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WELKOM 
 

 

Beste ouders, 

 

Van harte welkom op onze school. Voor een aantal onder u is het de eerste kennismaking met onze 

school, voor vele anderen een blij weerzien. De hedendaagse school is niet meer denkbaar zonder de 

ouders. Ouders dienen duidelijk weet te hebben van wat de school de kinderen kan bieden. Zo 

kunnen de kinderen dan met hun specifieke belevenissen terecht bij hun ouders. Met deze 

schoolbrochure willen we u het reilen en zeilen in onze school verduidelijken.  

De brochure bevat tal van afspraken die we graag blijven naleven met het oog op onze gezamenlijke 

doelstelling: de “opvoeding” van uw kinderen. We hopen u en uw kind op korte termijn vertrouwd te 

maken met onze school. Het voltallige schoolteam dankt u voor het gestelde vertrouwen. 

 

 

Beste kinderen,  

 

Ook van harte welkom.  

Ben je ingeschreven in de kleuterklas, dan kom je in een boeiende wereld terecht. Kom je naar het 

eerste leerjaar, dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Als je nieuw bent op onze school zal de 

aanpassing wat tijd vragen. We zullen je helpen. We wensen je een fijn schooljaar toe. 

 

De directeur en het schoolteam. 

  

Dank je wel...  

Om de lach van je kind,  

Om de vragen van je kind,  

Om de vreugde van je kind,  

Om de vriendschap van je kind,  

Dank je wel...  

Omdat we er mochten zijn voor en door je kind ! 

 Dank je wel... 

 



Adresgegevens school 

 

De administratieve zetel van gemeenteschool De Windwijzer is gevestigd in de Schoolstraat 8, 9270 

Laarne. Telefoonnummer : 09 369 25 50. Emailadres : info@gsdewindwijzer.be  

De school heeft ook een kleuter- en lagere afdeling in de Kouterstraat 4, 9270 Kalken. 

Telefoonnummer : 09 367 57 34 

De directie is steeds te bereiken op het volgende nummer: 0474 49 20 02 of 

leen.weymeersch@gsdewindwijzer.be 

 

Afwezigheden 

 

Kinderen die ziek zijn (koorts, overgeven, diarree) houden we thuis. Een ziek kind kan andere 

kinderen besmetten. 

Indien jouw kind niet naar school kan komen wegens ziekte verwittig je de school telefonisch. 

Kinderen die vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden jaar en ouder dienen 

steeds een attest van de ouders of dokter mee te brengen. 

 

Aantal ziektedagen Attest Opmerkingen 

1, 2 of 3 opeenvolgende 
kalenderdagen, het weekend 
telt ook mee.  
 
Vb. donderdag, vrijdag en 
maandag afwezig = meer dan 
drie opeenvolgende dagen 

Briefje van de ouders Maximum 4 briefjes van de 
ouders per schooljaar. 
Vanaf de 5e keer is een medisch 
attest verplicht. 
Indien het kind ziek is van 
vrijdag tot en met maandag of 
dinsdag zijn dit meer dan 3 
kalenderdagen. 

Vanaf 4 opeenvolgende 
kalenderdagen 

Medisch attest  Het medisch attest mag 
uitgereikt worden door een 
arts, tandarts of spoeddienst 
van een ziekenhuis. 

 

 

Bel 

 

De bel gaat om 8u30. Zorg dat de kinderen op tijd zijn, zelfs in de kleuterschool, zodat ze het 

onthaalmoment in de klas niet missen. 

Brengen en afhalen van de kinderen 

 

Er is opvang op school voorzien vanaf 7u30 tot en met 16u, op woensdag tot 12u30. De kinderen 

nemen ’s morgens  afscheid van hun ouders aan de schoolpoort. ’s Avonds worden de leerlingen 

afgehaald op de speelplaats. 

Kinderen die met de fiets komen plaatsen hun fiets in de fietsenstalling. ’s Avonds verzamelen zij in 

een rang samen met de leerlingen die de bus nemen en verlaten de school onder begeleiding van 

een leerkracht. 
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Kinderen die vroeger moeten afgehaald worden dienen toestemming te vragen aan de directie. 

 

CLB 

Onze school werkt samen met het Vrij CLB, Hoenderstraat 53, 9230 Wetteren.  

