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VERWELKOMING  
 
Beste ouders, 

Berkenboom Heistraat wil een sfeer van veiligheid en geborgenheid creëren. In deze sfeer wil de 
school het zelfvertrouwen en zelfstandigheid van de kinderen tot ontwikkeling laten komen. Het 
pedagogisch klimaat van de school is zodanig dat de kinderen zich veilig voelen en de kans krijgen te 
groeien. We willen dan ook veel aandacht besteden aan een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. 

Berkenboom Heistraat Geel en Groen heten je van harte welkom. Je koos voor gemengde, katholieke 
scholen in je buurt, een bewuste keuze! 

In Berkenboom Heistraat Geel en Groen kan iedereen zich thuis voelen ongeacht geslacht, cultuur of 
mogelijkheden. We werken in een sfeer waar elk kind kansen krijgt om naar eigen kunnen uit te groei-
en tot een fijn mens.   

Berkenboom Heistraat Geel en Groen zijn erg blij met jullie vertrouwen in onze scholen. Onze inzet 
staat borg voor leerrijke, heerlijke kansen voor je kind. 

Berkenboom Heistraat Geel en Groen bieden in deze infobrochure alle mogelijke informatie over het 
huidige schooljaar.  

Deze infobrochure wil zo goed mogelijk de sfeer, de aandachtspunten en de werkwijze van onze 
scholen duiden. Ze biedt informatie over regels en afspraken op onze scholen.    



6 
 

 

 

 

 

 

Kortom, we willen je een totaalbeeld geven van ons schooleigen opvoedingsproject.  

Naast deze infobrochure ontvang je ook nog het schoolreglement.  

Als je kiest voor onze scholen, dan laat je jezelf onderdompelen in ons opvoedingsproject. Sterker nog: 
Je werkt er zélf aan mee! 

Zijn er na het lezen van deze infobrochure nog vragen, dan kan je altijd terecht bij de directie, de 
leerkrachten en het secretariaat. 

Onderwijs is dynamisch en dus voortdurend in beweging, ook bij ons. De evoluties gedurende het 
schooljaar kun je volgen op onze website.   

Ga daarom vooral ook eens langs: www.berkenboomheistraat.be. 

 

Berkenboom Heistraat Geel en Groen wensen jou en je kinderen een fijn schooljaar! 

 

Directeur Heidi, directeur Sofie en het personeel van Berkenboom Heistraat      
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PIEPER DE MUIS 
 
Pieper de muis ging op vakantie… maar komt zeer graag terug naar Berkenboom Heistraat om mooie 
avonturen te beleven. 
Elke maand gaat hij samen met de kinderen op zoek naar nieuwe belevenissen. Dag na dag, na dag...  
We kijken alvast uit naar zijn komst. 
Alle verhalen zijn te volgen op TV Pieper en de website. 
 

1 = 2 
Berkenboom Heistraat Geel 

Berkenboom Heistraat Groen 

In de Heistraat vind je twee scholen die samenwerken als één leef- en leergemeenschap.   
Uw kind wordt administratief ingeschreven in één van die twee onderwijsinstellingen. 
Beide scholen sloten een samenwerkingsovereenkomst waardoor ze voor de dagelijkse werking op 
pedagogisch-didactisch vlak naadloos samenwerken als één school: Berkenboom Heistraat.  
 
In dat samenwerkingsverband tussen de twee basisscholen is directeur Sofie het aanspreekpunt voor 
de kleuterschool en directeur Heidi is dat voor de lagere school. 
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EEN DAGJE OP ONZE SCHOOL 
Voorschoolse opvang 
 
De schoolpoort gaat open om 7.00u.   
De opvang gebeurt door mensen van de buitenschoolse opvang, de Sprinkhaan.  
De lokalen van de Sprinkhaan bevinden zich in de tuinklassen (links voorbij de piramide als je door de 
grote inkompoort naar binnen komt). 
Wie voor 8.15u op school is, MOET naar de Sprinkhaan.  
Voor 8.15u is er geen “bewaking” op de speelplaats. Kinderen mogen niet zonder begeleiding op de 
speelplaats spelen. 
 
De kinderen blijven NIET spelen op het grasplein voor de school.  
Vanaf 8.15u is de opvang gratis. Deze gebeurt door de leerkrachten. 
De kleuters spelen op de stenen speelplaats. De leerlingen van de lagere school gaan rechtstreeks 
naar de klas tussen 8.15u en 8.30u. Kinderen die zich in de opvang bevinden, worden door de 
begeleiders van de opvang naar de juiste speelplaats gebracht om 8.20u. 
 
De ouders zetten hun kinderen af aan de schoolpoort. De kleuters gaan binnen langs de poort van de 
Houtduifstraat, de kinderen van de lagere school langs de poort in de Heistraat.  
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Naschoolse opvang  
 
Vanaf 15.45u is er begeleide studie op maandag, dinsdag en donderdag voor de lagere school.  
De kleuters gaan naar de opvang.  

Lagere school 

1e en 2e leerjaar 3e en 4e leerjaar 5e en 6e leerjaar 

Studie van  
15.45u tot 16.15u 

Studie van  
15.45u tot 16.30u 

Studie van  
15.45u tot 16.45u 

De school voorziet opvang na de studie tot 16.45u.  
Nadien gaan de kinderen naar De Sprinkhaan tot 17.55u. 

Kleuterschool 
De Sprinkhaan 

van 16.00u tot 17.55u 

 

Begeleiders houden toezicht, d.w.z. zij zorgen ervoor dat de kinderen hun huiswerk en hun lessen in 
een rustige sfeer kunnen maken en zij kijken na of de kinderen al hun huiswerk gemaakt hebben. De 
begeleiders verbeteren evenwel de taken niet en vragen de lessen niet op.  

Vrijdag gaan de kinderen naar de opvang. 
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Er is geen studie als het personeelsvergadering of oudercontact is. Er is die dag wél opvang op de 
stenen speelplaats. Tot 16.45u kunnen de kinderen van de lagere school dus opgehaald worden op de 
stenen speelplaats. Nadien gaan de kinderen naar de opvang. 

Prijs per avond per begonnen half uur is € 0,75.  

Om gebruik te kunnen maken van de naschoolse opvang van de Sprinkhaan moet er een account 
aangemaakt worden via het programma ‘ Vakantie op Maat’ van de stad Sint-Niklaas (www.sint-
niklaas.be/vakantieopmaat). 

