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VOORWOORD 
 
 
 
Beste ouder(s),  
 
Op de eerste plaats wil ik u danken voor het vertrouwen dat u stelt in 
onze school. 
 
Goed onderwijs met een hart voor alle kinderen is datgene wat wij willen 
bieden, wij hopen dat u ons hierin wil steunen. 
 
Wij bieden u deze schoolinfo aan. Het is een boekje met veel praktische 
afspraken en heel wat info over de werking van de school. 
 
Ik hoop dat u met plezier deze brochure inkijkt. Aarzel niet ons te 
contacteren indien u nog vragen heeft of bijkomende verduidelijking 
wenst.  
 
 
In naam van het ganse schoolteam,  
 
 
 
 

        

 
An Lecluijze 
directeur 
 directie@dekrekel.net 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:directie@dekrekel.net


3 
 

 

INHOUDSTABEL 
 
VOORWOORD 
 

1. Inleiding 
1.1 Samen op weg ……………………………………………………. ………p 4 
1.2 Geschiedenis  …………………………………………………….…………p 4 

     
2. Even voorstellen 

2.1 Schoolbestuur……………………………………………………………….p 5 
2.2 Scholengemeenschap ……………………………………………………..p 5 
2.3 Samenstelling van het schoolteam ……………………………………. p 6 
2.4 Ouderwerkgroep ………………………………………………………….. p 8  
2.5 Opvang  ……………………………………………………………………. p 8 
2.6 CLB …………………………………………………………………………. p 9 

  
3. Pedagogisch project…………………………………………………………..p10 

 
4. Schoolafspraken 

4.1 Inschrijven……………………………………………………………………p 11 
4.2 Geregeld schoolbezoek………………………………………………….....p 11 
4.3 Dagindeling…………………………………………………………………..p 12 
4.4 Informatiedoorstroming…… ……………………………………………….p 13 
4.5 Belangrijke gedragsregels………………………………………………….p 14 
4.6 Gezondheidsbeleid………… ……………………………………..............p 15 

- gezonde voeding 
- tutti frutti 
- verjaardagen 
- luizen 
- zindelijkheid 
- medicatie op school  
 

4.7 Prijzen………………………………………………………………………..p 18 
4.8 Zittenblijvers…………………………………………………………………p 19 
4.9 Schoolverzekering……………………………………………………...... ..p 19 
4.10 Verloren en/of vergeten voorwerpen…………………………………..p 19 

     
5. Schoolreglement 

5.1 Ouderlijk gezag/echtscheiding …………………………………………… p 20 
           

 



4 
 

1.Inleiding 
 
 

  1.1 Samen op weg___________________ 
 
Eerst wat meer info… 

De Krekel is een gemeentelijke basisschool die up-to-date onderwijs verstrekt aan 
kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 
De school bestaat uit twee afdelingen :  
- 'De Krekel', een kleuter- en lagere school en  
- 'Het Krekeltje', een kleuterschool. 
In onze school 'zonder drempels' staat een dynamisch team garant voor het streven 
naar een maximale persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. 
Er heerst een open en warme sfeer, hartelijkheid en genegenheid op onze school 
met een hart voor alle kinderen.  
 
We willen als team onze kinderen maximale kansen bieden om zich te ontplooien en 
gelukkig te worden. Zo kunnen zij verder groeien tot verantwoordelijke volwassenen. 
 
De leerkrachten zetten zich stevig in om alle kinderen te motiveren en te 
ondersteunen. Onder collegialiteit verstaan wij als leerkracht: open communicatie, 
wederzijds respect, dynamisch zijn, beleefd zijn en elkaar spontaan hulp aanbieden. 
 
 
Ouders zijn voor ons heel belangrijk. Zonder het vertrouwen en de medewerking van 
de ouders lukt de realisatie van ons schoolproject niet. 
 
 
 

 

 
 

1.2 Geschiedenis___________________ 

Misschien vraagt u zich af vanwaar de naam “De Krekel” afkomstig  is…. 
 
Deze naam verwijst naar een groot stuk land ten oosten van onze hoofdschool : “De 
Krekelmuyter”.  
 
Langs deze landweg stonden vroeger op zomerse dagen veel hooimijten (muyten). 
Deze hooimijten waren een favoriete verblijfplaats voor luidruchtig tjilpende krekels.  
 
