Intern Reglement Kleuters Besme
Algemene gegevens van de school:
“De Besme” is een wijkschool van basisschool “De Bron” in Sint-Gillis.
BS GO! De Bron

De Besme

Bronstraat 86 A

Besmelaan 113

1060 Sint-Gillis

1190 Vorst

Tel. De Bron: 02/538 54 52

Tel. De Besme: 02/343.77.03

Fax: 02 538 76 59

Directie:
Mevrouw Herremans Bernadette: 0477/476382
Meneer Barbé David

E-mail: bs.sint-gilis@g-o.be
Web: http://www.bsgodebron.com

1. Aanwezigheden / afwezigheden

Wij verwachten dat de kleuters tegen 8.45u aanwezig zijn op de school, zodat we tegen 8.50 in de klas zijn.

Laatkomers hebben een storend effect op het klasgebeuren. Eens de juf met haar kinderen in de klas is,
wenst ze niet meer gestoord te worden. Wie niet op tijd op school aanwezig is, wordt verzocht om 13u terug
te komen.

Bij uitzonderlijke laattijdigheid of afwezigheid gelieve de school hiervan op de hoogte te brengen voor 9u!
Dit kan op het volgende telefoonnummer: 02/343.77.03

2. Dagverloop (uren maandag – dinsdag – donderdag - vrijdag + uren woensdag)

De school begint om 8.50u en eindigt om 15.25u. Op woensdag eindigt de school om 11.50u

Dagoverzicht:

- (vooropvang)
- Onthaal
- Klassikale activiteit
- 10-uurtje
- speeltijd
- groepsactiviteiten
- klassikale activiteit
- middagmaal
- speeltijd
- klassikale activiteit
- groepsactiviteiten (+ dutje voor kleinste kleuters)
- klassikale activiteit
- 3-uurtje
- (naopvang)
Aangezien de bel van de school en de crèche nu apart zijn kunnen er geen kinderen meer binnen als we in de
klas zijn, dus op tijd komen is de boodschap!!!

3. Opvang

Alle dagen voorzien we opvang v anaf 7.30u tot 18u
Gelieve er rekening mee te houden dat de juffen na de schooluren ook een gezin hebben, hou je aan de uren!
Op laattijdig afhalen van de kinderen staat een boete van 10 EURO per begonnen kwartier! WEES OP
TIJD!!

Gelieve de juffen ’s ochtends mee te delen of de kleuter in de opvang blijft.

4. Brengen en afhalen van de leerlingen

Gelieve de juffen op de hoogte te brengen door wie de kleuter wordt afgehaald. Gaat de kleuter met een
andere kleuter mee naar huis moet dit op voorhand meegedeeld worden. Zo niet kunnen we de kleuter niet
meegeven. Kinderen blijven in de opvang tot ze worden afgehaald door ouders of de vermelde persoon.
Het kan niet dat ouders andere kinderen mee naar beneden nemen om daar te gaan wachten op de ouders van
het andere kind. Zo lang de kinderen niet zijn afgehaald staan ze onder toezicht van de juffen.
Gelieve bij afwezigheid van de juf of na de klasuren de klassen niet meer te betreden! Voor dringende
zaken kan je terecht bij de juf van de opvang.
Blijf niet hangen bij het afhalen van je kind om vb. te drinken, babbelen met andere ouders, …
De keuken dient enkel als doorgang naar de tuin; gelieve het materiaal dan ook in de kasten te laten staan.
5. Nederlands

U koos voor het Nederlandstalig onderwijs, wij verwachten ook van u als ouder of opvoeder dat u uw beste
beentje voorzet om op de school Nederlands te praten met je kleuter, andere kinderen en met de juffen.
Foutjes mogen gemaakt worden, maar we appreciëren het enorm als je deze moeite zou doen. Zo bent u een
voorbeeld voor je kleuter waarvan net als van u wordt verwacht dat die Nederlands spreekt.

6. Betaling maaltijden: overschrijving

De betalingen van maaltijden en stoelgeld gebeurt via overschrijving. Wees op tijd met de betaling. Voor
wie niet tijdig betaald heeft zal er ook geen warme maaltijd voorzien zijn voor de volgende maand!

7. Boterhammen

Wanneer u kind geen warme maaltijd besteld op de school wordt die verwacht een lunchpakket mee te
brengen (boterhammen + drankje + eventueel een dessert)
We aanvaarden geen potjes die opgewarmd moeten worden, thermossen, …
OP woensdag is er GEEN warme maaltijd, gelieve die dag boterhammen mee te brengen.

8. Kindvriendelijke tussendoortjes

Overdrijf niet in het meegeven van een 10-uurtje of 15-uurtje.
Wanneer u een appel, peer, … mee geeft, gelieve deze reeds te schillen en in stukjes te snijden. Zo bespaart
u de juffen een hele hoop werk.
Wat geeft u mee aan je kleuter?

10-uutje: 1 stuk fruit + drankje
15-uurtje: 1 koek + drankje

Op school willen we graag bijdragen aan het aanleren van gezonde voedingsgewoonten.
Wij dulden geen snoep, chips, koeken met chocolade rond, blikjes frisdrank, gelieve deze thuis te laten.
Als drankje geeft u best een brikje chocomelk, melk of fruitsap mee.
Wie een flesje water meegeeft, gelieve er één te nemen met een sportdop!!!!

