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A 
Adreswijziging  

 
We noteren graag elke wijziging van adres, telefoonnummer of mailadres. Zo blijft de 

communicatie vlot verlopen. 

 

Afspraken  

 
De schoolafspraken zijn in deze brochure terug te vinden. Om de schoolgemeenschap leefbaar 

te maken, houden ouders, kinderen en team zich aan de gemaakte afspraken.  

Specifieke klasafspraken worden via de leerkracht gecommuniceerd.  

 

Afval 

 
Wij beperken ons afval door het gebruik van brooddozen, koekjesdozen en drinkflessen.  

Alle afval wordt in de juiste vuilnisbakken gesorteerd. 

 

Afwezigheden (leerplicht)  

 
Wanneer we niet naar school kunnen komen, laten we dit weten vóór 8u15.  

Leerplichtigen zorgen bovendien voor een doktersbriefje of een voorgedrukt briefje achterin 

de klasagenda. Wanneer geen attest wordt voorgelegd bij het hernemen, is uw kind 

ongewettigd afwezig. Kinderen zijn aanwezig op school van 1 september t.e.m. 30 juni. 

Zie voor verdere informatie het Schoolreglement Basisonderwijs. 

 

Agenda  

 
Wij vullen in de klas onze planning en agenda in.  

De ouders bekijken en tekenen dagelijks de agenda.  

 

Allergieën  

 
Melk-, suiker- en andere allergieën kunnen gemeld worden op de school.  

Wij houden daar zeker rekening mee.  
 

B 
Ballen  
 

Er zijn klasballen voorzien. Voetballen gebeurt op de daartoe aangewezen plaatsen. 

De kinderen kunnen in een zak ook hun eigen bal meebrengen.  

We houden hierbij rekening met de andere kinderen en gebruiken  

géén lederen ballen of harde basketballen.  

De kinderen worden op de hoogte gebracht van de algemene afspraken hieromtrent.  

 

 

 

 



Betalingen  

 
Voor de lagere school: 

U krijgt maandelijks een overzichtelijke factuur. Daarop worden de kosten gedetailleerd 

vermeld. We vragen om deze stipt te betalen via overschrijving. Er kan ook een formulier 

voor domiciliëring worden aangevraagd via het secretariaat. De tarieven van opvang en 

maaltijden zijn terug te vinden op de website van de school. 

Voor de kleuterschool: 

Via Tinkelbel (STIBO) 

 

Brengen en ophalen 

 
Het is wenselijk om bij afzetten en ophalen van de kinderen de auto op een veilige plek te 

parkeren en een eindje te stappen. Uiteraard willen we met de fiets of stappend naar school 

komen aanmoedigen. Kleuters worden door de ouders bij de juf gebracht en terug door de juf 

bij de ouders gebracht. Ze worden niet alleen aan de schoolpoort afgezet. 

In het lager wachten de kinderen die opgehaald worden op de speelplaats of verlaten ze de 

school met één van de rijen onder begeleiding van een leerkracht.  De school alleen verlaten 

kan enkel mits toestemming van de ouders. Wijzigingen worden in het agenda genoteerd en 

aan de klasleerkracht voorgelegd. 
 

C 

ICLB (= interstedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding)  

Zowel de school als de ouders kunnen hun expertise en hulp inroepen bij het opvolgen van 

schoolse problemen. 

Zie voor verdere informatie het Schoolreglement Basisonderwijs. 

 

Communicatie  
Alle communicatie verloopt via Questi (mail). Het is belangrijk dat alle ouders zijn ingelogd 

en dan ook regelmatig de meldingen in Questi bekijken. Dringende zaken worden ook via de 

postvakjes bij de kleuters of via de agenda in de lagere school meegegeven. 

De maandelijkse ouderbrief bevat ook allerlei info en weetjes.  

 

Het is steeds mogelijk om de leerkrachten, het secretariaat, de zorgcoördinator of de directeur 

te contacteren via mail (naam.familienaam@onderwijs.gent.be) 

 

 

D 
Dranken 
Er kan de hele dag door gratis water worden gedronken. Een eigen hervulbare drinkfles kan 

worden meegebracht. Andere dranken zijn niet toegelaten. 