Bovendien is dit beestje één van de meest vrolijke insecten.  

Vrolijkheid en speelsheid staan centraal op onze school! 
 
 
 
 

Behandel de anderen 
zoals je zelf wilt 
behandeld worden. 
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2.Even voorstellen 
 
 
 

 2.1 Schoolbestuur___________________ 
 
Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is 
het gemeentebestuur van Zelzate, Grote Markt 1 (tel. 09/342.20.20). 
Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kan je steeds terecht bij  
burgemeester Dhr. Frank Bruggeman frank.bruggeman@zelzate.be  en 
schepen van onderwijs, Dhr. Kurt Van Weynsberghe  
kurt.vanweynsberghe@zelzate.be 
 
 
 
 

 2.2 Scholengemeenschap 
 

We behoren tot de   ‘Scholengemeenschap Meetjesland’. De samenwerkende 
scholen zijn :  

 Gemeentelijke basisschool Bassevelde – Boekhoute 

 Gemeentelijke basisschool Lovendegem – Vinderhoute 

 Gemeentelijke basisschool Kruipuit – Maldegem 

 Gemeentelijke basisschool Sint Laureins – Watervliet 

 Gemeentelijke basisschool Zelzate 

 Provinciale scholen voor buitengewoon onderwijs Meetjesland Assenede – 
Eeklo  
 

 
 
 
 
 
 
                    Een school voor iedereen ! 
 
 
 

mailto:frank.bruggeman@zelzate.be
mailto:kurt.vanweynsberghe@zelzate.be
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2.3 Samenstelling van het schoolteam______ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muizenklas 
Peuterklas - eerste kleuterklas 

                                                                     
Juf. Joyce                                         Juf Adelijn 
 joyceclaeys@dekrekel.net         adelijnvandoorslaer@dekrekel.net 

 
 

Vlinderklas 
Peuterklas – eerste kleuterklas 

 

                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kikkerklas 
Tweede kleuterklas 

  
Juf. Nathalie 
 nathaliespaerkeer@dekrekel.net               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Juf Annemie 
 annemiedeblieck@dekrekel.net 
 evyhaes@dekrekel.net  Juf Adelijn 
 joyceclaeys@dekrekel.net   

adelijnvandoorslaer@dekrekel.net 

mailto:joyceclaeys@dekrekel.net
mailto:nathaliespaerkeer@dekrekel.net
mailto:evyhaes@dekrekel.net
mailto:joyceclaeys@dekrekel.net
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Bijenklas 
Tweede kleuterklas 

  
 

Juf  Ann 
 annmeyvaert@dekrekel.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

Berenklas 
Derde kleuterklas 

 
 
 
 

 
 

                  
Juf Deborah 
  deborahdhondt@dekrekel.net 

Juf Adelijn  

 adelijnvandoorslaer@dekrekel.net 

Juf Lynn 
 lynndepauw@dekrekel.net 

 

 
 
Turnjuf bij de kleutertjes 

 
 

Juf Emily 

Juf Hilde 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderverzorgster   

Juf Christelle 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zorgcoördinator 
 

  
Juf Ulrike 
 ulrikeferket@dekrekel.net                                                                  
 

 

Juf Ulrike is zorgcoördinator, zij helpt de                
juffen met kinderen die extra hulp nodig hebben 
en bespreekt samen met de ouders, de juf en 
het CLB hoe het kind het beste begeleid kan 
worden. Ouders kunnen steeds met vragen en 
ideeën terecht bij de zorgcoördinator.   

 

Juf  Christelle  is kinderverzorgster 
en komt op dinsdag in de Muizenklas 
en Vlinderklas helpen bij het 
knutselen, de jasjes aantrekken of 
het vervangen van een natte broek. 
Ook biedt zij hulp bij het eten, 
drinken en bij het verzorgen van 
wondjes. 

 

Juf Emily is de turnjuf voor de kleinste 
kleuters.  
Juf Hilde is turnjuf voor de oudste 
kleuters. 
Zij leren je kleuter bewegen.  
Bv.: springen, huppelen, sluipen…  
Twee uur per week is er turnles.  
Graag gemakkelijke kledij aantrekken 
op deze dagen a.u.b. 