De naschoolse opvang in de Sprinkhaan betaal je  na facturatie door de bevoegde diensten van de stad 
Sint-Niklaas. De tarieven:  

- € 1 per begonnen half uur 
- minder dan 3 uur: € 3,50 
- tussen 3 uur en 6 uur: € 5,50 
- meer dan 6 uur: € 10,50 
 
Kinderen die niet worden afgehaald voor 16.00u gaan naar de Sprinkhaan (kleuters) of naar de studie 
(lagere school). Als de studie en de naschoolse opvang begint, blijft geen enkel kind onbegeleid achter 
op de speelplaats. 
 
Na schooltijd nemen kinderen zonder verwijl de kortste (of veiligste) weg van huis naar school en 
omgekeerd. Ongevallen tijdens ravotpartijen ‘buiten’ die weg worden door de schoolverzekering niet 
gedekt. 
 

http://www.sint-niklaas.be/vakantieopmaat
http://www.sint-niklaas.be/vakantieopmaat
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's Woensdags is er naschoolse opvang van 12.10u tot 17.55u. Deze wordt verzorgd door de stedelijke 
naschoolse opvang “De Sprinkhaan” en gaat door op onze school. 
 
Gegevens van de buitenschoolse opvang: 
 
DE SPRINKHAAN 

Stadhuis 
Grote Markt 1 
9100 Sint-Niklaas 
Nummer via stadhuis: 03 760 91 66 
Rechtstreeks nummer: 03 780 56 98 
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Schooluren 
 
De lessen starten om stipt 8.30u. 

Het is erg belangrijk dat de kinderen tijdig op school zijn. Ouders kunnen hun kinderen tot aan de poort 
brengen. Bij het eerste belteken staan de kleuters samen met de leerkracht in twee rijen. De kinderen 
van de lagere school gaan op een rustige manier zelfstandig naar de klas volgens een afgesproken 
route. Breng a.u.b. de kinderen niet zélf naar de klas.  
 
’s Middags eindigen de lessen om 12.10u. Er is gratis opvang van 12.10u tot 12.25u. Kinderen die ’s 
middags naar huis gaan, worden ten vroegste vanaf 13.00u op school terug verwacht. 

's Middags beginnen de lessen om 13.30u. 

’s Avonds eindigen de lessen om 15.30u. 

Bij het begin en einde van de lessen zijn auto’s niet toegelaten op de oprit. Auto’s worden eveneens 
geweerd tussen 8.10u en 8.45u en 15.15u en 16.00u.  
Enkel de leerkrachten komen met een max. snelheid van 5 km/uur tot aan de schoolparking. 
Volg nauwkeurig de richtlijnen van de gemeenschapswacht, de directeur of de leerkracht die de 
kinderen begeleidt over het zebrapad. 
 
Zorgen voor de veiligheid van de kinderen is onze gemeenschappelijke zorg! 
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Speeltijden 
 
9.20u-9.40u:  

De peuters en de eerste kleuterklas spelen samen op de stenen speelplaats. 
De kleuters van de tweede en de derde kleuterklas spelen op de groene speelplaats. 
 

10.10u-10.30u:  

De leerlingen van de lagere school spelen op het hele domein van de school. 
 

14.20u-14.40u:  

De kleuters spelen op de stenen speelplaats. De kinderen van de lagere school spelen op de groene 
speelplaats en in de stille ruimte. 

 

Wat kan je meegeven als tussendoortje tijdens de speeltijden? 

- Een stukje fruit 
- Een (gezonde) koek 

 
Alle kinderen krijgen een koekendoosje van de school. We vragen dus om geen papier mee te brengen 
naar school. Op deze manier spelen we in op het afvalbeleid. 
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Middagpauze 
 
Er is gratis opvang van 12.10u tot 12.25u. 
Kinderen die ’s middags naar huis gaan, worden ten vroegste vanaf 13.00u op school terug verwacht!   
De kinderen die 's middags op school blijven, brengen zélf hun boterhammen mee. 
- De kleuters van K1P en K1 eten in hun eigen klasje onder begeleiding van hun juf. Ze blijven in de 
klas tot 13.00u.  
- De kleuters van K23 eten in de klas.  
- De kinderen van de lagere school eten in de klas. 
 
Zet de naam of het kenteken van je kind én de klas op de brooddoos.  
Als de leerkrachten ergens speciaal oog voor moeten hebben, noteer dat dan op een etiket of op een 
briefje in de brooddoos.   
De school zorgt voor opvang. Elke dag kunnen de kinderen kiezen voor verse soep. Dit wordt op 
voorhand aangeduid op de bestelbon.   
 
De kostprijs per middag (begeleiding) bedraagt € 1. Kinderen die slechts af en toe blijven eten, kunnen 
via de bestelbon een 5-beurtenkaart kopen van € 5. Deze kaart blijft in de klas en de klasleerkracht 
volgt de uitgaven op. 
 

Kinderen die blijven eten, mogen de school 's middags NIET verlaten.   
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We willen tussen de middag graag voor de kinderen zorgen. Thuis eten is echter een waardevol 
rustpunt in een schooldag; zeker voor de kleuters. Een aanrader! 
 

Afhalen van de kinderen 
 
De kleuters die ’s middags naar huis gaan, mogen afgehaald worden op de stenen speelplaats. De 
ouders wachten achter de lijn tot de leerkrachten de kinderen laten vertrekken.  
De kinderen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar kunnen afgehaald worden op de groene 
speelplaats. Ook hier wachten de ouders buiten de schoolpoort.  
 
Kinderen die alleen te voet of met de fiets naar huis gaan, mogen zelfstandig vertrekken om 12.10u. 
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COMMUNICATIE 
Oudercontacten 
 
Ouders en leerkrachten zijn evenwaardige partners in het leer- en leefproces van hun kinderen op 
school. Voor een efficiënte kindbetrokken aanpak op school is het noodzakelijk dat er tussen de ouders 
en het schoolteam een eerlijke, betrokken, positieve en doelgerichte communicatie is. 

Daarom schrijft Berkenboom Heistraat Geel en Groen een open communicatie met de ouders als een 
wezenlijk aspect van het opvoedingsproject in.   

Een persoonlijk gesprek met de leerkracht is na afspraak altijd mogelijk. Maak een afspraak via de 
schoolagenda van je kind, via de zorgcoördinator of via de directie. 

Ieder schooljaar is er een klassikale infoavond (zie kalender). Tijdens deze avond worden het 
opvoedingsproject, de schoolstructuur, de bijzondere klemtonen van het jaarprogramma en de 
werkwijze van de klas van je kind uitvoerig besproken door de klasleerkracht. Het is ten zeerste aan 
te raden dat minstens één van beide ouders aanwezig is op deze infoavond. 

