
Welkom!
In de gemeentelijke basisschool van 
Boortmeerbeek. 



De schoolbel rinkelt om…

De school start om 8.50u en eindigt om 15.30u. 

Op woensdag eindigt de school om 11.50u. 

Let op: de poorten gaan dicht om 8.50 (de 

leerkrachten willen ook tijdig bij hun rij zijn)

De opvang start om 15.45u tot 17.30u en op 

woensdag is er opvang tot 13.00u. 

Let op, vanaf nu moet je ook reserveren voor 

Ravot ( + school iets laten weten). 

Ook steeds het secretariaat verwittigen als je 

kind met de bus rijdt. 



Vrije dagen

Woensdag 23 september 2020

Maandag 12 oktober 2020

Woensdag 18 november 2020

Vrijdag 29 januari 2021

Woensdag 24 maart 2021



Zwemmen

Enkel het eerste leerjaar en de derde 

kleuterklas gaat zwemmen, vanaf 14 

september.

Er zal verder over gecommuniceerd 

worden.

Wanneer? 

Om de twee weken op maandag.



Fruit eten op school

Alle kinderen eten fruit op school, minstens één 

stuk per dag. 

Geen snacks of snoepgoed meer op school. 

Op vrijdag wordt er fruit gegeten op school. 

Hiervoor zoeken we steeds schilouders. 

Vanaf 8.30u tot 9.30u het fruit helpen schillen 

en snijden in de kleuterschool. 

Tot en met het tweede leerjaar wordt het fruit 

geschild en gesneden. 



Leerplicht vanaf 5 jaar ( enkel van toepassing voor 5-jarigen)

 kinderen geboren in 2015 zijn dus leerplichtig

 Minimale aanwezigheid van 290 halve dagen om recht te hebben op 

schooltoeslag via het groeipakket

 Afwezig wegens ziekte: school verwittigen: secretariaat-

gbs@boortmeerbeek.be , doktersbezoek blijft aangewezen en vraag dan 

meteen een attest

 Wanneer is een afwezigheid niet geldig? 

 Zonder reden

 vakantie

 Wanneer is een afwezigheid geldig?

 Ziekte ( doktersattest of mail naar secretariaat)

 Afwezigheid besproken met directeur en toestemming gekregen

mailto:secretariaat-gbs@boortmeerbeek.be


Toestemming alleen naar huis

Ouders geven toestemming wanneer hun kind alleen naar huis mag gaan

 met de fiets

 te voet

Hoe? 

Mailen naar leerkracht en secretariaat. 



Toestemming invullen medicatie

De school geeft geen medicatie aan de kinderen zonder toestemming van een 

arts. 

Attest laten invullen door een arts:

- antibiotica toedienen

- dagelijkse medicatie op school toedienen

Attest is beschikbaar via de website. 

Ook nodig bij kinderen die dagelijks medicatie op school nemen!



Contactgegeven CLB

Vanaf 1 september 2020 is er een 

nieuwe werking binnen het CLB. 

Ons CLB blijft hetzelfde als vorig 

jaar alleen zullen de gezichten 

veranderen. 

We hebben een ankerpersoon die 

sporadisch op school zal zijn, 

Pauline Maes. 

Concrete informatie over 

contactgegevens zullen zeker nog 

volgen. 



CoronaBij een besmetting op school: welke maatregelen nemen we? 

 

Wat gebeurt er wanneer COVID-19 opduikt in de school van uw kind? Bij de start van het nieuwe 

schooljaar willen we u hier graag over informeren. We kunnen ons voorstellen dat u hierover 

bezorgd bent en vooral wenst te vernemen wat het effect op uw kind kan zijn.  

 

De richtlijnen van de overheid worden regelmatig bijgestuurd. Bij wijzigingen houden we u daarvan 

op de hoogte. 

 

Mijn kind of iemand binnen mijn gezin is besmet 

 

Indien iemand binnen uw gezin positief getest is op COVID-19, verwittig dan altijd de directeur van 

de school. De directeur zal vervolgens contact opnemen met de CLB arts.  

 

Welke maatregelen worden er genomen?  

 

De (vermoedelijk) besmette leerkracht of de (vermoedelijk) besmette leerling  wordt in afwachting 

van het testresultaat al in (thuis)isolatie geplaatst.  

 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) start een contactonderzoek binnen de school zodra 

er bevestiging is. Dat onderzoek gaat na met wie een besmet persoon allemaal contact heeft gehad 

op school. Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de leeftijd van de besmette persoon, de 

duur en de intensiteit van een contact) neemt men andere maatregelen. 



Luizen op school

 Stappenplan bij vaststelling van luizen:

 De ouders worden verwittigd dat er luizen zijn gevonden en worden gevraagd om een 

behandeling te starten

 De klas wordt op de hoogte gebracht om zeker een controle te doen bij hun kind

 Na twee weken wordt er een controle gedaan bij het kind

 Indien er nog luizen of neten zijn wordt het CLB op de hoogte gebracht, zij nemen contact 

op met ouders en werken een stappenplan verder uit



Duidelijke afspraken 

op school

Schoolafspraken / klasafspraken zijn 

duidelijk zichtbaar op school en 

worden in de klas besproken

Werken rond sociale vaardigheden in 

de klas

Aandacht geven aan kindgesprekken

Kinderen helpen bij het oplossen van 

ruzies

Consequente aanpak bij fout gedrag

1. Herhaaldelijk en opzettelijk 
pijn doen

2. Stelen
3. Bewust materiaal stuk 

maken

1. Schelden
2. Onbeleefd zijn tegenover 

juffen en kleuters
3. Liegen
4. Spuwen
5. Ongehoorzaam zijn, niet 

luisteren
6. Uitlachen
7. Pesten