 

mailto:annmeyvaert@dekrekel.net
mailto:deborahdhondt@dekrekel.net
mailto:adelijnvandoorslaer@dekrekel.net
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   2.4 Ouder – en beschermcomité___ 
 

 
Hoe kan je als ouder meewerken in de school ? 
 
- In de klassen: 
meewerken aan klasactiviteiten : de leerkrachten nodigen de ouders soms uit om 
mee op uitstap te gaan of om te helpen in de klas met een activiteit. 
 
- Ouder – en beschermcomité (OBC): 
5 keer per jaar komen ouders samen tijdens een vergadering om schoolactiviteiten te 
organiseren. 
Ouders of mensen die in onze school willen helpen, kunnen zich aansluiten bij het 
oudercomité. Van harte welkom ! 
 
Voorzitster: Jeannine Adriaenssen 
 
- Praktische schooltaken: 
klaarmaken van gezonde 10-uurtjes :  op dinsdagochtend wordt het fruit van de 
tutti frutti versneden door enthousiaste “schilouders”.  
 
 

   2.5  Opvang_______________ 

  Iedere dag vanaf 7 uur  tot 18.30u 

  Opgelet,  je kleuter wel zelf inschrijven ! 

  Kinderdagverblijf "De speelwolk!" 

adres 
Hoogbouwplein 66 
9060       Zelzate 

telefoon 09.357.61.07 

e-mail info.kdv@ocmwzelzate.be  

Verantwoordelijke KDV Veerle Struyvelt 

 

mailto:info.kdv@ocmwzelzate.be
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   2.6 CLB________________________ 
 
We werken samen met het interstedelijk CLB van Gent. 
 
Jubileumlaan 215 A 
9000 Gent.  
www.iclb.be 
tel. 09/235 09 00 of 09/235 09 32 of clb@gent.be 
 
CLB betekent centrum voor leerlingbegeleiding.  
Bij het CLB werken specialisten : psychologen, pedagogen, dokters, verpleegsters 
en sociaal werkers. 
Eva Vandewalle (psychologe) en Martine De Coninck (verpleegkundige) volgt de 
ontwikkeling van je kind op. Ouders kunnen met allerlei vragen naar een CLB gaan. 
Bijvoorbeeld als je kind niet kan volgen in de klas of als het zich niet goed voelt op 
school. 
Ook bij gezondheidsproblemen of moeilijk gedrag van je kind, kan het CLB helpen. 
Het CLB werkt gratis. 
 
Het medisch onderzoek gebeurt door Dr. Jet Buyse, bijgestaan door mevrouw 
Martine Deconinck, verpleegster. 
 

Overzicht van de medische consulten : 

leerjaar  medisch onderzoek 

1e kleuter  gericht consult 

2e kleuter  algemeen consult 

1e lager  gericht consult 

3e lager  gericht consult 

5e lager  algemeen consult 

 
 
 

Ouders hebben de plicht om onmiddellijk de directeur en het CLB te 
verwittigen bij de volgende ziekten :  
Kroep, geelzucht, buiktyfus, bacillaire dysenterie, hersenvliesontsteking, 
kinderverlamming, roodvonk, rode hond, besmettelijke longtuberculose, kinkhoest, 
schurft, bof, mazelen, salmonellosen, shigellose, rubella, huidinfectie, schimmels van 
de hoofdhuid, tinea van de gladde huid, hoofdluizen, windpokken, parelwratten, HIV-
infectie, vlekkentyfus, voedselinfecties (vanaf 2 gevallen), tropische ziekten,pest, 
hepatitis A en B,gele koorts, Q-koorts,… 
 

 
 

 
 

http://www.iclb.be/
mailto:clb@gent.be
http://www.iclb.be/medische-consulten#kleuter1
http://www.iclb.be/medische-consulten#kleuter2
http://www.iclb.be/medische-consulten#lager1
http://www.iclb.be/medische-consulten#lager3
http://www.iclb.be/medische-consulten#lager5
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3. Pedagogisch project 
 
Onze krekelvisie  
 

Onze school streeft ernaar om gelukkige, zelfstandige en respectvolle burgers 

te vormen die als succesvolle ‘leerders’  door het leven gaan.  

