 De organisatie van het schoolleven
• Openingsuren van de school
UURROOSTER
voormidag
namiddag
maandag
van 8.45 – 11.55
13.15 – 16.00
dinsdag
van 8.45 – 11.55
13.15 – 16.00
woensdag
van 8.45 – 11.30
donderdag
van 8.45 – 11.55
13.15 – 16.00
vrijdag
van 8.45 – 11.55
13.15 – 15.00
De schoolpoort van de lagere afdeling gaat open
om 8.20 en ’s middags om 13.00.
De schoolpoort van de kleuterafdeling gaat eveneens open
om 8.20. Aangezien amper een 10-tal kleuters ’s middags naar huis gaan, vragen
we aan de ouders om ’s middags met de kleuters via de grote poort binnen te
komen en de kleuters te begeleiden tot op de kleuterspeelplaats. (vanaf 13.00)
Elke leerkracht is minimum 15 minuten voor het eerste belteken aanwezig op
school.
Leerlingen die 15 minuten na het beëindigen van de lessen nog niet afgehaald zijn,
worden naar de opvang gebracht. ’s Middags gaan ze mee met de leerlingen die op
school blijven. U kunt hen in de eetzaal komen afhalen.
Kinderen die te vroeg op school aanwezig zouden zijn, gaan eveneens naar de
opvang.
• Dagverloop
Zowel voor de kleuters als de leerlingen van het lager zijn er twee speeltijden
voorzien:
 in de voormiddag: van 10.25 – 10.40
 in de namiddag : van 14.55 – 15.10
De schoolpoort van de lagere afdeling gaat open om 8.20 en ’s middags om
13.00.
De schoolpoort van de kleuterafdeling gaat open om 8.20.
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• Tijdig op school
Elke schooldag begint in de kleuterschool met een onthaalmoment. Dit is één van
de belangrijkste activiteiten van de dag waarbij de leidster en de kleuters liefst niet
gestoord worden. Breng daarom uw kleuter tijdig naar school, voor het
belsignaal.
Ook voor de leerlingen van de lagere school is het belangrijk dat ze tijdig op
school aankomen en de gestarte activiteit niet storen.
Leerlingen die meer dan tien minuten te laat zijn, melden zich vooraf bij de directie
of op het secretariaat.
Vertrek ook niet te vroeg, de schoolpoort gaat pas open op de hierboven
vermelde uren en pas dan is er toezicht. Wie toch vroeger vertrekt, maakt gebruik
van de gemeentelijke kinderopvang die betalend is.
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