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Schoolreglement  

 
Gesteund op Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs kan u nalezen 
op website:www.parkschoolieperman.be 
 
VOORSTELLING KLEUTERTEAM 
Klasjuffen 
Peuterklas P1: juf Caroline + juf Tatiana 

Peuterklas P2: juf Tatiana + juf Caroline 

Eerste kleuterklas K1A: juf Wendy 

Eerste kleuterklas K1B: juf Lavinia + juf Greet 

Eerste kleuterklas K1C: juf Jessy 

Tweede kleuterklas K2A: juf Kelly 

Tweede kleuterklas K2B: juf Laure 

Tweede kleuterklas K2C: juf juf Silke 

Derde kleuterklas K3A: juf Els 

Derde kleuterklas K3B: juf Deborah 

Derde kleuterklas K3C: juf Ulla + juf Greet 

 

Turnleerkrachten 
Meester Tom 

Juf Vic  

Juf Greet 

 

Kinderverzorgster 
Juf Rümeysa 

 

 

 

 



 

 

Zorgteam 
Juf Greet en juf Tatiana: zorgjuf peuters, eerste kleuterklas 

Juf Tinne: zorgjuf tweede kleuterklas 

Wekelijks mogelijkheid tot gesprek maandag 8.40u-9.30u 

(graag vooraf gesprek plannen) 

Juf Karin: zorgjuf derde kleuterklas 

Alle onpare weken mogelijkheid tot gesprek woensdag 8.40u-9.30u 

(graag vooraf gesprek plannen) 

Juf Stefanie: zorgcoördinator 
Alle dagen mogelijkheid tot gesprek 

(graag vooraf gesprek plannen:  telefoon school:03/827118) 

 

Ondersteunend personeel: 
Juf Hilde en juf Nawal: schoolrestaurant 

Juf Tanja: middagtoezicht, voorbewaking 

Juf Wendy: middagtoezicht, nabewaking 

Juf Nawal: middagtoezicht peuterspeelplaats 

 

Secretariaat 
Chrisje Smeets 

Lizzy Backeljauw 

 

Directeur 
Ann Olieslagers 

 

 

 

 

 

 



 

SCHOOLUREN KLEUTERSCHOOL 
 
 8.25u - 8.40u:  BEGIN KLASDAG 

12.15u - 13.45u: MIDDAGPAUZE 

15.25u:    EINDE KLASDAG 

 

Afscheid nemen 
 
8.25u – 8.40u: kleuters worden onthaald in hun klas. 
Zorg ervoor dat uw kleuter steeds op tijd is zodat hij de startactiviteiten niet mist.  
Te laat komen is zeer storend voor de juffen en andere kleuters. 
 
Om 8.40u worden de deuren van de kleuterblok gesloten.  
U moet dan wachten tot de eerste activiteit gedaan is alvorens de kleuters in 
de klas kunnen. 
 
Kleuter ophalen 
 
12.15u: kleuters die ’s middags thuis gaan eten (vanaf 13.10u worden deze kleuters 
opnieuw opgevangen op de speelplaats. (blok peuters-K1A en K3) 
  
15.25u: aan elke kleuterblok: buiten wachten tot de leerkracht de deur opendoet.  
Moet je kleuter onverwacht naar de nabewaking gelieve dan de leerkracht  
‘s morgens te verwittigen en /of de school telefonisch te verwittigen (dit bespaart 
heel wat tranen). 
 

VOORBEWAKING SCHOOL: 
7.30-8.25 in turnzaal blokje peuters-K1A 

Tarief: 80 cent per begonnen half uur 

 

 

 

 

 

 

 



 

NABEWAKING SCHOOL 
15.25u - 17.00u in turnzaal blokje peuters-K1A 

Tarief: 80 cent per begonnen half uur 

Woensdag tot 14.00u 

DE VOOR-EN NABEWAKING KUNNEN DAGELIJKS GEBRUIKT WORDEN. 

U verwittigt de KLASJUF. 

Er worden geen kleuters uit de rij gehaald op weg naar de nabewaking! 
 
Extra drankje en koekje meebrengen om in de nabewaking op te eten. 