 

We kiezen voor een brede vorming waarbij de totale persoonlijkheid  

van elk kind ontwikkeld wordt. Dus niet enkel waarbij het hoofd (kennis) maar 

ook het hart (sociale vaardigheden, het welbevinden) en de handen 

(bewegen, muzisch bezig zijn... ) ontplooid worden.  

 

Ieder kind heeft talenten én kan een topper worden met zijn eigen  talenten! 

Wij geloven erin dat talenten zoals ‘voor jezelf opkomen, zorgen voor 

anderen, oplossingen bedenken, rekening houden met anderen, lef hebben, 

doorzetten…) door onze aanmoediging in bloei kunnen komen! 

 

Wij willen een warme, zorgzame school zijn, waarbij respectvol wordt 

omgegaan met iedereen. Onze school houdt rekening met de diversiteit in 

onze maatschappij, die ook sterk aanwezig is in onze school. Door actief te 

leren en samen te werken met elkaar, streven wij naar gezonde en 

respectvolle leerlingen. We proberen via een gedifferentieerde werking aan 

de noden van elke leerling tegemoet te komen.  

 

 

Wij hebben aandacht voor continuïteit en samenhang: we maken de 

drempels tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan zo laag 

mogelijk en zorgen voor herkenbare leersituaties via horizontale samenhang 

binnen de leergebieden. 

 

 

Zo vormen we de basis tot het uitbouwen van een mooie toekomst voor onze 

kinderen, gericht op een steeds mediarijker wordende samenleving. 
 
Wie wil, kan schriftelijk een kopie van het volledige pedagogische project aanvragen 
bij de directeur. 
 

[Titel van sidebar] 
[Sidebars zijn ideaal om 

belangrijke punten uit uw 

tekst te laten opvallen of 

aanvullende informatie toe 

te voegen ter referentie, 

zoals een schema. 

Ze worden normaal 

gesproken aan de linker-, 

rechter-, boven- of 

onderkant van de pagina 

geplaatst. U kunt deze 

echter ook naar elke 

gewenste positie slepen. 

Wanneer u uw inhoud wilt 

toevoegen, klikt u hier en 

begint u te typen.] 
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4.   Schoolafspraken 
 
 

   4.1 je kind inschrijven op school. 
Leuk ! Je kind mag binnenkort naar school ! Spannend ook. 
Als je kleuter 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool.  
Inschrijven kan al een jaar op voorhand.  
Nieuwe kleutertjes gaan voor het eerst naar school op de eerste schooldag, dit is op 
één van volgende instapdagen :  

 de eerste schooldag na de zomervakantie  

 de eerste schooldag na de herfstvakantie  

 de eerste schooldag na de kerstvakantie  

 de eerste schooldag van februari  

 de eerste schooldag na de krokusvakantie  

 de eerste schooldag na de paasvakantie  

 de eerste schooldag na Hemelvaart  
 

Is je kleuter al drie jaar of ouder, dan gelden bovenvermelde data niet en mag je 
kleuter instappen op eender welk moment. 
 
 
 
 

 4.2 Geregeld schoolbezoek____________ 
 
We verwachten dat onze kinderen zoveel mogelijk naar school komen.  
In september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig 
en wettelijk verplicht alle lessen (ook  bewegingsopvoeding, zwemmen en andere) te 
volgen. Vanaf die leeftijd dienen alle afwezigheden schriftelijk verantwoord te 
worden, volgens de regelgeving. 
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4.3 Dagindeling____________________________ 
 
 
        
Vana         Vanaf 8 uur  zijn de juffen in de speelzaal en mag je kleuter naar school  
                  komen .We blijven in de zaal tot 8.20u en starten dan met onze                                     
a                activiteiten. 
        Eet je kind tijdens de middagpauze thuis, dan kan je terug terecht op         
                  school vanaf 13u. De activiteiten starten om 13u 30. 
 

  Gelieve op tijd te komen en het afscheid zo kort mogelijk te houden.  
Indien u te laat bent, gelieve uw kleuter aan te melden in het hoofdgebouw. Zo 
kunnen de lessen ongestoord verder gaan. Dit vanaf 8 u 45, gelieve hier a.u.b. 
rekening mee te houden.  