Driemaal per jaar worden er individuele oudercontacten gepland (zie kalender).  Voor het zesde 
leerjaar is er ook een oudercontact met de aanwezigheid van het CLB i.f.v. de overstap naar het 
secundair onderwijs. 
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Twijgje en Gimme 
 
Tweemaal per jaar ontvang je een Twijgje. Daarin vind je onder meer: info door de directie en korte 
nieuwsberichten van en door de kinderen, de leerkrachten en de ouderraad. Alle informatie kan je ook 
nalezen op de website van de school. Surf daarvoor naar: www.berkenboomheistraat.be  
 
Dit schooljaar gaan we verder met het doorsturen van info (school- en klasinfo) via het elektronisch 
communicatiesysteem ‘Gimme’. Via Gimme word je verwittigd als er een nieuwe publicatie verschijnt. 
Naast dit elektronisch kanaal blijven we ook dit schooljaar onze ‘papieren’ kanalen houden voor de 
ouders die dat wensen. Lees aandachtig de brief rond communicatie op school. Je krijgt deze brief 
begin september mee naar huis. Volg de richtlijnen, zo krijg je alle info van de klas van je kinderen en 
ook algemeen nieuws van de school. 
 

ICT 
= Informatie- en CommunicatieTechnologie 

Onze scholen investeren veel in informatica. Elke klas beschikt over een eigen computer, sommige 
klassen hebben meerdere computers. De interne communicatie gebeurt langs het netwerk van de 
school, het intranet. Daarnaast hebben de leerkrachten en de kinderen in hun klas permanente 
toegang tot het internet. Op de computers wordt eigentijdse educatieve software ingezet voor de  
kinderen.   

http://www.berkenboomheistraat.be/
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Het gebruik van de laptops en tablets wordt georganiseerd door onze ICT-coördinator, meester Jeroen 
De Bock. Hij zorgt voor de nodige interne ondersteuning op leerkrachten- en leerlingenniveau. 

 Elke klas van de lagere school beschikt over een elektronisch bord of een beamer. 

 

- De scholen zijn via e-mail te bereiken. Je kan de directie en het secretariaat rechtstreeks bereiken 
op het algemeen e-mailadres:  

directeur@berkenboomheistraat.be 

secretariaat@berkenboomheistraat.be 

- Elke leerling van het eerste tot en met het zesde leerjaar heeft een e-mailadres van de school. Met 
dit e-mailadres kunnen ze inloggen op het platform Microsoft Teams. Dit platform kan gebruikt worden 
om online een taak in te dienen. Dit gebeurt vooral in de hogere graden. 

- De Berkenboomscholen Heistraat hebben een eigen website. Daar kun je allerlei informatie over de 
organisatie en de werking van de school lezen. Surf naar: www.berkenboomheistraat.be. Het laatste 
nieuws op de school wordt ook verspreid via de Facebookpagina. 

 

  

mailto:directeur@berkenboomheistraat.be
http://www.berkenboomheistraat.be/
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Rapporten, agenda en huistaken 
 
Rapporten 
 
De schoolse vorderingen kan je via rapporten, de agenda en het (t)huiswerk volgen. 
Gespreid over het hele schooljaar krijgen de kinderen 4 rapporten met punten mee naar huis (data zie 
kalender achteraan in deze brochure). In februari en juni volgt daarenboven nog een semestrieel en 
een jaarsyntheserapport.  
Vergeet de rapporten niet te handtekenen. Er is ook plaats om als ouder of als kind goede voornemens 
en/of motivaties voor het volgende rapport te noteren. Maak daar gebruik van.  
 
Agenda en huistaken 
De leerlingen van het eerste leerjaar krijgen een huiswerkkaart mee van de klasleerkracht. Gelieve 
die kaart elke dag te handtekenen. Vanaf december schrijven ze ook zélf hun agenda. Je kan de agenda 
ook gebruiken om een berichtje, een vraag of een bemerking naar de klasleerkracht te sturen. 
 
Vanaf het tweede leerjaar tot en met het zesde leerjaar vullen de kinderen dagelijks hun schoolagenda 
in. Lees, controleer en handteken de agenda minstens één keer in de week. De agenda geeft je als 
ouder een mooie kans om het huiswerk en de lessen van je kind mee te begeleiden en je kind te 
motiveren bij de schooltaken.  
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OVERZICHT 
EERSTE LEERJAAR 
- Lessen en huiswerk zijn zeer beperkt. Er wordt wel verwacht dat de leerlingen elke dag lezen. Af en 
toe komt er ook een rekenwerkje bij. Maandag, dinsdag en donderdag wordt het huiswerk door de juf 
op de huiswerkkaart genoteerd. 
 

- Toetsen worden zonder verwittiging gegeven na een thema of een blok. Het hele leerstofpakket wordt 
in het eerste leerjaar als parate kennis verwerkt. De toetsen worden gespreid over de hele maand. 
 

TWEEDE, DERDE EN VIERDE LEERJAAR 
- Een huistaak op maandag, dinsdag en donderdag. De volgende dag wordt het huiswerk afgegeven. 
 

- Er zijn ook toetsen over parate kennis. Deze kunnen zonder verwittiging afgenomen worden. Voor 
korte lessen krijgt uw kind 1 dag; voor afgewerkte leerstofgehelen 2 à 3 dagen. Toetsen worden over 
de hele maand gespreid. 
 
VIJFDE EN ZESDE LEERJAAR 
- Er wordt gestart met het leren maken van een planning. Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen 
er taken worden opgegeven en ingepland. Ook toetsen worden gespreid over het hele jaar. De 
leerlingen leren hun huiswerk en lessen plannen en spreiden over een ganse week. Er wordt veel 
aandacht besteed aan ‘leren leren’, zelfstandig werken, geïntegreerd werk en leren plannen. Grotere 
toetsen worden 1 week vooraf aangekondigd. 

 

Er wordt geen bijkomend huiswerk opgegeven als er personeelsvergadering is. 



22 
 

 

 

 

 

 

 
Taken en lessen maken deel uit van de opdracht ‘leren leren’ en zetten kinderen op weg naar 
zelfstandig plannen en werken. 
 
Taken en lessen geven je als ouder ook een mooie instap om de schoolse vorderingen van je kind te 
volgen, je kind aan te moedigen of te sturen. 
 
Indien je als ouder merkt dat huiswerk maken niet loopt zoals we mogen vooropstellen, aarzel dan 
nooit om de klasleerkracht hierover in te lichten. Samen zoeken we dan naar een oplossing op maat 
van jouw kind. 
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ZORGWERKING 
Zorg voor ieder kind 
 
Kinderen volgen  

Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen en noden. Het mag daarvoor aanspraak maken op de 
nodige zorg.  