 

WERKWIJZE: je kleuter wordt elektronisch in-en uitgecheckt via een barcode die 

aan de boekentas hangt.  

Ook indien je geen gebruik maakt van de voor-en/of nabewaking laat je deze 

sleutelhanger met barcode aan de boekentas hangen. Je weet maar nooit of je deze 

niet eens per toeval nodig zal hebben. 

VERGEET ook niet uit te checken zodat het einduur wordt vastgelegd. 

Tijdens het inscannen van de barcodes zal de deur van de nabewaking gesloten 

zijn. We vragen u dan ook om te wachten tot de deur geopend wordt. 

Er wordt pas aangerekend vanaf 15.40u. 

 

OPVANG IBO Waikiki van vzw Koraal 
Vanaf 7.00u ’s ochtends en tot 18.30u ’s avonds kan uw kind naar de IBO. 

Inschrijven/tarieven via website www.koraal.be 

VOORAF INSCHRIJVEN is VERPLICHT! 

 

Geld 
 
Warme maaltijd, uitstappen en voor -en naschoolse opvang worden aangerekend 
via de schoolrekening.  
Op geregelde tijdstippen ontvangt U een factuur. (Ongeveer om de twee maanden) 
 
 
 
 



 
 

• Maximumfactuur 
 

Alle kleuters betalen 45 euro voor de uitstappen. 
Dit bedrag wordt via facturatie in drie stukken aangerekend. 
Kan uw kleuter die dag niet mee wordt het resterend bedrag verrekend bij het begin 
van het volgende schooljaar. 
 

• Schoolrestaurant 
 
De mogelijkheid bestaat om je kleuter warm te laten eten in het schoolrestaurant. 
De kleuters zitten gescheiden van de lagere school in een eigen kleuterrestaurant. 
Maandelijks kan u maaltijden bestellen via een menu-lijst die met je kleuter wordt 
meegegeven + website. 
Indien u een warme maaltijd besteld, moet deze ook betaald worden (behalve 
wanneer je je kleuter ziek meldt).  
Kostprijs voor een kleutermaaltijd is 4 euro. 
Uw kind krijgt dan soep, een hoofdgerecht en een nagerecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Klaswerking 
 
Elke veertien dagen werkt de klasjuf met een belangstellingspunt 
 
- Deze worden meegedeeld op Gimme of hangen uit aan de klas. 
- Kleuters mogen zoveel mogelijk materiaal meebrengen: prenten – boeken – 
speelgoed - … i.v.m. het thema 
- Zorg ervoor dat overal een naam opstaat!! 
 
Klasbenodigdheden 
- Grote zakdoekendoos meebrengen  
- Handpompje met zeep 
- Eerste en tweede kleuterklas: een doos vochtige doekjes a.u.b. 
 
Verjaardagen 

 
Het is geen verplichting een traktatie te voorzien wanneer uw kind jarig is.  
Als u wil trakteren vragen we om een klascadeau te voorzien o u kan een traktatie 
voor de klas voorzien. We zijn een gezonde school dus vragen we geen snoep, 
chocolade of frisdrank te voorzien. Ook persoonlijke snoepzakjes vragen we om te 
laten 
Enkel voordelen op een rijtje: 
 - Samen gezellig iets eten. 

- de kleuters met allergieën kunnen hiervan ook mee genieten. 
 - geen ongezond snoep meer, aangezien we een gezonde school willen zijn . 
 - vaak voordeliger dan de kleine pakjes voor heel de klas. 
 - uw kleuter kan in de klas weer met nieuw uitdagend speelgoed spelen. 
Indien u niet weet wat kopen, kan u altijd een tip vragen aan de juf. 
 
Problemen 
 
Gebeurt er iets of thuis waardoor uw kleuter van slag is geraakt of kan raken b.v. 
echtscheiding, huisdier dood, … verwittig de leerkracht zodat uw kleuter extra 
opgevangen en begrepen kan worden (in ’t belang van uw kind). 
 
Een gesprek met de zorgcoördinator is steeds mogelijk. 
 