 
 
 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

08u20 
 

11u55 (*) 

08u20 
 

11u55 (*) 

08u20 
 

11u55 (*) 

08u20 
 

11u55 (*) 

08u20 
 

11u55 (*) 

Middagpauze 



13 
 

13u30 
 

15u25 (*) 

13u30 
 

15u25 (*)  
13u30 
 

15u25 (*) 

13u30 
 

15u10 (*) 

 
 
(*)Na school brengen wij de kinderen naar de speelzaal en laten we ze één voor één 
buiten. Gelieve buiten op je kleuter te wachten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Informatiedoorstroming____________ 
 
 

 Heen-  en weerschriftje________________ 

In het heen- en weerschriftje kan u lezen ( in de wekelijkse brief van de juf ) wat uw 
kind zal meemaken en leren de volgende periode. 

  Steeds handtekenen a.u.b. 

  Losse blaadjes eruit halen a.u.b. 

Heen- en weermapje________________________ 

       Witte brieven: gewone mededelingen 

       Oranje brieven: belangrijke mededelingen 

       Groene brieven: invulstrookje terug binnenbrengen 
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De brieven kunnen ook steeds digitaal doorgemaild worden naar de ouders. Indien u 

dit wenst, kan u dit doorgeven aan de juf of aan de mensen van het secretariaat. Er 

wordt een brief meegegeven waarop u dit kan registreren.  

Facebook_____________________________ 
Onze school vermeldt geregeld zaken over uitstappen, feesten,… op facebook.  
 
 

Oudercontact_______________________ 
Er worden drie individuele oudercontacten in de loop van het schooljaar gepland. 
Info via heen-en weerschriftje.  
Dinsdag: 6/11/2018 
Dinsdag: 13/03/2019 
Dinsdag: 18/06/2019 
 

Website_________________________________ 
 

www.dekrekel.net 
 
 
 
 

 
 
4.5 Belangrijke gedragsregels________________  
  

Ik en mijn houding__________________________ 
 
                         Ik heb respect voor anderen, ik vecht niet en maak geen ruzie, ik     
                       draag zorg voor mijn spullen en heb eerbied voor de spullen van   
                       een ander kind.   
 
 
 

Ik , gezondheid en hygiëne___________________ 
 

  

[Titel van sidebar] 
[Sidebars zijn ideaal om 

belangrijke punten uit uw 

tekst te laten opvallen of 

aanvullende informatie toe 

te voegen ter referentie, 

zoals een schema. 

Ze worden normaal 

gesproken aan de linker-, 

rechter-, boven- of 

onderkant van de pagina 

geplaatst. U kunt deze 

echter ook naar elke 

gewenste positie slepen. 

Wanneer u uw inhoud wilt 

toevoegen, klikt u hier en 

begint u te typen.] 

 

Steeds de naam van je kleuter vermelden bij 
het invullen van de brieven a.u.b. 

 

 

 

Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen. Ik 

hou de toiletten netjes. 

http://www.dekrekel.net/
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    Ik breng geen bruisende dranken mee behalve spa. Enkel witte melk   
en water zijn toegelaten. 

    Ik breng geen snoep mee naar school, enkel gezonde versnaperingen. 

  
 

Ik en zorg voor het milieu____________________ 

  
 

Indien nodig kan u een brooddoos en/of een koekendoosje gratis krijgen op school. 

 

  
 
 
 

4.6 gezondheidsbeleid______________________ 
 

Gezonde voeding__________________________ 
We willen onze kinderen gezonde gewoontes aanleren en kiezen voor afwisselende 
versnaperingen : 

 

Gezonde drankjes  
Er worden enkel nog plat water, spuit water en witte melk op school toegelaten. 
Fruitstap en frisdranken worden niet toegelaten om de tandjes te beschermen tegen 
de zuren van het fruitsap.  
 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

     

        

 

 
 

 

 

 

 

 

koekdag fruitdag  soepdag 
(met groentebouillon 

gemaakt) 

yoghurtdag gezonde dag 

Ik breng regelmatig een doos vochtige doekjes en/of een doos 

papieren zakdoekjes mee. 

Ik beperk mijn afval door een brooddoos, een drinkbus en /of een        

koekendoosje te gebruiken. 