De klasleerkracht draagt daarvoor de eerste en de laatste verantwoordelijkheid. Hij/zij zet zich in om 
alle kinderen elk volgens zijn/haar mogelijkheden optimale kansen te geven. Hij/zij signaleert, stelt de 
diagnose en begeleidt kinderen binnen een groep. De klasleerkracht probeert, waar dit kan, te 
differentiëren.  

De zorg wordt verbreed voor kinderen van wie de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller 
of trager). Gedifferentieerd werken, werken in niveaugroepen, contract- en hoekenwerk zijn 
initiatieven die ons in staat stellen om elk kind volgens zijn mogelijkheden zo optimaal mogelijk te 
laten ontwikkelen. 

De aanvullende uren zorg bieden kansen tot het bijstaan en ondersteunen van de individuele 
klasleerkracht op zijn zoektocht naar de beste aanpak van leerlingen met hulpvragen (overleg 
- aanmaak of aanschaffen van differentiatiemateriaal), tot begeleiden of remediëren van individuele of 
groepen leerlingen (individuele leertrajecten) en tot coördineren van de zorgverbredingsactiviteiten 
die in de school zijn ontwikkeld. 
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Zorgoverleg 

Zorgoverleg binnen de school is gericht op efficiënt werken met kinderen.  Het duidelijk in kaart 
brengen van de onderwijsbehoeften van de kinderen in de klas is het doel: Wat heeft die klas, dat 
groepje, dat kind nodig om de vooropgestelde doelen te bereiken? 

Overleg mag niet blijven staan bij het omschrijven van een problematiek, maar moet daarvan uitgaan 
om de aanpak ‘aan te pakken’. 

- Wat kan het kind al? Waar is het goed in? 
- Wat lukt niet? Wat zijn de mogelijke oorzaken van het probleem? 
- Wat willen we bereiken met dat kind? Wat zijn realistische en haalbare verwachtingen? 

 

Samen op weg gaan met je kind is het uitgangspunt. Hierbij werken we aan een snelle, eerlijke en 
duidelijke communicatie tussen alle betrokkenen: kinderen, ouders, teamleden en externen. De 
verwachtingen naar elkaar concreet omschrijven verhoogt de kans op een realistisch succes. 

Actief zorgen voor kinderen 

Vertrekkende vanuit het kindvolgsysteem en vanuit overleg gericht op de onderwijsbehoeften van de 
kinderen, komen we tot een aanpak op klas- en schoolniveau. Het gericht zoeken naar die goede 
aanpak van de zorgpunten zal leiden tot een nog grotere professionaliteit van de individuele 
leerkrachten en van het team als geheel. 

Ouders spelen in dit zorgproces een actieve rol als ‘ervaringsdeskundige’. 
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De beide directeurs, de zorgcoördinatoren en de zorgleerkrachtten willen in deze zoektocht een 
ondersteunende rol spelen. De nodige zorg wordt hierbij gegeven aan vorming voor het ganse team en 
aan de individuele teamleden. De personeelsvergaderingen en de schooleigen studiedagen zijn 
daartoe het ideale middel. 

Binnenklasdifferentiatie voor peuters en eerste kleuterklas 

In de kleuterklassen krijgen kleuters ruim de kans en de mogelijkheden om stappen te zetten in hun 
ontwikkeling door middel van een gedifferentieerd aanbod over de verschillende klassen heen.  

Op die manier krijgen ze een ruimer en gevarieerder speel-leer-aanbod. Ze leren omgaan met kleuters 
uit andere klassen. Ze worden op die manier ook gevolgd door verschillende leerkrachten.   

Volg de vorderingen van je kind op de voet, moedig het aan en help het zo stapje voor stapje verder. Je 
kan steeds bij de klasleerkrachten, de zorgcoördinatoren, de zorgleerkrachten en de directies terecht 
voor meer uitleg. 
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Differentiatieproject 2de en 3de kleuterklas en  
wiskundeproject lagere school 
 
“Elk kind zet elke dag een stap vooruit, maar het is niet voor alle kinderen dezelfde stap.” Wij beseffen 
dat kinderen verschillende talenten, verschillende mogelijkheden hebben en in een verschillend tempo 
groeien. Met deze aspecten willen we dan ook graag rekening houden.  

Om kinderen de kans te geven te werken op eigen niveau, gaan we voortaan, op bepaalde momenten 
de drie klasgroepen voor het vak wiskunde herverdelen.  

In de kleuterschool worden er groepen gemaakt zodat kinderen binnen een leerdomein (vb. motoriek) 
kunnen werken op eigen niveau en naar eigen mogelijkheden. De kleuterleidsters bieden materiaal en 
uitdagingen aan, die kinderen aanzetten tot zelfstandigheid en experimenteren. Zo trachten we 
kleuters  een aanbod te geven waar zij recht op hebben.  

In de lagere school wordt er een groep gemaakt voor de kinderen die de basisleerstof wiskunde 
aangeboden krijgen. Het kennen van de basisleerstof volstaat voor het behalen van de eindtermen. 
Deze kinderen gaan aan de slag met extra materiaal en extra ondersteuning van een klasleerkracht 
én de zorgleerkracht. Dit is de groene groep.   

Er wordt een tweede groep gevormd voor kinderen die onder begeleiding, maar met een grotere 
zelfstandigheid de leerstof kunnen verwerken. Dit is de gele groep. 
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De andere kinderen krijgen de op sneller tempo de basisleerstof en kunnen zich daarna vastbijten in 
de uitbreidingsleerstof onder leiding van een klasleerkracht. De is de blauwe groep. De 
klasleerkrachten kregen ondersteuning voor het samenstellen van het juiste uitbreidingsmateriaal 
door het hoogbegaafdheidscentrum ‘Exentra’. 

Hierin zien we vele voordelen: 

• De kinderen hebben positieve leerervaringen en zijn sterker gemotiveerd. Ze komen niet onder 
onnodige druk te staan.  

• De kinderen verwerven een realistisch zelfbeeld. Kinderen leren beseffen en aanvaarden dat 
er zaken zijn die ze heel goed kunnen en andere minder.  

• Vlugge kinderen kunnen sneller vooruit. Anderen krijgen de nodige tijd en ondersteuning. Deze 
manier van werken is “zorg op zich”.  

• Kinderen leren zichzelf en de anderen aanmoedigen. Zo ontwikkelen ze doorzettingsvermogen 
en zelfdiscipline.  

Tips voor de ouders:  

• Weet dat uw kind op deze manier maximaal leert volgens zijn/haar capaciteiten. 