Om 10u drinken alle kleuters soep. Kinderen die eigen boterhammen meebrengen of naar huis 

gaan, krijgen hiervoor een aparte factuur. Bij kleuters die warme maaltijden nuttigen is de 

prijs van de soep inbegrepen. 



F 

Fluohesjes 

Alle kinderen dragen hun fluohesje naar en van school. Ook bij uitstappen dragen alle 

kinderen hun fluohesje. We vragen met aandrang aan de ouders hun verantwoordelijkheid 

hierin op te nemen. 

Fluohesjes kunnen op school verkregen worden. 

 

G 

Gezonde voeding 

Na de pauze in de voormiddag drinken de kleuters soep. Een tien-uurtje moet niet worden 

meegegeven, behalve op woensdag een stuk fruit.  

In de lagere school eten de kinderen tijdens de pauze een stuk fruit of groenten op maandag, 

woensdag en vrijdag. Op dinsdag en donderdag KAN een gezonde koek ook. Kinderen van de 

lagere school die in de avondstudie blijven brengen best nog een extra gezond tussendoortje 

mee. We zijn een GEZONDE school. Snoep en frisdrank zijn niet toegelaten. 

GSM 

Leerlingen die om praktische reden een gsm meebrengen, moeten deze uitschakelen en in hun 

boekentas bewaren. Ouders kunnen de kinderen steeds bereiken via de school en omgekeerd. 

Zie voor verdere informatie het Schoolreglement Basisonderwijs. 

 

H 

Huiswerk 

Via het huiswerk hebben de ouders zicht op wat het kind leert in de klas. Kinderen moeten 

steeds in orde zijn met huiswerk op de dag dat dit wordt verwacht. Problemen bij het maken 

worden gemeld via de agenda of besproken met de leerkracht. 

I 

Informatie 

Heel wat informatie is te vinden op de website (www.westerhem.be).  

Belangrijke mededelingen worden via Questi verstuurd. 

 

http://www.westerhem.be/


K 

Kalender 

De kalender met vrije dagen, activiteiten en uitstappen is terug te vinden op de website van de 

school. Bij uitstappen worden de ouders via een afzonderlijke mail of brief verwittigd. 

Tevens worden de ouders  via Questi op de hoogte gebracht van alle activiteiten welke die 

maand zullen plaatsvinden. 

Klasouder 

We vragen in elke klas, elk schooljaar 1 klasouder die het aanspreekpunt is voor de andere 

ouders. 

Kledij 

We komen verzorgd en in verzorgde kledij naar school. Strandkledij hoort hier niet thuis. 

Voor de veiligheid vragen wij om vaste schoenen te voorzien. Teenslippers zijn niet 

toegelaten. 

Kortingen 

Zie voor verdere informatie het Schoolreglement Basisonderwijs. 

 

L 

Lesuren 

Om 8u15 gaat de bel. Gelieve ervoor te zorgen dat uw kind om 8u15 aanwezig is.  

De lessen vangen elke dag aan om 8u20.  

Kinderen die te laat op school komen dienen zich eerst aan te melden op het secretariaat. De 

middagpauze loopt van 12u10 tot 13u45. In de namiddag eindigen de lessen om 15u25.  

Op woensdag eindigen de lessen om 11u55. 

Leerlingenraad 

Na een klasbespreking komen 2 afgevaardigden uit elke lagere klas op regelmatige basis 

samen en bespreken het schoolgebeuren. De voorstellen worden teruggekoppeld naar alle 

leerlingen van de school.  

Haalbare acties kunnen hierna uitgevoerd worden. 

Luizen 

We vragen met aandrang regelmatig uw kind(eren) te controleren en indien nodig te 

behandelen. Bij het ontdekken van luizen of neten vragen wij de school te verwittigen zodat 



de ouders van alle klasgenootjes op de hoogte kunnen worden gebracht.  

 

Laptops 

 
Laptops, computers en Ipads zijn ter beschikking op school en worden op regelmatige basis 

gebruikt in alle klassen. 

Zie voor verdere informatie het Schoolreglement Basisonderwijs. 