Ik werk mee aan een nette school. Ik sorteer het afval en gooi 

het in de juiste container. 

http://www.studio12.nl/images_bewerkt/koekje_hap.gif
http://www.gidobe.be/images/bakerstreet/Soep.jpg
http://www.inex.be/fileadmin/templates/images/Compoyog.jpg
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.borstvoeden.info/site/images/stories/food/groenten1.jpg&imgrefurl=http://www.borstvoeden.info/site/onderwerpen/nieuws-gerelateerd/alleen-rauw-eten-eten.html&usg=__PDSBuAZoUCjNiwaH0l3uj2nts6U=&h=768&w=1024&sz=192&hl=nl&start=4&tbnid=0ZP0ipljF9mqoM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=rauwe+groenten&gbv=2&hl=nl&sa=G
http://www.inex.be/fileadmin/templates/images/Compoyog.jpg
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 Tutti – frutti__________________________  
 
De school heeft op dinsdag een vaste fruitdag. 
De school biedt vrijblijvend een fruitabonnement ‘Tutti Frutti’ aan. Via een 
fruithandelaar kan er dan voor gezorgd worden dat de kinderen wekelijks op dinsdag 
een rijp en seizoensgebonden stuk fruit krijgen. 
Het fruitabonnement omvat 30 schoolweken, de kostprijs bedraagt slechts 6 euro 
(verdere info via een aparte mededeling ). 
Sommige mutualiteiten betalen een groot deel (zelfs tot vijf euro) terug. 
U kan best eens informeren bij uw eigen mutualiteit. 
 

 Verjaardagen_________________________ 
 
Geen snoep en/of individueel geschenkje a.u.b. Wat eventueel wel mag, is een  
klasgeschenk naar keuze of iets gezonds en lekkers (bv pannenkoeken, wafeltjes, 
poffertjes, taart, fruitsatés, soesjes, ijsjes, kaas, groentesatés, fruitsalade….) om 
samen op te eten in de klas. Informeer zeker en vast eens bij de juf.  
 
 
 
 
 
 

   Luizen 

Wat zijn luizen ? Hoofdluizen zijn vervelende beestjes die hevige 

jeuk veroorzaken, maar zijn zeker geen schande: iedereen kan ze 
krijgen. Zodra je merkt dat je hoofdluizen hebt, is het belangrijk om 
ze onmiddellijk te behandelen. Zo vermijd je dat de luizen zich 
verspreiden.  

Luizen opsporen : Om met zekerheid vast te stellen of iemand besmet 

is met hoofdluizen, is het belangrijk dat je levende luizen vindt. Dat is geen 
gemakkelijke opdracht: luizen zijn vaak moeilijk te zien, ze verplaatsen zich 
zeer snel naar donkere plaatsen. Luizen kun je het gemakkelijkst opsporen 
met de nat-kam-test. Daarvoor heb je het volgende nodig:  

 shampoo 

 crèmespoeling (conditioner) 

 wit keukenpapier of een servet  

 een luizenkam. Een goede luizenkam heeft fijne tanden die 0,2 tot  

0,3 mm uit  elkaar staan. 

Nat-kamtest 

1. Was de haren met een gewone shampoo. 

2. Spoel de shampoo uit de haren, maar droog de haren niet af. 
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3. Breng overvloedig conditioner aan op de natte haren. 

4. Kam de knopen uit de haren met een gewone kam. 

5. Buig nu voorover en kam de haren systematisch met een luizenkam van achter naar voor, dus 

van de nek naar het voorhoofd. Begin aan het ene oor en schuif na elke kambeweging op 

naar het andere oor. Kijk vooral goed achter de oren en in de nek. Druk de luizenkam goed 

tegen de hoofdhuid aan. 

6. Veeg de luizenkam na elke kambeweging af op een stuk wit keukenpapier om te kijken of er 

luizen aanwezig zijn. Als dat zo is, kun je de luizen met een tandenstoker uit de kam halen. 

7. Spoel de conditioner uit de haren, maar droog de haren niet af. 

8. Kam de haren nu met een gewone kam weer naar achter. 

9. Kam de haren een tweede keer systematisch met de luizenkam, deze keer van voor naar 

achter en opnieuw van het ene oor naar het andere. 