• Geloof in je kind en moedig het aan. Vergelijk je kind niet met anderen, maar geloof in de 
verschillende vormen van intelligentie 
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Niveaulezen 
 
De vorderingen bij het leren lezen zijn niet voor elk kind gelijk. Sommige kinderen lezen vlugger dan 
anderen of lezen met meer intonatie. Belangrijk is dat kinderen teksten kunnen lezen op hun eigen 
niveau, hun eigen kunnen! Daarom worden de kinderen van het eerste leerjaar na 5 maanden 
leesonderwijs, het tweede en derde leerjaar opgesplitst in kleinere groepen, naargelang hun 
leesvaardigheid. 
 
Door deze werkwijze krijgen vlotte lezers extra leerstof aangeboden en krijgen leerlingen met 
leesmoeilijkheden meer aandacht en begeleiding. Om het niveaulezen goed te laten functioneren 
worden naast de leerkrachten ook lees-ouders ingeschakeld. Per trimester worden de leerlingen 
geëvalueerd en eventueel in nieuwe groepjes verdeeld. 

Ouders en grootouders die zin hebben om een groepje lezers te begeleiden zijn van harte welkom.  
Neem gerust contact op met de directie of met de zorgcoördinator van de lagere school, Thomas 
Baert via thomas.baert@berkenboomheistraat.be 
Of telefonisch via het algemeen nummer van de school: 03 777 73 66. 
 

  

mailto:thomas.baert@berkenboomheistraat.be
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CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) 
 
Onze scholen werken nauw samen met het Vrij CLB Waas en Dender, Ankerstraat 63 te 9100 Sint-
Niklaas. Het is de taak van het schoolteam om samen met de CLB-verantwoordelijke, ieder kind van 
nabij te volgen.   
 
Het CLB begeleidt mee op vier domeinen:  

- het leren en studeren,  
- de onderwijsloopbaan,  
- de preventieve gezondheidszorg,   
- het psychisch en sociaal functioneren.  

 
Als ouder kan je steeds rechtstreeks of via de school contact opnemen met het onthaalteam van  CLB-
medewerkers die onze scholen begeleiden.  
Je kan hen telefonisch bereiken op het nummer: 03 780 66 04.  
Wij leggen ook graag de contacten voor jou als je dat wenst.  
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FEEST OP SCHOOL 
Schoolfeest 
Ieder jaar opnieuw is er in het derde trimester een groots schoolfeest. Op de kalender kan je de datum 
alvast terugvinden. Noteer deze alvast in je agenda! 
Het belooft weer een feestelijke editie te worden met tal van verrassingen… 
   
Natuurlijk word je samen met je kinderen, je familie en vrienden verwacht op dit feestweekend. Met 
de opbrengst zullen de leden van het leerlingenparlement in overleg met het schoolteam en de 
ouderraad werken aan verschillende projecten.  
 

Eerste Communie 
Sinds kort gaat de Eerste Communie niet langer door bij ons op school. De voorbereiding en de 
communie zelf zal ondersteund worden door de mensen van de parochie. Jullie krijgen hierover in de 
loop van het schooljaar meer informatie. Jullie mogen er wel op rekenen dat de communie zal 
doorgaan op Hemelvaartsdag en dit in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. 
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Ouders – grootouders op school 
 
Dit schooljaar zetten we de mama’s weer in de bloemetjes op mamadag. 
Ook de papa’s verdienen het om in de spotlights te staan op papadag. 
Graag willen wij fier en deskundig tonen hoe een wiskundeles, een taalles, een Franse les, een les 
wero, een gezellige kookles, een vertelmoment,… verloopt.  
 
Naar jaarlijkse gewoonte is er ook een grootouderweek. VAN HARTE WELKOM… 
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Verjaardagen 
 
Een kind dat jarig is, verdient altijd een feestje. Vaak brengen de jarigen dan iets mee voor hun 
klasgenootjes.   

Snoep, chips, geschenkjes,… worden terug meegegeven naar huis! 

Een suggestie: een stukje fruit of een mooi versierde cake om samen in de klas op te eten is zoveel 
leuker… 

 

Vieringen 
 
We werken aan ons schooleigen christelijk opvoedingsproject. Daar horen geregeld pastorale 
activiteiten en vieringen bij. Alle kinderen nemen deel aan alle activiteiten en vieringen zowel op school 
als in de kerk.   

Van andersgelovigen of niet-gelovigen wordt verwacht dat ze respect opbrengen voor ons christelijk 
opvoedingsproject en dat ze de daaraan verbonden liturgische momenten met eerbied en respect 
meevolgen. 
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UITSTAPPEN 
Openluchtklassen 
 
Door het gigantische succes van het vorige schooljaar trekken onze kinderen van het 6e leerjaar 
opnieuw naar Bokrijk op openluchtklassen.  

Zij verblijven in de bosrijke omgeving in de jeugdherberg ‘De Roerdomp’.  

Tijdens deze openluchtklassen beleven de kinderen hun leerstof van dichtbij. Ze zitten er als het ware 
middenin. Het leergebied wereldoriëntatie wordt intensief aangepakt tijdens die geïntegreerde 
werkweek. Taal en wiskunde worden volledig afgestemd op wat de kinderen in Bokrijk beleven. Ook 
het samenleven met de vrienden van de klas is een belangrijk leerpunt tijdens die week totaalonder-
wijs.  

Op school vinden we het belangrijk dat alle kinderen meegaan op openluchtklas. Dat samen leven en 
samen leren zijn té waardevol om te missen. 

De prijs van de openluchtklas bedraagt € 220. Ofwel betaalt u via een voorafbetalingsplan dat reeds 
start in L5 ofwel betaalt u het volledige bedrag in één keer. 
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TIP: 

Je kan contact opnemen met je ziekenfonds. Zij geven je dan een formulier dat je dient in te vullen en 
te laten afstempelen op school. Op deze manier kan je afhankelijk van bij welk ziekenfonds je 
aangesloten bent, een deel van de onkosten van de openluchtklassen recupereren.  

 

Meerdaagse schooluitstappen 
 
De kinderen van het derde leerjaar gaan 3 dagen op vredesklassen. 
De kinderen van het vierde leerjaar gaan 3 dagen op sportklassen. 
De kinderen van het vijfde leerjaar gaan 2 dagen naar Waasmunster op creatweedaagse. 

Voor deze meerdaagse schooluitstappen is er ook de mogelijkheid om te betalen via een 
voorafbetalingsplan. 
 