 

M 

Maaltijden 

U kan een warme maaltijd of soep voor bij het eigen lunchpakket bestellen.  

Wij kunnen niet instaan voor het opwarmen van zelf meegebrachte maaltijden. We vragen om 

de brooddoos gezond te houden en niet te vullen met chocolade of snoep. 

Medicatie 

Medicijnen toedienen kan enkel wanneer een doktersattest van frequentie en dosering aan de 

klasleerkracht wordt afgegeven.  

Zie voor verdere informatie het Schoolreglement Basisonderwijs. 

 

MOS 

Op regelmatige basis worden acties opgezet door het MOS-team. Dit om kinderen 

milieubewust te maken. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. 

N 

Naamtekenen 

Gelieve alle kledij, materiaal, koekjesdozen, drinkbussen … van de naam van het kind te 

voorzien. Op die manier kunnen wij vergeten voorwerpen aan de juiste leerling teruggeven. 

Tijdens elke vakantie worden achtergelaten spullen zonder naam aan een goed doel 

geschonken. 

O 

Opvang 

Kleuters kunnen worden opgevangen vanaf 7u en tot 18u. U dient daarvoor in te schrijven via 

de kinderopvang.  

In de lagere school is er opvang vanaf 7u30 tot 18u. Kinderen van de lagere school kunnen 

uitzonderlijk vroeger komen mits toelating van de directeur en de verantwoordelijke van het 

STIBO.  

Deze opvanguren gelden ook op woensdag. 



 

Ouderparticipatie 

Het team vindt deelname van ouders aan het schoolgebeuren belangrijk en waardevol. We 

maken graag gebruik van jullie expertise. Bij interesse kan u terecht bij de klasleerkracht, 

klasouder of rechtstreeks via de school. 

 

Ouderraad 

Zie voor verdere informatie het Schoolreglement Basisonderwijs. 

 

Oudercontact 

Zie voor verdere informatie het Schoolreglement Basisonderwijs. 

 

 

P 

Privacy 

Zie voor verdere informatie het Schoolreglement Basisonderwijs. 

 

 

R 

Rijen 

Voor de kinderen van de lagere school zijn er rijen tot aan de Kerk en tot aan bakkerij Suffys. 

Kleuters kunnen enkel met een grote broer of zus de school met een rij verlaten. 

 

S 

Schoolongevallen 

Zie voor verdere informatie het Schoolreglement Basisonderwijs. 

 

Schoolraad 

Zie voor verdere informatie het Schoolreglement Basisonderwijs. 

 

 



Schoolreglement 
Het volledige schoolreglement is beschikbaar op de website. 

 

Schooltoelagen 

Zie voor verdere informatie het Schoolreglement Basisonderwijs. 

 

Schorsing van de lessen 

Zie voor verdere informatie het Schoolreglement Basisonderwijs. 

 

Speelgoed 

Voor de kleuterschool: 

Kinderen brengen geen eigen speelgoed mee naar school (tenzij er omwille van een activiteit 

naar wordt gevraagd). Het kan alleen beschadigd of zoek raken met verdriet tot gevolg. 

Er is genoeg speelgoed voorzien op school. 

Voor de lagere school: 

Kinderen die eigen materiaal meebrengen zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. 

Sport 

Tijdens het turnuurtje dragen alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar een T-shirt van de school 

geschonken door het oudercomité. Een turnbroekje en turnpantoffels worden door de ouders 

voorzien. Turn- en zwemkledij gaan omwille van de hygiëne elke keer mee naar huis. 

 

 

V 

Verjaardagen 

Op hun verjaardag worden de kinderen gevierd. Een traktatie is geen noodzaak maar als jullie 

dat willen kan een klastraktatie wel. We brengen geen individuele geschenkjes mee. Denk 

eens aan een stukje cake, een leuk boek, spel … Snoep bannen we zoveel als mogelijk. 

 

W 

Website Westerhem 

www.westerhem.be 

 

http://www.westerhem.be/


Z 

Zorgprocedure op school 

Zie voor verdere informatie het Schoolreglement Basisonderwijs. 

 