10. Veeg de luizenkam opnieuw na elke kambeweging af op een stuk wit keukenpapier. 

Als je kind luizen heeft, controleer dan alle huisgenoten met de nat-kam-test. Alle huisgenoten met 

luizen moeten gelijktijdig behandeld worden. Anders is de kans groot dat ze elkaar opnieuw 

besmetten.  

Het is belangrijk dat je de school of het CLB zo snel mogelijk op de hoogte 

brengt. Die kunnen dan de nodige maatregelen nemen om verdere verspreiding 

te helpen voorkomen. 

.  

Zindelijkheid______________________________ 
 
Kleuters mogen vanaf 2 ½ jaar naar school gaan, onafgezien of ze nu zindelijk zijn of 
niet.  
 
Indien uw kind echter nog niet zindelijk is, vragen wij met aandrang uw kleuter in de 
mate van het mogelijke zo lang mogelijk thuis te houden en hem/haar zeker niet op 
school te laten eten. 
Van de ouders wordt verwacht dat zij de afspraken inzake aankoop, gebruik e.d. 
van pampers opvolgen. 
Vriendelijk verzoek uw kind niet te laten deelnemen aan daguitstappen zoals bv de 
jaarlijkse schoolreis e.d. 
De leerkrachten rekenen hiervoor op uw begrip, het is voor hen immers quasi 
onmogelijk om ‘op verplaatsing’ de nodige zorgen aan de niet zindelijke kindjes toe te 
dienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/#h-121
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 Medicatie op school___________________ 
 
Elk schooljaar wordt gevraagd om een medische steekkaart van je kind in te vullen.  
Medicijnen worden enkel toegediend via een doktersattest. 
De school zal zonder attest geen medicijnen toedienen, ook niet bij uitzondering. 
Bij ziekte zal de school in de eerste plaats de ouder of een door u opgegeven 
contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de 
hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel 
zelfs de hulpdiensten contacteren. 

 
Een ziek kind hoort niet thuis op school. 

 
 
 
 
 

 4.6 Prijzen__________________________ 
 
Warme maaltijden en soep zijn verkrijgbaar. 
Woensdagsoep start in de loop van september. 
 
Het is altijd mogelijk dat men occasioneel op school blijft eten, gelieve er wel 
rekening mee te houden dat de maaltijden en de soep dagelijks vóór 9 uur moeten 
worden besteld.  Bij laatkomers na 9 uur kunnen geen warme maatlijden meer 
besteld worden en verwachten wij dat de ouders voor een lunchpakket zorgen. 
 
Vriendelijk verzoek steeds de voorgedrukte formulieren te gebruiken, zelf in te vullen, 
rekening houdend met uw wensen.  
 
Wegens het steeds toenemend aantal wanbetalers : indien de schoolrekening niet 
tijdig is betaald, verstrekken we geen warme maaltijden e.d in de maanden 
daaropvolgend zolang de rekening niet vereffend is. 
 
 

  Facturen: 1 x per maand, enkel te betalen via overschrijving   

 

Voornaamste prijzen  (onder voorbehoud) 

Warme maaltijd kleuters € 1,75 + € 0,50 remgeld = € 2,25 per dag  

Soep € 0,35 + € 0.50 remgeld = € 0,85 per dag 

Kleutersoep op woensdag 
(beschuit krijgen ze van het OBC) 

€ 0,50 ( 1 x per week ) 

[Titel van sidebar] 
[Sidebars zijn ideaal om 

belangrijke punten uit uw 

tekst te laten opvallen of 

aanvullende informatie toe 

te voegen ter referentie, 

zoals een schema. 

Ze worden normaal 

gesproken aan de linker-, 

rechter-, boven- of 

onderkant van de pagina 

geplaatst. U kunt deze 

echter ook naar elke 

gewenste positie slepen. 

Wanneer u uw inhoud wilt 

toevoegen, klikt u hier en 

begint u te typen.] 
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Eigen lunchpakket € 0,50 remgeld per dag 

Fruitabonnement ‘Tutti Frutti’ € 6 per 30 schoolweken 

Busvervoer bij leeruitstappen De prijs is afhankelijk van de buskosten. 