9. Hygiëne, gezondheid, medicatiegebruik, luizen, besmettelijke ziekten

Wij willen op de school bijdragen aan gezonde leefgewoontes.

Handen wassen voor we aan de tafel gaan, …
De oudste kleuters brengen hun tandenborstel, beker, tandpasta mee naar school. Hen wordt aangeleerd om
na een maaltijd de tanden te poetsen.
Bij de jongste kleuters werken we rond de zelfredzaamheid bij wc-bezoek.

Ontdekt u luizen bij je kleuter, gelieve de juffen hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen. We kunnen
de strijd tegen luizen op school enkel tegen gaan als we met z’n allen samenwerken.

Wij worden als juffen geacht GEEN medicatie toe te dienen aan zieke kleuters!! Wanneer uw kind
medicatie moet nemen gelieve het dan thuis te houden. Zieke kinderen horen niet op de school!

10. Kledij

De kleuters spelen buiten in de tuin, wees u er van bewust dat de kleuters hier nooit proper uit komen! Trek
dus niet hun beste pakje aan! Kinderen spelen en ravotten.

Bij de jongste kleuters vragen we reserve kledij ter beschikking van de school te stellen. Gelieve overal de
naam van de kleuter op te vermelden!
+ een aantal plastic tassen
Wat verstaan we hieronder?

- 4 slipjes
- 2 broeken
- sokken
- 1 T-shirt
- 1 Trui

Mogen we vragen zo snel mogelijk nieuwe kledij mee te geven naar de school als u kleuter een accidentje
heeft gehad.
De school heeft zelf ook reserve kledij ter beschikking. Als u deze kleding mee naar huis krijgt. Gelieve
deze te wassen en zo snel mogelijk terug mee naar de school te geven.

11. Onkosten voor

Zwemmen (één maal per maand 2,65 euro) tweede en derde kleuterklas

Pedagogische – didactische –
uitstappen

Schoolreis
Pedagogische uitstappen
Toneel, poppenkast, film, …

Max. 25 euro (K1)

Projectuitstappen

Max 35 euro (K2)

Telkens wanneer voor een extramuros activiteit
een bus moet ingelegd worden kunnen we een
extra bijdrage vragen

Max 40 euro (K3)

Kosten bij projecten

Bijdrage busvervoer
Sportactiviteiten

12. Minimuum verplichte aanwezigheden

2 jaar op 31 december van het schooljaar 2013-2014: moet hij/zij 100 halve dagen op school aanwezig zijn
3 jaar op 31 december van het schooljaar 2013-2014: moet hij/zij 150 halve dagen op school aanwezig zijn
4 jaar op 31 december van het schooljaar 2013-2014: moet hij/zij 185 halve dagen op school aanwezig zijn
5 jaar op 31 december van het schooljaar 2013-2014: moet hij/zij 220 halve dagen op school aanwezig zijn
6 jaar op 31 december van het schooljaar 2013-2014: mag hij/zij maximum 29 halve dagen ongewettigd
afwezig zijn

13. Varia

Verjaardagen

We vieren de verjaardag van de kleuters ook in de klas. De kleuter wordt die dag speciaal in de bloemetjes
gezet. We zorgen voor een kroon, we zingen samen, …
Wie wenst kan de kindjes van de klas trakteren, dit is geen verplichting.
Wij stellen voor om ook een prentenboek (zie lijst) te kopen voor in ons klasje i.p.v. ons te vullen met snoep
en zoetigheden.
Daar hebben de kinderen veel langer en veel plezier aan
Als u uitnodiging uitdeelt op de school voor een feestje bij je thuis, doe dit dan in alle discretie. Alle
kinderen gaan graag naar een feestje!
Speelgoed op school

Er is genoeg materiaal voorhanden op school waar de kleuters mee kunnen spelen. Wij vragen speelgoed
van thuis niet mee te brengen. Tenzij dit expliciet gevraagd wordt door de juffen (om BV rond een thema te
werken). Wij komen niet tussen verlies van speelgoed of speelgoed dat stuk gaat op de school! Laat het
thuis!!

De jongste kleuters mogen een knuffel meebrengen voor hun dutje. In de klas zijn er ook altijd knuffels ter
beschikking voor kleuters die geen knuffel meebrengen naar de school. Geeft hen een knuffel mee die op de
school kan blijven! Niet het onafscheidelijk knuffeltje waarmee de kleuter thuis slaapt! Dit zorgt alleen
maar voor problemen als het knuffeltje in de klas tussen ander speelgoed geraakt en niet direct wordt
gevonden.

Mededelingen naar ouders

Mededelingen worden altijd op het bord in de hal geschreven en brieven worden in de zakjes gestopt. Voor
vragen, opmerkingen, problemen, … kunt u steeds bij de juffen terecht!
Aarzel niet, we zijn altijd bereid op je vragen te antwoorden.
Gelieve specifieke problemen te bespreken bij de juf in kwestie!
Alle kleuters krijgen een heen en weer schriftje of mapje mee naar huis
Gelieve dit dagelijks in de boekentas te laten en de gelezen brieven /mededelingen te handtekenen, zo weten
wij dat de brief gelezen is.

Alvast bedankt voor uw begrip en uw medewerking, het Besmeteam.
12 september 2013

