
VRIJE LAGERE SCHOOL IMMACULATA

Overgang kleuterschool ➔ lagere school



Schoolvisie

oBoeiend en degelijk onderwijs

✓Digitaal bord in elke klas

✓Gebruik van chromebooks en tablets in de klas

✓Werken met hedendaagse methodes



Schoolvisie

oZorg voor ieder kind

✓Ieder mag schitteren op zijn eigen manier!

✓We trachten zorg op maat van het kind te bieden.

✓Meer info i.v.m. zorgbeleid in deel 3 van de powerpoint.



Schoolvisie

oSamen

…werken

…beleven

…feesten

…eten in de klas

…

is heel belangrijk en hier besteden we veel aandacht aan.



Schoolvisie

oChristelijk geïnspireerd

✓Eigentijdse vieringen

✓Missieloop

✓Sponsortocht Broederlijk Delen

✓Iets doen voor een goed doel

✓…….



Schoolvisie

oExtra troeven

✓Boerderijklassen (2de lj) / Bos- en openluchtklassen (2de gr) / 

Sportklassen (3de gr)

✓Leerrijke uitstappen

✓Middagsport, leesklas

✓Koor en orkest

✓Leerlingenraad

✓…..



Schoolvisie

oNieuwe schoolgebouwen

oUitnodigende speelplaats

oRustige groene omgeving



Kleuter-lagere school: zelfde …

oSchoolbestuur: OZCS Midden-Kempen

oScholengemeenschap

oCLB

oOuderraad

oSchoolraad

oSchoolverzekering



Leerplicht

o In september, het jaar waarin uw kind 5 jaar wordt.

oLln zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun 

leerlingengroep te volgen.

oAlleen bij gewettigde afwezigheid mag uw kind afwezig 

zijn.



Gewettigde afwezigheid

oZiekte

oMeer dan 3 opeenvolgende schooldagen: medisch attest 

vereist.

oTot en met 3 opeenvolgende schooldagen: mag briefje 

van ouders.

✓Hiervoor krijg je begin schooljaar voorgedrukte briefjes.

✓Mag maximum 4 x per jaar

✓Vanaf 5de afwezigheid ➔ steeds medisch attest



Gewettigde afwezigheid

oVan rechtswege gewettigde afwezigheden (begrafenis, 

huwelijk, oproeping voor een rechtbank, …)

oAfwezigheid mits toestemming van de directeur 

(persoonlijke redenen, rouwperiode bij een overlijden, 

sportmanifestatie, …)

o ! Steeds officieel document of schriftelijke verantwoording 

nodig.



Afwezigheden

oProblematische afwezigheid

✓Niet gewettigde afwezigheid

✓Indien uw kind 5 halve dagen ongewettigd afwezig is, zijn we 

verplicht van een begeleidingsplan op te stellen samen met CLB en 

ouders. 

oEen vakantie verlengen = ongewettigde afwezigheid!



Schooluren

o Idem kleuterschool centrum

oVoormiddag: 8.30 uur – 12.05 uur

oNamiddag: 13.25 uur – 15.20 uur 

✓ om 15.20 uur komen lln naar de speelplaats        

✓ om 15.25 uur vertrekken ze naar huis

oBewaking ‘s morgens: vanaf 8.00 uur

oVoor- en naschoolse opvang: idem KS



Rijen

oFietsers

oVoetgangers

oVoetgangers langs paadje naar Blijkerijstraat

oNabewaking + Pinkeltje

oOuders wachten voor het schoolgebouw of aan de 

fietsenrekken.



Taalscreening

oBegin 1ste leerjaar moeten alle kinderen een taaltest
doen.  Dit om te zien hoe vlot de kinderen de 
Nederlandse taal kunnen.

oVerplicht vanuit het ministerie.

oVoor kinderen die hier slecht op scoren, zullen wij als
school een begeleidingstraject opstellen.

oVoor anderstalige leerlingen voorziet de school sowieso
een begeleidingstraject.  Zij hoeven deze test niet te
doen.



Engagementsverklaring tussen ouders en 

school 
oWij kiezen voor een intense samenwerking met de 

ouders.  Wij zijn partners in de opvoeding van uw kind.

oAls ouder is het belangrijk om uw kind op te volgen via 

huistaken, agenda, rapporten, …

oWe verwachten dat de ouders aanwezig zijn op de 

oudercontacten.

oHet is belangrijk dat uw kind steeds aanwezig is en tijdig

op school is.