Telefoonnummer : 09 369 22 21. 

 

Ouders en leerlingen kunnen een beroep doen op het CLB voor informatie, advies, hulp en 

begeleiding, psychisch en sociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg en 

schoolloopbaanadvies. 

 

Contactpersoon voor onze school is mevrouw Sofie Vanrentergem. 

 

 

Dranken 

Alle leerlingen brengen een drinkfles mee naar school. De drinkfles graag naamtekenen. Deze 

drinkfles kunnen ze tijdens pauzes vullen met water van de kraan.  

De school biedt geen andere dranken aan. Frisdranken zijn verboden op school.  

 

 

Eten 

Warme maaltijden worden per week besteld via het digitaal bestelstrookje.  
Bij afwezigheid wordt de school verwittigd en wordt de warme maaltijd geannuleerd. Gebeurt dit 
niet dan zal de warme maaltijd aangerekend worden op de factuur. 
 
 
Factuur 

De leerlingen ontvangen maandelijks een schoolfactuur. De schoolfactuur bevat zowel materiaal of 

diensten die noodzakelijk zijn voor de lessen (zwembeurten, toneelvoorstellingen, didactische 

uitstappen, …) als extra diensten die de ouders aanvragen (warme maaltijden, middagopvang, …) De 

school waakt erover dat het jaarbedrag van de diensten die noodzakelijk zijn voor de lessen het 

bedrag van de maximumfactuur niet overschrijdt.  

 

De facturen worden geïnd via de rekendienst van de gemeente Laarne. Indien er zich een vergissing 

op de factuur bevindt neemt men best zo vlug mogelijk contact op met het secretariaat van de 

school zodat er een nieuwe factuur kan worden opgesteld.  

 

Ouders die dit wensen kunnen een aanvraag tot domiciliëring indienen. 
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Fruit en koek 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag brengen de leerlingen 1 koek en 1 stuk fruit mee naar 

school. Op woensdag is het fruitdag en worden er geen koeken toegelaten. Wie dit wenst kan 

deelnemen aan het ‘Oog voor lekkers’ project, gesponsord door de ouderverenigingen. Alle 

deelnemende leerlingen ontvangen op woensdag een stuk fruit. 

 

 

GSM’s 

GSM’s, tablets, smartphones, … zijn niet toegelaten tijdens de schooluren. Tijdens de lestijden moet 

dit in de boekentas blijven.  

 

 

Huiswerk 

De hoeveelheid huiswerk wordt progressief opgebouwd gedurende de verschillende leerjaren. Het 

huiswerk wordt steeds genoteerd in de schoolagenda die dagelijks wordt ondertekend door één van 

de ouders. 

Tijd en frequentie  

1ste graad                15 min                  lezen dagelijks / ander huiswerk: maandag, dinsdag en donderdag 

2de graad                 30 min                  maandag, dinsdag, donderdag 

3de graad                 45 min                  dagelijks   

 

Kalender 

De jaarkalender wordt begin september meegegeven met de leerlingen. Aangezien er in de loop van 

het schooljaar soms nog wijzigingen voordoen wordt er maandelijks ook nog een kalender 

meegegeven met de nieuwsbrief. 

 

 

Lichamelijke opvoeding 

 

Alle leerlingen krijgen 2 uur lichamelijke opvoeding per week. Vanaf het 1e leerjaar is het verplicht 

om turnkledij te dragen. Een T-shirt kan aangekocht worden begin september, de leerlingen zorgen 

zelf voor een donkerblauw turnbroekje + sportschoenen met witte zolen. 

De kleuters hebben geen turnkledij of sportschoenen nodig. We raden wel aan om uw kind 

gemakkelijke kledij aan te trekken.  

 

 

Materiaal 

 

Schoolboeken en schrijf- en lesmateriaal worden gratis door de school aangeboden. Het materiaal 

dat nodig is voor het maken van huiswerk wordt meegegeven maar dient de dag nadien terug 

aanwezig te zijn op school. Bij verlies of opzettelijke beschadiging wordt het materiaal aangerekend. 
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Maximumfactuur 

 

De overheid bepaalt dat er maximum €45 per jaar voor kleuters en €90 per jaar voor lagere 

schoolkinderen mag doorgerekend worden aan de ouders. Warme maaltijden en middagopvang 

behoren niet tot de maximumfactuur aangezien dit geen verplichte kosten zijn. 