 
Oudercontacten (na de schooluren) 
 
5 november 2019: Facultatieve oudercontact: op uitnodiging van klasleerkracht of 
bij concrete vraag van ouders.(De juffen nodigen uit, de communicatie gebeurt via 
briefwisseling). 



21 januari 2020: Algemene oudercontact: iedereen welkom om vorderingen van je 
kleuter te bespreken. (De communicatie gebeurt via briefwisseling en digitaal via 
GIMME). 
21 april 2020: Facultatieve oudercontact: op uitnodiging van klasleerkracht of bij             
concrete vraag van ouders. (De juffen nodigen uit, de communicatie gebeurt via  
briefwisseling). 
18 juni 2020: Algemene oudercontact: iedereen welkom om vorderingen van je 
kleuter te bespreken. (De communicatie gebeurt via briefwisseling en digitaal via 
GIMME). 
 



Turnen en zwemmen 
 
September - februari 
 
 Maandag 

Meester Tom 
Maandag 
Juf Vic 

Dinsdag 
Meester Tom 

Woensdag 
Meester 
Tom 

Donderdag 
Juf Greet 

Vrijdag 
Juf Vic 

P 1   X  X  
P 2   X  X  
K1A   X  X  
K1B   X  X  
K1C   X  X  
K2A X   X   
K2B X   X   
K2C X   X   
K3A  X    X 
K3B  X    X 
K3C  X    X 
 
 
Maart - april 
 
 Maandag 

Meester Tom 
Maandag 
Juf Vic 

Dinsdag 
Meester Tom 

Woensdag 
Meester 
Tom 

Donderdag 
Juf Greet 

Vrijdag 
Juf Vic 

P 1   X  X  
P 2   X  X  
K1A   X  X  
K1B   X  X  
K1C   X  X  
K2A X  X    
K2B X    X  
K2C X   X   
K3A  X  Zwemmen  X 
K3B  X  Zwemmen  X 
K3C  X  Zwemmen  X 
 
Mei – juni 
 
 Maandag 

Meester Tom 
Maandag 
Juf Vic 

Dinsdag 
Meester Tom 

Woensdag 
Meester 
Tom 

Donderdag 
Juf Greet 

Vrijdag 
Juf Vic 

P 1   X  X  
P 2   X  X  
K1A   X  X  
K1B   X  X  
K1C   X X X  
K2A X  X Zwemmen   
K2B X   Zwemmen   
K2C X   Zwemmen X  
K3A  X    X 
K3B  X    X 
K3C  X    X 
 
 
Ouders, grootouders, … steeds welkom om kleuters mee aan 
te kleden en /of mee in het water te gaan!!! 
 



We geven u wat extra informatie mee betreft het kleuterturnen en kleuterzwemmen. 
 
 

Vanaf de 2de kleuterklas vragen wij u de volgende afspraken te volgen: 
 
Elke week gaan wij 2x turnen.  
 
Meebrengen begin september: turnpantoffels. 
De pantoffel die u hier onder ziet is naar onze ervaring de makkelijkste vorm voor de 
kleuters. (kleur maakt niet uit). 
 
-gemakkelijke schoenen (liefst zonder veters) die ze zelfstandig aan en uit kunnen trekken 
Veterschoenen zijn nog moeilijk en dat betekent voor de juffen veel tijdverlies op turndagen. 

       
 
 
Meebrengen: 

• gemakkelijke kledij die de kleuter zelfstandig aan en uit kan doen 
• gemakkelijke schoenen (liefst zonder veters) 

Veterschoenen zijn nog moeilijk en dat betekent voor de juffen veel tijd verlies op de 
zwemdag. 

• 2 handdoeken (1 voor de voeten en 1 voor het lichaam) 
• badpak of aanpassende zwembroek (zwemshorten zijn niet toegelaten in het 

zwembad!). 
• Badmuts mag maar moet niet. 

 
 
 
Met vriendelijke groeten 
Het kleuterteam. 

