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Welkom in onze school !
Beste ouders,
Wij zijn blij dat u voor de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. In onze school krijgt uw kind voldoende
kansen om zich evenwichtig te ontplooien. Als ouder draagt u als eerste de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw
kind. Wij vragen u dan ook dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels
ervan na te leven. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u danken voor het vertrouwen dat u in onze
school stelt.
Het opvoedingsproject van onze school steunt op een christelijke visie.
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Onze school wil zorg dragen voor kwaliteitsonderwijs dat maximale onderwijskansen biedt aan ieder kind.
Elk kind verdient respect en aanvaarding.
Onze school is een dynamische school met aangepaste structuren en heeft aandacht voor deskundige
begeleiding.
In onze school willen we kinderen leren “sociaal vaardig” te zijn.
Als Katholieke School willen we onze kinderen enthousiast maken voor de boodschap van Jezus Christus, in een
brede culturele samenleving.
Als school willen we ingaan tegen alle vormen van discriminatie.

Al deze intenties vinden wij terug in ons eigen christelijk opvoedingsproject.
Een verklaring die gebaseerd is op de “Opdrachten van het Katholiek Basisonderwijs”
Wij nodigen u uit om hier samen met het gehele leerkrachtenteam aan te werken.
Wij wensen ouders en kinderen een fijn schooljaar 2021-2022 toe!
Bart Vanhengel

directie
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Schoolgegevens
Bassischool Sint-Jan
Bloemenlaan 71
3630 Maasmechelen

Tel:
089/76.03.10
E-mail: info@sintjaneisden.be
Website: www.sintjaneisden.be

Schooluren
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8u45 – 12u20 en
13u20 – 15u00
Woensdag: 8u45 – 12u20
Gelieve steeds 5 min. Voor het begin van de lessen aanwezig te zijn.
Er is ’s morgens toezicht op de school vanaf 8u20.
Na school: een kwartier toezicht tot 15u20 en op woensdag tot 12u40.

Inschrijvingen
❖
❖
❖
❖

Kinderen moeten voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden
Ouders stemmen in met ons pedagogisch project
De school bepaalt in welke leergroep het kind terecht komt
Inschrijvingen gebeuren volgens het nieuwe decreet inschrijvingsrecht in het basisonderwijs ( in voege
vanaf september2017 )
En het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften.

Contact
❖ De directie is te bereiken op het nummer van de school:
089/76.03.10
❖ Het secretariaat is open tijdens de schooluren
❖ De leerkrachten zijn op school te bereiken voor of na de school – niet tijdens de schooluren.
❖ De zorgcoördinatoren zijn op school te bereiken op het nummer van de school na het maken van een
afspraak.
❖ Tijdens de maanden juli en augustus:
Do 01/07/2021 t/m Vr 16/07/2021
Ma 16/08/2021 t/m Di 31/08/2021
10u00 – 12u00 of na telefonische afspraak.
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Directie en leerkrachten
Directie: Bart Vanhengel
Kleuterschool
Juf Ann Bongaerts
Juf Dorthy Bullen
Juf Carmen Cosemans
Juf Ann Habraken
Juf Estelle Notelaers
Juf Goedele Simons
Juf Annick Cosemans
Juf Pascale Meulemans
Juf Deborah De Luca
Juf Sarah Stouten
Juf Elien Jeurissen
Zorgcoördinator: Deborah De Luca

Lagere school
Juf Wanda Saponaro
Juf Anneke Opsteyn
Juf Tine Frissen
Juf Katrijn Belmans
Juf Lorena Gonzalez – Viedma
Juf Liza Cucciare
Juf Heidi Hellofs
Juf Margot Kellens
Meester Dominique
Juf Sophie Driesen
Juf Stéphanie Coenen
Juf Sandra Ramakers
Juf Ellen Vranken
Juf Bieke Bussels
Juf Veroniek Budé
Juf Els Luykx
Juf Claudia Hermans
Juf Nikita Vanhooff
Meester Didier Gouverneur
Lichamelijke opvoeding: Juf Sanne Moonen en Silke Ackx
Leerkracht godsdienst: Juf Alice Claessens
Zorgcoördinator: Juf Christiane Reulens
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De middagpauze
De kinderen kunnen ’s middags op school boterhammen blijven eten. De boterhammen worden thuis verpakt
in een brooddoos.
( geen aluminiumverpakking )
De kleuters eten vanaf 12.20 uur in de eetzaal, de leerlingen van het lager onderwijs eten vanaf dit
schooljaar in de klas. Er wordt van de kleuters verwacht dat ze zelfstandig kunnen eten om in de
eetzaal te kunnen blijven eten.