Ingang zwembad € 1,65 ( wordt voor alle kleuters betaald door 
het OBC ) 

Bus zwembad € 1,75 

Opvang voor- en naschools € 1 per halfuur ( via O.C.M.W ) 

Opvang schoolvrije dagen (prijzen 

geldig tot 31/12/2018) 
€ 3,75 minder dan drie uur ( via O.C.M.W. ) 
€ 5,61 tussen drie en zes uur (via O.C.M.W.) 
€ 11 langer dan zes uur ( via O.C.M.W. ) 

kleutertasje Eerste exemplaar gratis ( bij verlies e.d. € 8 ) 

 
Toegangsprijzen voor het zwembad, toneelvoorstellingen e.d .en vervoerskosten 
voor uitstappen, schoolreis, kosten bij projecten en feestactiviteiten :  
Maximum 45 euro per schooljaar. 

 
Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, 
kan je contact opnemen met de directeur of de mensen van het secretariaat.  
Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste 
betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag. 
 
4.7 Zittenblijven____________________________ 
Klasovergangen tijdens het schooljaar :  
Soms gebeurt het dat, gezien de 7 opeenvolgende instapdata, de peuterklas of de 
eerste kleuterklas in de loop van het schooljaar overbevolkt geraakt. Om de kwaliteit 
te bewaren kan het daarom gebeuren dat de oudste kleuters en/of degenen die het 
aankunnen, in de loop van het tweede semester de overstap naar een hogere 
kleuterklas maken. Deze overgang gebeurt echter enkel na grondig overleg en na 
voorafgaandelijke toestemming van de ouders. Deze kleuters krijgen dan 
aangepaste activiteiten voor hun leeftijd of niveau. 
 
Klasovergangen op het einde van het schooljaar : de klassenraad heeft na 
grondig overleg met het CLB beslissingsrecht over zittenblijven of versneld overgaan. 
 
Van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar :  
Het gebeurt maar al te vaak dat te jonge of niet schoolrijpe kinderen, ondanks het 
advies van het CLB na grondige analyse van de gemaakte schoolrijpheidstest, toch 
naar het eerste leerjaar overstappen.  
Indien uw kind in de derde kleuterklas minder dan 250 halve dagen aanwezig 
geweest is, wordt de beslissing door de klassenraad genomen. 
Op voorwaarde dat aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan is, nemen de ouders, de 
eindbeslissing bij de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming 
van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB. 
 

 

4.8 Schoolverzekering______________________ 
Onze school is verzekerd voor alle kinderen (voor ongevallen op school, tijdens 
uitstappen en op weg van en naar school) bij de verzekeringsmaatschappij Ethias.  
 
Dit betekent dat de verzorgingskosten helemaal terugbetaald worden na 
tussenkomst van de mutualiteit. De aangifte dient binnen de 24 uren te gebeuren. 
Opgelet : Stoffelijk schade (fiets, kledij,…) wordt evenwel nooit vergoed. 
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De ouders blijven wel burgerlijk aansprakelijk voor hun kinderen wanneer ze ergens 
schade t.o.v. derden aanrichten. In dergelijke gevallen kan de familiale verzekering 
tussenkomen. 
 

4.9 Verloren en/of vergeten voorwerpen_________ 
De school kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van 
persoonlijk materiaal (schoolgerei, fiets, bril,….) van de kinderen.  
 

Gelieve  alle  spullen van je kleuter te naamtekenen a.u.b.  
Gelieve uw kleuter zeker geen speelgoed van thuis mee te geven. Ook 
fopspenen, knuffels, doekjes, …worden bij aankomst op school in de 
boekentas gestopt. 

 

 
 
 
 
 
 

5.Het schoolreglement 

Dit kan je vinden  op de schoolwebsite : www.dekrekel.net. Een papieren versie kan 

je bekomen op het secretariaat. 

 

 

 

 

5.1 Ouderlijk gezag/echtscheiding_______ 
 
Zorg en aandacht voor het kind. 
Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ 
moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en 
extra aandacht bieden. 
 
Neutrale houding tegenover de ouders. 
De school is bij echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, 
samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun 
kinderen. Wanneer ouders niet meer samen leven, maakt de school met 
beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de 
manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. 

 

   

http://www.dekrekel.net/
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Veel succes en plezier gewenst bij de start in de kleuterklas ! 

 
 
                        

 

 


