vaardigheid wordt thuis verder ingeoefend door het 
plannen van bv. een actuapresentatie, een boekpresentatie, …   
We houden er rekening mee dat kinderen voldoende tijd over houden voor hobby’s, naschoolse activiteiten 
en ontspanning. 
Communicatie over mogelijk huiswerk:  

- Kleuter: website, blog, infobord aan de klas 
- Lager: website, agenda, blog, …  

 

 
 

Luizen en neten 
Na elke vakantieperiode controleert het STIBO elk kind op hoofdluis. Gelieve samen met ons altijd 
waakzaam te zijn. Breng zeker de nestleider op de hoogte als u bij uw kind iets vindt. 
Meer info over opsporen en behandelen van luizen en neten hangt uit aan een infobord in de acaciazaal en 
vind je ook op: www.zorg-en-gezondheid.be/luizen  
 

Zorg 
Zorgcoördinator:  
Celine Vandermaes 
defeniks.zorg@onderwijs.gent.be   
09/226 17 06 
Het bureau van de zorgcoördinatoren is onder de trap naast de fenikszaal. Ga gerust even langs. 
 
CLB-contactpersoon:  
Anne Rezette 
Anne.Rezette@stad.gent  
09 323 53 21 
 
Zie Schoolreglement Basisonderwijs Stedelijk Onderwijs Gent, hoofdstuk IX 
 

M-decreet en visie op zorg  
 
Eerst gewoon dan buitengewoon 
Als een kind niet meekan op school dan is de belangrijkste vraag : wat heeft dit kind nodig om te leren? Dat 
is het uitgangspunt van het M-decreet. Het antwoord op de noden van de leerling ligt in de eerste plaats in 
het gewoon onderwijs. Elke gewone school gaat op zoek naar redelijke aanpassingen. Als dat niet genoeg 
helpt, dan kan het kind naar het buitengewoon onderwijs. 

Zorg op De Feniks 
Op onderstaand schema zie je dat “zorg op school” volgens het M-decreet in 4 fases wordt opgedeeld.  
In De Feniks zien we de grens tussen “fase 0” en “fase 1” vervagen. 
In elke fase van het zorgcontinuüm worden kind en ouders betrokken. We beslissen hier graag samen over. 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/luizen/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/luizen
mailto:defeniks.zorg@onderwijs.gent.be
mailto:Anne.Rezette@stad.gent
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Meer info over het M-decreet 
https://www.klasse.be/reeks/m-decreet/ 
http://www.m-decreet.be/ 
 
 

Procedure uitreiking getuigschriften 
De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen die in het 
leerplan opgenomen zijn, heeft bereikt om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De klassenraad 
bekijkt daarbij het totaalbeeld van het kind.  
Zie Schoolreglement Basisonderwijs Stedelijk Onderwijs Gent, hoofdstuk X 
 

Sport 
Onderbouw (kleuters) 
De uurregeling kleuterturnen hangt uit aan elke kleuterklas. 
Check op onze website de blog van de kleuterturnleerkracht voor de meest recente afspraken 
Midden- en Bovenbouw (lagere school) 
Er wordt wekelijks geturnd en veertiendaags gezwommen. 
Voor de turnlessen neemt je kind sportieve kledij mee: een sportbroek of short, een T-shirt en 
turnpantoffels of sportschoenen 
Voor de zwemlessen zijn een zwembroek/zwempak nodig en een handdoek. 
Deze spulletjes breng je de dag zelf mee en ze gaan ’s avonds terug mee naar huis 
Check op onze website de blog van de turnleerkracht voor de meest recente afspraken  
 

Elektronische donderdag 
Een tijd geleden bedachten onze kinderen deze regel zelf.  
Elektronische speeltjes horen bij de leefwereld van een kind, vandaar dat we ze toelaten op onze school.  
Om ander spel ook alle kansen te geven, hebben we de donderdag uitgeroepen als “elektronische 
donderdag”.  
Let op:  

- Je kind brengt het digitale speeltje mee op eigen verantwoordelijkheid en het is bereid dit met 
andere kinderen te delen. Voor verlies of schade kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden. 

- Absoluut verboden: kinderen fotograferen en digitaal verspreiden. 
- Als wij merken dat je kind niet correct omgaat met deze spullen, dan houden wij die “in veilige 

bewaring” totdat een ouder er bij ons om komt. 
 

Leerlingenraad  
Via de leerlingenraad willen we leerlingen betrekken bij het hele klas- en schoolgebeuren. Omdat 
participatie een recht is. En omdat de neveneffecten van participatie mooi meegenomen zijn: meer 
betrokkenheid van iedereen zorgt ervoor dat iedereen gemotiveerder naar school komt. Onze school wordt 
er warmer, fijner, leefbaarder van. 
Wij komen maandelijks samen. De data vinden jullie op het prikbord aan de fenikstrap, staan ook op de 
jaarkalender. Alle nesten van de school, behalve de jongste kleuters, worden vertegenwoordigd in de 

https://www.klasse.be/reeks/m-decreet/
http://www.m-decreet.be/
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leerlingenraad. We maken op het moment zelf het verslag samen met de kinderen. Dit wordt nadien 

doorgestuurd naar alle nesten. Jullie vinden het verslag via de website en het hangt ook telkens uit aan het 

prikbord. 
 

Ouderraad en schoolraad  
De schoolraad is het enige officiële participatieorgaan op de school. Het heeft een aantal bij wet geregelde 
bevoegdheden (nl. adviesbevoegdheid, overlegbevoegdheid en ook informatieplicht & informatierecht) 
De ouderraad is een geleding van de schoolraad. Zij vaardigt een aantal personen af in de schoolraad. Los 
van dit mandaat in de schoolraad heeft de ouderraad geen rechtstreekse inspraak in de school, enkel via de 
schoolraad. 
Dit houdt in dat je als ouder een engagement opneemt in een ouderwerking onder vorm van een ouderraad 
in het kader van het algemeen welzijn van de school. Heb je als ouder een individueel probleem dan neem 
je best contact op met de nestleider van je kind of de directie. 
 
Alles draait rond een wederzijds respect, een goede verstandhouding en een transparante communicatie. 
 
De school ziet de ouder als de eerste opvoeder van het kind. In het belang van je kind staat de school 
vanzelfsprekend open voor vragen en voorstellen! Dat betekent dat je op informele basis een veel breder 
draagvlak krijgt dan op formeel vlak. 
Meer informatie is te vinden op www. koogo.be 
  
Onze schoolraadleden 
Geleding ouders vanuit ouderraad: 
Linde Brewaeys en Laurens Vermeire + een afgevaardigde vanuit de ouderraad  
Geleding personeel vanuit de pedagogische raad (het team) 
Jonathan Janssens, Yves Delcloo,  Isabelle De Poorter, Sofie De Blieck  

 

http://www.koogo.be/