 



ALLERLEI AFSPRAKEN 
 
Fietsen 
 

- Mogen van thuis meegebracht worden. 
- Fiets moet in orde zijn wat betreft remmen en banden, anders thuislaten 

wegens te gevaarlijk. 
- Fiets parkeren in het fietsenrek speelplaats peuters/3de kleuter 

tegen de omheining aan de klasjes van K1B/C 
tegen de omheining, tussen 2 containerklassen van 2de kleuterklas 

- Fiets ’s avonds meenemen, als de fiets op de school blijft, doet u dit op eigen 
verantwoordelijkheid 

- Indien fietsen op slot worden gezet mogen ze niet op de speelplaats staan. 
- Fietsen kunnen vanuit de klassen niet meegenomen worden naar IBO. U moet 

ze zelf komen halen aan de klassen of ‘s morgens in de fietsenstalling aan de 
IBO laten staan. 

 
Rook- en dierenverbod op de speelplaats 
 
Afwezigheid van de leerkracht-hotelklassenlijst 
 
Als de leerkracht afwezig is dan komt uw kleuter steeds in dezelfde groep terecht. 
Er wordt rekening gehouden met broers en zussen (evt. indien mogelijk vriendjes) 
 
De verdeling van de kleuters bij afwezigheid juf vindt u op de hotelklassenlijst. Deze 
lijst is zichtbaar in de gang van elke kleuterblok.  
 
Afwezigheden  van je kleuter 
 
Kleuters van de derde kleuterklas moeten 250 halve dagen op school zijn.  
Kleuters die de derde kleuterklas overdoen zijn leerplichtig en moeten bij 
afwezigheid een doktersbriefje of ziektebriefje binnen brengen. 
 
Kleuters van de tweede kleuterklas moeten 150 halve dagen aanwezig zijn. 
 
Als je kleuter enkele dagen afwezig is, gelieve dan de school te 
verwittigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luizen 
 

- Wanneer je kind luizen heeft verwittig dan a.u.b. de juf. 
- Op geregelde tijdstippen komt het kriebelteam de hoofdjes van alle kleuters 

nakijken. 
De controle gebeurt steeds na een schoolvakantie. 
In klassen waar regelmatig luisjes zijn, wordt de controle verhoogd. 
Elke kleuter krijgt daarna een brief mee.  
Wanneer er neten en/of luizen aanwezig zijn moeten de ouders de kleuters 
behandelen en de brief terug mee naar school brengen.   
Controle gebeurt de volgende week door het kriebelteam en/of de verpleegster van 
het CLB.  
Indien uw kleuter niet behandeld wordt, zal het CLB (Centrum voor 
Leerlingbegeleiding) worden ingeschakeld. 
 
 
Schoolverzekering: Ethias 
 
Wanneer er een ongelukje gebeurd is en medische zorgen vereist lijken, dan zal de 
school u telefonisch proberen te bereiken. 
U krijgt verzekeringspapieren mee. 
Gelieve deze binnen de 48 u. terug te bezorgen aan het secretariaat van de school. 
Indien nodig gaat de klasjuf met kleuter naar de spoeddienst en wacht daar 
ouder/grootouders op. 
Indien het ernstig en dringend is worden onmiddellijk hulpdiensten verwittigd. 
 
Gimme 
 
Alle foto’s en briefjes van de klassen staan op Gimme. 
Als u uw e-mail nog niet hebt doorgegeven, doe het dan zo vlug mogelijk.  
Wanneer uw kind niet op foto mag gelieve het dan aan de klasjuf te melden. 
 
Medicatie 
   
Alleen op doktersvoorschrift. De dokter moet het aanvullend formulier invullen 
anders mag er geen medicatie gegeven worden. 
Dit formulier vindt u in het schoolreglement en op schoolwebsite. 
 
 
Verloren spullen/voorwerpen 
 
Noteer in  zoveel mogelijk persoonlijke spullen van je kleuter zijn/haar naam: 
jas, sjaal, muts, handschoenen, boekentas, brooddoos, koekendoos… 
 
 



 

Gezonde drank! 

   

                     

                    =  WATERuit schoolbeker 

 

                      
 

 

 

Water: 

fris, lekker en de beste dorstlesser! 

 
  

 

Eerste/tweede/derde kleuterklas                   Peuterklas 
               DRANKBEKER                      DRINKBEKER    
                 OP SCHOOL                                      VAN THUIS 
                                                                              (niet gevuld) 

 