Dranken en gezonde voeding
Tijdens de speeltijden en in de eetzaal zijn enkel hervulbare plastic flesjes toegelaten met water.
Suikerhoudende dranken zoals cola, limonade, sportdranken, ice tea, e.d. zijn niet toegelaten. Drankkartons
zijn niet toegelaten.
Tijdens de speeltijden kunnen de kinderen een stuk fruit of een koek eten.
Fruitdag : op woensdag is enkel fruit of groenten toegestaan:
Woensdag = fruitdag!

Verjaardagen vieren
Houd het eenvoudig en gezond!! Enkel een koekje, cake of wafel. Zeker geen
speelgoed, kleurpotloden, kleurboekjes ed.

Afwezigheden
Kleuters: gelieve de school te verwittigen wanneer uw kleuter afwezig is.
Lagere school:
❖ Elke afwezigheid dient schriftelijk gemeld te worden.
❖ Een kind kan 4 keer per jaar zonder doktersattest afwezig zijn op school.
Dit kan alleen voor afwezigheden van ½ dag, 1 of 2 of 3 kalenderdagen
( ziekenbriefjes in te vullen door ouders )
❖ Bij meer dan 4 korte ziekteperiodes zoals in voorgaande omschreven of bij ziekte van meer dan 3
kalenderdagen is een doktersattest verplicht.
❖ Andere afwezigheden ( omwille van uitzonderlijke omstandigheden ) dienen op voorhand
aangevraagd te worden bij de directie.
❖ Wanneer een kind meer dan 5 halve dagen onwettig afwezig is moet de school een dossier opstarten
voor de overheid.
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❖ De overheid houdt strenge controle op de afwezigheid van de leerplichtige leerling.

Vrijwilligers
In onze school zijn er soms activiteiten waarbij ouders kunnen ingeschakeld worden (vervoer, hulp op feesten
e.d.). Wil je als ouder een steentje bijdragen: meld je aan bij de leerkrachten of bij de directie of het
oudercomité. Alle hulp is welkom! In onze school is er een oudercomité. Dit comité is samengesteld uit ouders
die samen initiatieven ondernemen ter ondersteuning van de school. Wil je lid worden? Neem contact op!

Leefregels
Omgangsvormen: iedereen gedraagt zich steeds hoffelijk en correct. We dragen respect voor mensen en
dingen rondom ons.
Schoolmateriaal: de leerlingen krijgen alle nodige schoolmateriaal gratis van de school in bruikleen. Ze dragen
zorg voor dit materiaal en tevens ook voor hun eigen gerief.
Wie schade berokkent aan voorwerpen van de school of van andere leerlingen dient deze te vergoeden.
Gsm, I-pod, Mp3, Mp4, I-pad, I-phone, tablets, e.d. op eigen initiatief meebrengen naar school is verboden.
Ander elektronisch speelgoed is niet toegestaan. Bij overtreding, worden de voorwerpen afgenomen en pas na
overleg met de ouders weer terugbezorgd.
Kledij: onze school wenst dat kinderen netjes gekleed zijn. Al te opvallende kledij zoals shorts, minirokjes,
strandkledij, T-shirt met spaghettibandjes of ontblote schouders en diepe halsuitsnijdingen zijn niet toegelaten.
Geen blote buiken, geen teenslippers of muiltjes. Ondergoed dient bedekt te zijn.
Hoofddeksel: ( hoofddoeken, hoeden ,mutsen en petten, e.d. ) zijn niet toegestaan binnen het schoolgebouw.
Lichamelijke opvoeding: de kinderen van de lagere school dragen een verplicht uniform en pantoffels tijdens
de les. Sierraden mogen niet gedragen worden tijdens de lessen van lichamelijke opvoeding en tijdens de
zwemlessen.
Verzekering: de kinderen zijn op weg van en naar de school en op de school verzekerd tegen lichamelijke
letsels. Stoffelijke schade (brillen, kledij, e.d.) is niet verzekerd. Materiële bezittingen (fiets, boekentas, kledij,
eigen schoolmateriaal,…) zijn niet verzekerd door de school. De directie draagt in geval van betwisting de
hoofdverantwoordelijkheid.