 

Voor boerderij-, zee- en bosklassen geldt een andere regeling. Het totaalbedrag mag niet hoger zijn 

dan €445 gedurende gans de schoolloopbaan lager onderwijs. 

 

 

Naschoolse Franse les 

 

De leerlingen van de 3de graad kunnen vrijblijvend naschoolse Franse les volgen van 15u45 tot 16u30, 

dit ter aanvulling van de Franse lessen die doorgaan tijdens de schooluren. Welke dag de Franse les 

doorgaat, wordt in september meegedeeld.  

 

 

Nieuwsbrief 

 

Voor elke vakantie wordt de Nieuwsbrief meegegeven met alle gezinsoudsten. De Nieuwsbrief bevat 

ook de maandkalender en het maandmenu. Al deze informatie is ook te raadplegen op de 

schoolwebsite. 

 

 

Opvang 

Er is opvang op school voorzien vanaf 7u30 tot en met 16u. Op woensdag tot 12u30. Wie gebruik wil 

maken van de buitenschoolse kinderopvang dient op voorhand het dossier in orde te laten maken bij 

de vestiging waar het kind zal gaan. De buitenschoolse opvang is open vanaf 7u, ’s avonds tot 18u30. 

Ook op schoolvrije dagen kan er van deze opvang gebruik gemaakt worden. Het vervoer van en naar 

school verloopt in Laarne met de bus, in Kalken te voet. De kinderen worden steeds begeleid. 

 

Gegevens buitenschoolse kinderopvang 

 

Laarne Kalken 

’t Keikopje 

Keistraat 3 

9270 Laarne 

09 366 39 17 

’t Weiken 

Kouterstraat 7 

9270 Kalken 

09 367 00 36 
 

Contact :  

Nerenweg 3 

9270 Laarne 

09-365.46.90 

veerle.mathys@ocmwlaarne.be 
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Oudercontacten  

 

De school organiseert oudercontacten in november, februari en juni. Naast de reguliere 

oudercontacten zijn er voor sommige leerlingen ook zorgoudercontacten waarbij de zorgcoördinator 

aanwezig is. 

 

Laarne Kalken 

16 en 17 november 2020 
1 en 2 maart 2021 
21 en 22 juni 2021 – kleuters 
28 en 29 juni 2021 - lager 

16 en 17 november 2020 
1 en 2 maart 2021 
21 en 22 juni 2021  
 

 

 

Ouderraad/oudercomité 

 

Beide vestigingsplaatsen hebben een oudervereniging die de school ondersteunt bij verschillende 

activiteiten. Wie graag deel wil uitmaken kan steeds contact opnemen met één van de actieve leden. 

 

 Ouderraad Laarne Oudercomité Kalken 

Voorzitter Russel Pescod Luk Denkens 

Email ordewindwijzer@outlook.be ocdewindwijzerkalken@hotmail.com 

Website  https://ordewindwijzer.wordpress.com/ https://ocdewindwijzerkalken.wordpress.com/ 
 

 

Rapport 

Het rapport is een middel om de evolutie van je kind te tonen. 

Dit rapport is een combinatie van een cijferrapport op tien en een groeirapport.  
Het cijferrapport wordt na vijf of zes schoolweken meegegeven. Het groeirapport wordt per 
semester meegegeven, samen met een groot rapport (procenten per vak).   
 
Cijferrapport  
 
Er worden punten gegeven voor de vakken 
Nederlands, wiskunde, Frans,  
wereldoriëntatie en lichamelijke opvoeding.  
Bepaalde punten zijn afkomstig van het dagelijks 
werk, andere punten komen van specifieke 
toetsen.   
 
 

Groeirapport  
 
Aan de hand van een plantje willen wij de 
ontwikkeling van uw kind binnen een 
bepaalde vaardigheid of attitude voorstellen.  
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Schooluren  

 

Maandag  8u30 – 12u10 13u30 – 15u30 
Dinsdag  8u30 – 12u10 13u30 – 15u30 
Woensdag 8u30 – 12u10  
Donderdag  8u30 – 12u10 13u30 – 15u30 
Vrijdag  8u30 – 12u10 13u30 – 15u30 
 

 

Schoolraad 

 

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel van de school, ouders en leden van 

de lokale gemeenschap. De schoolraad heeft overleg- en adviesbevoegdheid met de directie en het 

schoolbestuur en vergadert enkele keren per schooljaar.  