Schoolreizen 
 
Voor een goede herkenbaarheid is het belangrijk dat de kinderen van de school bij uitstappen en 
schoolreizen hun school T-shirt aantrekken. Om een goede spreiding van betaling te hebben bij de 
uitstappen en de schoolreizen wordt er een vast maandelijks bedrag van 4,50 euro per kleuter en 9 
euro per kind uit de lagere school gevraagd.   
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INSPRAAK OP SCHOOL 
Leerlingenraad - schoolraad 
 
- Ouders kunnen hun ideeën, opmerkingen kwijt bij de ouderraad, bij de directies of bij de leerkrachten. 

- Leerkrachten hebben de personeelsvergaderingen en de onderlinge contacten om hun visie op de 
school te verfijnen. 

- Daarenboven buigt het leerlingenparlement, zich regelmatig over de verfijning van de 
leefomstandigheden op school vanuit hetgeen de verschillende babbels in de klas aanbrengen. 

- Naast die kansen op inspraak is er ook nog de schoolraad. In die vergadering van ouders, 
leerkrachten, schoolbestuur en lokale gemeenschap wordt er gewerkt rond alle thema’s die  verband 
houden met het schoolleven. Op die manier bouwen we samen aan Berkenboom Heistraat Geel en 
Groen. 

Ouderraad 
 
– Onze ouderraad is reeds meer dan 50 jaar actief op de school! 
– De ouderraad is een officieel onderdeel van de school (zoals bepaald in het participatiedecreet) 
waarin geëngageerde ouders zich structureel inzetten voor de school. 
– Onze ouderraad is een open groep waarin iedereen welkom is als lid. 
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– Naast onze effectieve leden rekent de ouderraad elk jaar op de ondersteuning van verschillende losse 
medewerkers. Tevens zijn ouders ook actief op school als leesouder, rijouder, zwemouder,.... 
– De ouderraad is in de eerste plaats een communicatiemiddel tussen ouders en de school. We vormen 
een aanspreekpunt waar alle ouders terechtkunnen met reacties, vragen, opmerkingen en suggesties. 
In de ouderraadvergaderingen brengen we ouders, directie en leerkrachten samen om kritisch en 
opbouwend de schoolwerking op te volgen. 
– Enkele ouders zijn ook afgevaardigd om de belangen van de hele oudergroep te vertegenwoordigen 
op vergaderingen van de schoolraad. In die raad bespreken de ouders samen met het schoolbestuur, 
de directies, de leerkrachten en de plaatselijke gemeenschap alle thema’s die de school aanbelangen. 
– Vanuit de ouderraad- en schoolraadvergaderingen informeren we de ouders via verslagen, artikels 
in Twijgje, berichten op Gimme en op de schoolwebsite. 
– Daarnaast heeft de ouderraad als doel om de school te ondersteunen, met raad en daad, met man- 
en/of vrouwkracht, bij klussen of bij activiteiten van de school. 
Ook dragen we een steentje bij aan de school op financieel en materieel vlak. 
– Tot slot organiseert de ouderraad ook jaarlijks een aantal ontspannende activiteiten voor alle ouders, 
kinderen en het schoolteam. Hierbij kunnen ouders en school contacten leggen en informatie 
uitwisselen in een ontspannen sfeer. 
 
Heb je reacties, vragen, opmerkingen of suggesties? Neem gerust contact op via 
info@berkenboomouderraad.be of spreek iemand aan van het dagelijks bestuur of van de 
aanspreekpunten in de klas. Verdere informatie kan je op de website terugvinden. 
  

mailto:info@berkenboomouderraad.be
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SPORT EN SPEL 
Sport op school 
 
- De kleuters krijgen twee maal per week les bewegingsopvoeding van juf Limme en juf Ann.  
- Twee keer per week krijgen de kinderen van de lagere school bewegingsopvoeding van meester Bart 
of juf Limme. Ze dragen verplicht een T-shirt met het schoollogo. Deze kost € 7,50. De school voorziet 
een turnzak. U voorziet zelf een zwarte of blauwe short en schoenen met een witte zool of 
turnpantoffels. 
- Alleen om medische redenen kan je kind worden vrijgesteld van bewegingsopvoeding. Een 
doktersbriefje is daarvoor vereist. 
- Het T-shirt voor de les bewegingsopvoeding wordt de eerste weken van het schooljaar gepast tijdens 
de lessen van meester Bart of juf Limme.  
- Om veiligheidsredenen dragen we geen juwelen of uurwerken tijdens de turnlessen en houden we 
halflange en lange haren in een paardenstaartje. 
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Zwemonderricht 
 
Bewegingsopvoeding is één van de domeinen (vakken) die deel uitmaken van de basisvorming. 
Zwemmen maakt deel uit van het pakket bewegingsopvoeding en is dus een verplichte eindterm. 
We gaan zwemmen op donderdagnamiddag van 13.30u tot 14.00u in het Sinbad (vertrek: 13.00u). 
Planning: zie kalender. 
 
We zwemmen in modules, d.w.z. kinderen zwemmen een aantal weken intensief na elkaar. Op deze 
manier kan er een stevige doorgroei in het verwerven van de techniek ‘zwemmen’ gerealiseerd 
worden. 
 
Volgens de richtlijnen vanuit de nieuwe leerplannen zwemonderricht ligt de focus bij zwemonderricht 
hoofdzakelijk op zelfredzaamheid eerder dan op een perfecte zwemstijl. Desalniettemin moet elke 
leerling een zwembrevet hebben van 25 meter om zijn diploma te kunnen halen. 

De kinderen dragen een badmuts. De kleur van de badmuts stemt overeen met het zwemniveau van 
de zwemmer. De badmuts kost € 1,50 en is te koop bij juf Limme. De kostprijs van een zwembeurt voor 
de kinderen van de derde kleuterklas tot en met de kinderen van het vierde leerjaar bedraagt € 3 
(zwemmen + inclusief vervoer van en naar het zwembad).  
 
Leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar gaan met de fiets naar het zwembad en betalen per 
zwembeurt € 1,50. 
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Speelplaats 
 
Om de lessen op een rustige manier te kunnen starten, vragen we de ouders om hun kinderen voor 
het belteken aan de schoolpoort af te zetten. Ouders blijven buiten de schoolpoort. Versper a.u.b. de 
doorgang niet voor de kinderen.  Op deze wijze kunnen we de klasdag in alle stilte en rust beginnen. 

Naast de speelplaats beschikt de school ook over een speeltuin, een speelweide en een stille ruimte. 
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Sport op woensdag 
 
Naast de sportactiviteiten tijdens de lesuren zijn er regelmatig sportactiviteiten op  
woensdagnamiddag. De kinderen kunnen daaraan vrijblijvend deelnemen. De prijs is afhankelijk van 
de soort activiteit. De turnleerkrachten begeleiden deze activiteiten.  
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VARIA 
Afwezigheden 
 
Richtlijnen voor de ouders van leerplichtige leerlingen. 
 