Veilig op school – veilige schoolomgeving
De kleuters worden steeds onder begeleiding van de leerkracht tot aan de schoolpoort of de hoofdingang
gebracht, zowel ’s middags als op het einde van elke schooldag.
De ouders worden met aandacht verzocht:
❖ te wachten tot het belsignaal gaat
vooraleer de kinderen af te halen aan de
de
de
schoolpoort (3 – 6 lj.) of op de
speelplaats (kleuters en 1ste – 2de lj.) – niet
aan de klassen!
❖ De kinderen zelf aan de schoolpoort af te halen!
❖ De oversteekplaats te gebruiken bij het oversteken en rekening te houden met de gemachtigde
opzichters.
❖ Te parkeren op de voorziene plaatsen.

Parkeren:
❖ Parkeer in de buurt van de school (niet vlak voor de school).
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❖
❖
❖
❖

Parkeren voor de school en op straat is niet meer mogelijk.
Parkeren op straat in de buurt van de school is verboden (= zware overtreding).
Er is parkeermogelijkheid (grote parking) schuin tegenover de school.
Op de buszone mag je stoppen, zonder zelf uit te stappen. Je verlaat na het uit – of instappen van je
kind onmiddellijk de busstrook (dit is geen parkeerplaats! En wordt door de politie bestraft)

Schoolpoort:
❖ Omwille van de veiligheid van uw kind wordt de schoolpoort automatisch gesloten vanaf 9u00 ’s
morgens en vanaf 13u30 ’s middags.
❖ De poort wordt weer automatisch geopend vanaf 12u00
’s middags en 15u00 in de namiddag.
❖ Indien u alsnog de school wenst te betreden wanneer de poorten dicht zijn, kunt u aanbellen bij de
hoofdingang.

Voor – en naschoolse opvang
Voor – en naschoolse opvangcentrum “HET HUIS”
Dorpsstraat 22 B
3630 Vucht – Maasmechelen
089/76.97.91
t_huis@maasmechelen.be

CLB
Het CLB (Centrum voor Leerling Begeleiding)
Begeleidt ouders en leerlingen
CLB Maasland
Deken Bernardstraat 4
3630 Maasmechelen
089/77.97.30
maasmechelen@vclblimburg.be
Deze brochure is een verkorte versie van ons schoolreglement. In de loop van de maand september 2021 zal u
de uitgebreide versie ontvangen.
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Belangrijke data
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Start nieuwe schooljaar: woensdag 1 september 2021
Herfstvakantie:

maandag 01/11/2021 t/m zondag
07/11/2021
Kerstvakantie:
maandag 27/12/2021 t/m zondag
09/01/2022
Vrijdag 24/12 eindigt de school om 12.20 uur.
Krokusvakantie:
maandag 28/02/2022 t/m zondag
06/03/2022
Paasvakantie:
maandag 04/04//2022 t/m
maandag 18/04/2022
Zomervakantie:
start op vrijdag 01 juli 2022
Hemelvaart:
Donderdag 26 mei 2022
Brugdag:
vrijdag 27 mei 2022
Pinkstermaandag:
maandag 6 juni 2022
Facultatieve vrije dagen: vrijdag 12 november 2021 en
vrijdag 03 juni 2022
Conferentiedagen:
woensdag 13 oktober 2021
Woensdag 09 februari 2022 en
Woensdag 18 mei 2022
Andere belangrijke data:
Info-avond :
donderdag 02 september 2021
Schoolreis 1:
vrijdag 03 september 2021
Kerstmarkt op school:
vrijdag 17 december 2021
Eetdag school:
zondag 06 februari 2022
Schoolreis 2:
donderdag 02 juni 2022
Schoolfeest:
vrijdag 20 mei 2022
Activiteit oudercomité pastadag 17.10.2021
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