Engagementsverklaring

oVia ons zorgbeleid volgen wij elk kind individueel op (via 

genormeerde toetsen, besprekingen, …)  Bij problemen

willen we samen met de ouders (+ eventueel CLB) 

zoeken naar de juiste aanpak.

oWe verwachten van de ouders een positief engagement 

ten aanzien van de onderwijstaal.  (anderstalige kinderen)

o bij een echtscheiding nemen wij, als school, een neutrale

houding t.o.v. beide ouders in.



Contactmogelijkheden

oOudercontacten

✓Infoavond: di 8 September 2020

✓Oudercontact in oktober, januari, maart en einde schooljaar

oOpen klasdag: woensdag 14 oktober

oRapporten: herfstvakantie, kerstvakantie, paasvakantie, 

einde schooljaar

oAgenda van de leerlingen



Herstel – en sanctioneringsbeleid

• Kinderen maken nu en dan fouten.  

• Dat is eigen aan het groeiproces

• Ze kunnen ook leren uit hun fouten

• Als school willen wij in dialoog gaan met het kind / de 

ouders als er problemen zijn.

• Zo proberen we samen het probleem aan te pakken.

• Indien nodig kunnen er tuchtmaatregelen genomen 

worden. (afhankelijk van wat er gebeurd is)



website

o Interactieve website, met heel wat foto’s van activiteiten.

oBrieven komen steeds mee op papier, maar komen ook

op Gimme (idem kleuterschool)

oPrivacy

o.w.v. de wet op de privacy zullen we begin schooljaar

telkens de vraag stellen of er beeld- of geluidsopnames

van uw kind op de website mogen komen,



schoolrekeningen

oMaandelijkse schoolrekeningen

o In schoolbrochure: raming van de financiële bijdragen die 

we kunnen vragen.

oVerplichte uitgaven: bv. Schooluitstappen, zwemmen, 

sportdag, … (max 90 euro)

oNiet-verplichte uitgaven: bv. Drank, abonnementen, 

schoolfoto’s, …

oHet sociaal huis Malle werkt met een vrijetijdspas.  Info 

hierover kan u bekomen bij de directie.



Schooluitstappen

oElke klas doet een aantal activiteiten (enkele vbn):

✓Studiereis

✓Schoolreis

✓Sportdag

✓Theater

✓Filmforum

✓…



Meerdaagse uitstappen

o Boerderijklassen: 2de leerjaar
o 1 overnachting

o In kinderboerderij “’t Groenhof” te Pulle

oBos – en openluchtklassen: 2de graad (om de 2 jaar)
o Van woensdag tot vrijdag

o In De Bosberg te Houthalen

oSportklassen: 3de graad (om de 2 jaar)
o Van maandag tot vrijdag

o In het Blosocentrum te Herentals

oMaximumbedrag over heel de lagere school: 445 euro



Vormen van leerlingengroepen

oElk schooljaar vormen we nieuwe klasgroepen.  De 

klasleerkrachten verdelen hun leerlingen voor het 

volgende leerjaar.

oHierbij wordt rekening gehouden met heel wat elementen:

✓Percenten

✓Vriendjes

✓Aantal jongens/meisjes

✓….



Zittenblijven.

o Indien hierover gedacht wordt, wordt dit besproken met 

het CLB en de ouders.  Zo hopen we gezamenlijk te

komen tot de beste beslissing.    

oWettelijk gezien heeft de school beslissingsrecht en bij

advies dubbelen, zal er een document opgesteld worden

waarin allerlei gegevens genoteerd worden.  (stand van 

zaken, aanpak in dubbeljaar, …)



Inschrijven

oGraag inschrijven voor 1 juni

o2 documenten invullen en afgeven (gehandtekend door 

beide ouders!)

o Inschrijvingsfiche

o Goedkeuring schoolreglement

oKopie van officieel document met rijksregisternummer op 

bv. Kids id, … (kan in de school gekopieerd worden of 

mag je inscannen en doormailen naar

directie@immaculata-oostmalle.be )

oWe trachten nog voor eind juni een infomoment voor de 

ouders te organiseren.  Meer info volgt nog.

mailto:directie@immaculata-oostmalle.be


Tenslotte

oEr zijn al een aantal gezamenlijke activiteiten geweest

tussen jullie kinderen en de kinderen en leerkrachten van 

het eerste leerjaar en we hopen dat we de activiteiten die 

nog gepland waren, nog kunnen uitvoeren.

oZo hopen we dat de drempel heel wat lager zal zijn.

oEn … verwachten wij hen allen fier en vol verwachting in 

september in het eerste leerjaar!

oKom hen mee uitwuiven op di 1 september.