We plaatsen de belangrijkste richtlijnen even op een rijtje: 

- Het principe is: voor elke afwezigheid vul je een voorgedrukt briefje in. In het begin van het schooljaar 
krijgt elk kind 4 afwezigheidsbriefjes. Deze briefjes zitten standaard in elke schoolagenda. 

- Lees goed of er in jouw geval nog een bijkomend attest (doktersattest, officieel document) vereist is. 
Dit staat steeds duidelijk vermeld op het afwezigheidsbericht. In dat geval moet het bijkomend attest 
aan het door jou ingevulde afwezigheidsbericht geniet worden. 

- Bijvoorbeeld: je kind is ziek voor meer dan 3 opeenvolgende schooldagen: je zorgt voor een 
doktersattest. De klastitularis dient alles te bewaren, chronologisch gerangschikt per kind. 
 
- In bepaalde gevallen dien je eerst met dit briefje naar de directeur te gaan. Je kan op de briefjes 
duidelijk lezen in welke gevallen de directeur vooraf toestemming moet geven. Zonder deze 
schriftelijke VOORAFGAANDELIJK verleende toestemming (op de keerzijde van het briefje) is je  
ingevuld bericht van afwezigheid waardeloos en is je kind onwettig afwezig. 
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- De (uitzonderlijke) familiale omstandigheden kunnen beschouwd worden als ‘persoonlijke redenen’ 
d.w.z. dat in écht ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, enkel en alleen daarvoor, de directeur 
op voorhand zijn toestemming kan verlenen. Het kan gaan om maximaal vier halve dagen per 
schooljaar (al dan niet gespreid). 
 
- Als je kind afwezig is, verwittig dan zo snel mogelijk de school of de leerkracht: telefonisch 
op het algemeen nummer 03/ 777 73 66 of per e-mail naar secretariaat@berkenboomheistraat.be  of  
directeur@berkenboomheistraat.be 
 
Zorg zo vlug mogelijk voor het afwezigheidsbericht én de eventueel vereiste bijlage: doktersattest of 
officieel document. 
Nogmaals: als het gaat om afwezigheden mits toestemming van de directie mag je bovenstaande 
manier niet toepassen. De toestemming dient voorafgaandelijk te worden gevraagd. Een toestemming 
‘post factum’ (na de feiten, zodat de directeur voor een voldongen feit wordt geplaatst zal NOOIT 
gegeven worden en is automatisch een PROBLEMATISCHE (onwettige) AFWEZIGHEID met alle 
mogelijke gevolgen (zie voorbeelden). 
 
- Denk eraan: als je 4 keer per schooljaar een bericht afwezigheid invult met als reden: ziekte, zonder 
een medisch attest (wegens maximum 3 opeenvolgende schooldagen) wordt vanaf de 5de ziektemelding 
steeds een medisch attest vereist, ongeacht het aantal dagen afwezigheid.  
 
  

mailto:secretariaat@berkenboomheistraat.be
mailto:directeur@berkenboomheistraat.be
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Voorbeeld 
- Afwezigheidsbericht voor 18 en 19/10/2010: 2 dagen (geen medisch attest vereist en ook niet gegeven) 
- Afwezigheidsbericht voor 18/11/2010: 1 dag (geen medisch attest vereist en ook niet gegeven 
- Afwezigheidsbericht voor 06, 07 en 08/12/2010: 3 dagen (geen medisch attest vereist en ook niet 
gegeven) 
- Afwezigheidsbericht voor 01/02/2011: 1 dag (geen medisch attest vereist en ook niet gegeven) 
OPGELET: ALLE volgende afwezigheidsberichten wegens ziekte voor dit kind moeten vanaf nu en 
gedurende de rest van het schooljaar, vergezeld zijn van een medisch attest, zelfs voor 1 dag. 
 
Gelieve deze voorschriften STIPT na te leven! Dit in je eigen belang, maar ook en vooral in het belang 
van het LEERRECHT van je kind. 

 

Inschrijvingen 
 
Ouders kunnen hun kleuters inschrijven in het jaar dat ze 2,5 jaar worden. Meer info rond de 
inschrijvingsperioden vind je in het schoolreglement en de publicaties hieromtrent van de Stad Sint-
Niklaas. Ook op www.lop.be vind je de nodige info. 

Kleuters kunnen enkel de school instappen op officiële instapdata. Deze staan op de kalender vermeld. 

  

http://www.lop.be/
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Schoolrekeningen 
 
De maximumfactuur 

Dit schooljaar mogen de schoolkosten voor een kleuter niet meer bedragen dan € 45 

en voor een leerling uit de lagere school mogen de kosten niet hoger liggen dan  € 90. 

Dit bedrag moet de kosten voor: het zwemmen (zwemmen is voor het tweede leerjaar gratis), de 
uitstappen, de toneelvoorstellingen, sportuitstappen tijdens de uren, de culturele workshops, 
uitstappen met gidsen, schoolreizen… volledig dekken.  

Niet in dit bedrag inbegrepen: 

- Studie, voor- en naopvang, 
- Dopido, Doremi, Dokadi, Zonneland, …. 
- Middagopvang en -drankje 
- Soep 
- Sport op woensdag 
- Nieuwjaarsbrieven 
- … 
 

De meerdaagse uitstappen van L3, L4, L5 en L6 zitten niet in dit bedrag. De kosten daarvoor mogen 
over de ganse basisschool niet meer dan € 425 bedragen.  
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School- en studietoelagen  

Ook dit schooljaar hebben kinderen in het basisonderwijs recht op een school- en studietoelage. 

Voor het invullen van de documenten ‘School- en studietoelage’ kan je een afspraak maken met de 
directie van de school. 
 

Bestelbon 
 
Op onze scholen centraliseren we de betalingen via een tweemaandelijkse bestelbon.  Op basis van dat 
document maakt het secretariaat een factuur aan. Dat gebeurt begin september voor de periode 
september-oktober en telkens om de 7 schoolweken.  

Om het gewicht van de schoolrekening evenwichtig te verdelen over alle schoolmaanden, rekening 
houdend met de maximumfactuur,  rekenen we 4,50 euro/maand per kleuter en 9 euro/maand per 
lager schoolkind aan. Het zwemmen, de uitstappen, de toneelvoorstellingen, sportuitstappen tijdens 
de uren, de culturele workshops, uitstappen met gidsen, schoolreizen, sprekers,… zijn in dit bedrag 
volledig inbegrepen. 