 

 

Schoolreglement 

 

De laatste versie van het schoolreglement is steeds te raadplegen op de schoolwebsite. Om papier te 

sparen drukken we het schoolreglement enkel nog af indien een ouder hier schriftelijk om vraagt. 

 

 

Schooltoelage 

 

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen 

een schooltoelage. Aanvragen kunnen eveneens gebeuren via www.schooltoelagen.be  

Kleuters ontvangen een bedrag van €96,69. Voor leerlingen uit het lager varieert het bedrag tussen 

€108,78  en €163,17. Let op: om een schooltoelage te ontvangen moeten de leerlingen voldoende 

dagen naar school zijn geweest. 

 

Schoolverzekering 

 

De school heeft een verzekering tegen schoolongevallen afgesloten bij Ethias, Prins-Bisschopssingel 

73 te 3500 Hasselt. De leerlingen zijn verzekerd tegen lichamelijke letsels opgelopen tijdens 

schoolactiviteiten en op de weg van een naar school. Materiële zaken zoals kledij en boekentassen 

komen niet in aanmerking, enkel brilglazen en monturen worden vergoed. 

 

Stille studie 

 

Na de schooluren kunnen de kinderen nog inschrijven voor de stille studie waarbij ze onder 

begeleiding van een leerkracht kunnen studeren. De stille studie gaat door van 15u45 tot 16u30 en 

kost €1 per beurt. Leerlingen die nadien nog naar de buitenschoolse kinderopvang moeten worden 

met de bus gebracht. 
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Vakanties 

 

Herfstvakantie     Maandag 2 november 2020 – zondag 8 november  2020 

Wapenstilstand     Woensdag 11 november 2020 

Kerstvakantie     Maandag 21 december 2020 – zondag 3 januari 2021 

Krokusvakantie  Maandag 15 februari 2021 – zondag 21 februari 2021 

Paasvakantie  Maandag 5 april 2021 – zondag 18 april 2021  

Hemelvaartweekend  Donderdag 13 mei 2021 – zondag 14 mei 2021  

Pinksterweekend  Maandag 24 mei 2021  

Zomervakantie  Donderdag 1 juli 2021 – dinsdag 31 augustus 2021  
 

De directie geeft GEEN toestemming voor luxe verzuim: op reis vertrekken tijdens het schooljaar. 
Leerlingen zijn dan onwettig afwezig. 

 

 

Verlofdagen  

 

 Kalken Laarne 
 

Facultatieve verlofdagen Dinsdag 22 september 2020 
Dinsdag 25 mei 2021 

Woensdag 12 mei 2021  
Dinsdag 25 mei 2021 
Woensdag 26 mei 2021  
 

Pedagogische studiedagen  Vrijdag 30 oktober 2020 
Woensdag 27 januari 2021 

Vrijdag 30 oktober 2020 
Woensdag 27 januari 2021 

 

 

Verjaardag 

 

Wie jarig is mag een klassieke traktatie voorzien (droge koekjes, cake, fruit) maar dit is niet verplicht. 

Cadeautjes zijn niet toegelaten. 

 

Website 

 

www.gsdewindwijzer.be   

 

Zwemmen 

De kleuters van de 2e kleuterklas krijgen in het 3e trimester watergewenning. De kleuters van de 3e 

kleuterklas gaan maandelijks naar het zwembad en krijgen watergewenning en voorbereidend 

zwemmen. 

De leerlingen van het 1e tot en met het 4e leerjaar gaan om de twee weken naar het zwembad en 

krijgen zwemlessen. 

De leerlingen voorzien een zwemzakje met een handdoek, een badpak of zwembroek. Bikini’s en 

zwemshorts zijn niet toegelaten. 
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Zorg 

De zorgcoördinator 
- volgt de kinderen op in verband met leren, sociale en emotionele ontwikkeling; 
- ondersteunt leerkrachten; 
- coördineert alle zorginitiatieven van de school. 
-  

Zorgcoördinator Kalken  Anja Baele  anja.baele@gsdewindwijzer.be 

Zorgcoördinator Laarne  Lize Dierick  lize.dierick@gsdewindwijzer.be 
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