Er wordt bij voorkeur betaald via de bank.   

Ouders kunnen kiezen, ofwel betalen zij met het overschrijvingsformulier dat aan de factuur hangt, ofwel 
geven ze toelating aan de school om het factuurbedrag automatisch van hun rekening te innen.  Dat 
laatste gebeurt pas tien dagen nadat de ouders de factuur hebben ontvangen die werd aangemaakt op 
basis van hun bestelbon. 
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Als kinderen gedurende de vorige betaalperiode meer dan 5 schooldagen afwezig waren, wordt door de 
leerkracht op de volgende rekening dat bedrag in mindering gebracht.  Daarvoor is een kolom voorzien 
op de bestelbon van de leerlingen. 

 

Kansenpas 
 
Een kansenpas is een individuele kortingskaart voor stadsgenoten met een laag inkomen of een 
bescheiden inkomen. De kansenpas geeft recht op prijsverminderingen voor activiteiten in de 
vrijetijdssfeer en voor een aantal diensten. Je kan deze kansenpas aanvragen via het stadsbestuur van 
Sint-Niklaas. Mensen met een kansenpas mogen steeds contact opnemen met de directie. 
 

Schoolverzekering 
 
Onze scholen hebben een verzekering tegen lichamelijk letsel. Indien je kind een ongeval overkomt 
waarbij het lichamelijk letsel heeft opgelopen, wordt het verschil tussen hetgeen het ziekenfonds 
betaalt en de reële kost door de schoolverzekering (Ethias) terugbetaald. 

Het secretariaat opent daarvoor het dossier bij de verzekering.  
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Ouders ontvangen dan het dossiernummer en sturen alle formulieren in verband met het ongeval 
zélf op naar: 

Ethias 

Prins-Bischopssingel 73 

3500 Hasselt 

 

Ethias betaalt nà ontvangst van de nodige originele bewijsstukken de kosten voortvloeiend uit het 
ongeval met lichamelijk letsel rechtstreeks uit aan de ouders of aan de wettelijke vertegenwoordiger 
van het kind via het rekeningnummer. 
 

Drank op school 
 
De kinderen brengen een afgesloten drinkbus mee naar school. In deze drinkbus zit alleen water. 
Deze kan steeds opgevuld worden in de klas. Frisdrank, melkdranken, fruitsappen,… zijn verboden. 
Graag de drinkbus voorzien van naam. 
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Snoep 
 
- Alle snoep, ook kauwgom, is verboden op school; zelfs bij verjaardagen. 

- Een koek of een stukje fruit zijn heel wat beter om de honger te stillen in de voor- of 
namiddagspeeltijd. Graag het fruit voorzien voor de middag; de koek na de middag. Uiteraard kan 
twee stukken fruit ook… 

- Ouders geven hun kinderen graag een snoepje mee als beloning als ze hun boterhammen ‘s middags 
flink hebben opgegeten. We verwachten van de ouders dat ze dat zonder overdrijven en met veel 
opvoedkundige wijsheid doen. Niet het vele is goed, maar...    

Zo’n beloning dient uiteraard onmiddellijk na de maaltijd, in de peuterklas of in de refter gegeten te 
worden. 
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Tijdschriften 
 
- De tijdschriften van Averbode (o.a. Dopido, Dokadi, Zonnekind,…) hoeven al lang niet meer worden 
voorgesteld. Vanaf de eerste kleuterklas worden ze in onze school gebruikt. 

- Die tijdschriften worden warm aanbevolen, maar zijn niet verplicht. 

 
Schoolgerief 
 
Kosteloos onderwijs 

In onze school krijg je elk jaar, samen met het rapport van je kind, een lijstje met de aan te schaffen 
benodigdheden voor het volgend schooljaar.  

De lijst bevat 3 delen: 

1. Materiaal dat elk kind persoonlijk krijgt: 

Bv. een vulpen (LAMY; één vulpen om de drie schooljaren in L1 en L4), een set kleurpotloden (één 
set om de drie schooljaren in L1 en L4), balpennen in verschillende kleuren, een gom, een 
tekenpotlood, een meetlat. 
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2. Materiaal dat ter beschikking is in de klas en mag gebruikt worden om huiswerk te maken: 

Bv. kleurpotloden, een puntenslijper, een schaar, een verfdoos, verfborstels, stiften, een passer, 
… 

3. Materiaal dat de leerling zelf moet kopen: 

Bv. een stevige schooltas (geen rugzak want die beschadigt boeken en schriften), een pennenzak, 
klasseermappen A4, kaftpapier en etiketten, een turnzakje, turnpantoffels, een donkerblauw of 
zwart turnbroekje en een school T-shirt met het logo van Berkenboom Heistraat,… 

Alles wat je kind meeneemt naar school moet getekend zijn met de naam van je kind. Als je kind iets 
verliest, kan het dan snel terug gevonden worden. 
Zorg dat je kind over degelijk materiaal beschikt en daar respectvol mee omgaat.   

Vele ouders vragen ons wat de kinderen naast het door de school aangeboden materiaal nog allemaal 
nodig hebben in de klas.  Eind juni of bij inschrijving ontvangen de ouders een lijstje dat richtinggevend 
kan zijn.  Meer dan wat daarop vermeld wordt, hebben de kinderen niet nodig. 

Lees de lijst van je kind aandachtig, zo schaf je geen onnodige zaken aan. 

Beschadigde boeken en ander beschadigd leermateriaal moeten vergoed worden op het einde van het 
schooljaar. 

Verloren pennen worden door de ouders vervangen. 

Stukgemaakte spullen dienen door de ouders zélf te worden vervangen of vergoed. 
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Schooltas 

- Steek alleen de dingen die je kind écht nodig heeft in de schooltas. Zorg ervoor dat overal de naam 
of het kenteken van je kind op staat. Laat waardevolle voorwerpen, speelgoed, steps,… thuis. 

- De allerkleinsten nemen een reserveonderbroekje en een reservebroekje mee. 

- Geen snoep op school. Geef een gezond tussendoortje mee voor tijdens de speeltijd. 

- Geen kauwgom of drankjes. 

- De kinderen van de lagere school hebben een ‘stevige’ schooltas. Dat voorkomt beschadiging van de 
boeken en het schoolmateriaal. 

 

Verloren voorwerpen 
 
Zet op alles wat je kind meebrengt naar school zijn of haar naam of haar kenteken.   

Een verloren voorwerp kan dan snel worden teruggegeven. Niet-genaamtekende voorwerpen, kleding-
stukken, brooddozen,... worden zelden teruggevonden.  
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