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In mijn hand liggen korrels zand. 

Korrels zand die door onze warmte, zorg en liefde worden veroverd en tot parels worden getoverd. 

Die parels die ik ooit in mijn handen had, zoeken nu zelf hun unieke pad. 

 

Elke parel is een kind, 

door de schelp beschermd tegen weer en wind, door de schelp gevoed met alles wat kan, met alles wat moet. 

De schelp zal veel liefde geven en de parels unieke dingen doen beleven. 

 

De schelp zorgt voor een lach en uitdagingen elke dag. 

In de schelp kunnen de parels spelen en leuke ervaringen delen. 

 

De schelp zal troosten als het moet.  

In de schelp zitten de parels goed.  

Met veel toewijding, bestrooid met vleugjes muziek groeit elke parel uit tot iets uniek.  

Want elke parel, groot of klein, zal altijd een beetje anders zijn.  

 

Elke parel heeft zijn unieke waarde hier op aarde. 

En dan… op een dag, als het mag, 

slaat de parel met een hemels geluid, zoals de vogels, zijn vleugeltjes uit.  

 

Op zoek naar zijn eigen plek, op zoek naar zijn eigen stek. 
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Het is zover… samen met je parel(s) sta je op de drempel van het (nieuwe) schooljaar.  Alweer een mijlpaal in het leven van je kind en jullie als 

ouders.  Om zonder zorgen en vol vertrouwen in dit nieuwe avontuur te stappen, stellen wij je graag onze infobrochure voor.  Lees, ervaar, 

gebruik dit boekje gedurende het hele jaar en dompel je onder in de boeiende wereld van het ervaringsgerichtonderwijs. 

Met armen en hart wijd open staat ons ganse team klaar om jouw pareltje(s) op te vangen en jouw vragen te beantwoorden. Samen zorgen 

we voor een schitterende start! 

 

 

 

1. WELKOM  
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“LEEFSCHOOL DE DORPSPAREL IS EEN GROENE SCHOOL WAAR IEDER KIND MAG GROEIEN EN BLOEIEN MET PIT.” 

IN DIT ONTWIKKELINGSPROCES HECHTEN WIJ EEN GROTE WAARDE AAN HET PPGO1. 

 

IN THEORIE 

In onze school kiezen we er bewust voor om AAN IEDER KIND OPTIMALE ONTWIKKELINGS- EN ONTPLOOIINGSKANSEN aan te bieden. Binnen dit kader 

hebben we ervoor gekozen om een LEEFSCHOOL te zijn. Binnen een leefschool zijn er 5 FASEN waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat 

en waardoorheen het kind kan komen tot optimaal leren en ontwikkelen: 

1. Geborgenheid en veiligheid 

2. Het WIJ-gevoel 

3. Kiezen 

4. Ordenen, begrijpen en leren door DOEN 

5. Initiatief nemen, filosoferen en evalueren  

Doorheen al deze fasen willen we de kinderen – die wij ONZE PARELS noemen – ook de waarde meegeven om zorg te dragen voor elkaar en de 

NATUUR.  

 
1 https://www.g-o.be/media/1542/pedagogisch-project_2016_def.pdf 

2. ONZE MISSIE EN VISIE 2.1 ALGEMEEN 

https://www.g-o.be/media/1542/pedagogisch-project_2016_def.pdf
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IN PRAKTIJK  

Om deze visie in praktijk om te zetten baseren we 

ons als team op 8 BELANGRIJKE PIJLERS binnen de 

schoolwerking. Deze pijlers hebben we telkens gelinkt 

aan de verschillende fasen in een leefschool.  

 
We streven ernaar in De Dorpsparel om zoveel mogelijk lessen vanuit het drieluik (FASE 1) HART (sociaal-emotioneel) HANDEN 

(motorisch) en HOOFD (cognitief) te realiseren. We geloven dat een kind door een goede sociale omgang in staat is om te 

handelen via creatieve leerervaringen en zich op die manier kennis kan eigen maken. 

Van hieruit zetten we binnen onze school in op NATUURLIJK LEREN (FASE 1&2). Om kinderen zich optimaal te laten ontplooien 

is een veilige en krachtige leeromgeving nodig.  Met veilig leggen we hier voornamelijk de nadruk op de fysieke en 

emotionele veiligheid die kinderen moeten ervaren om zich geborgen en gewaardeerd te voelen. Hierbij beperken we ons 

niet enkel tot welbevinden in schoolse situaties, maar houden we ook rekening met burgerschap.  

Bij ons leren kinderen dat iedere parel UNIEK (JIJ BENT JIJ) (FASE 2) is. Toch zo mooi en waardevol. We laten hen kijken naar 

zichzelf, maar leren hen ook om een spiegel te zijn voor anderen.  Om zo op deze manier elkaar te leren begrijpen, 

aanvaarden en zelf te groeien naar een evenwichtig persoon die zichzelf durft te zijn. 

In onze school worden kinderen aangemoedigd om zelf initiatief te nemen. EIGENAARSCHAP (FASE 3&5) in wat de kinderen 

doen, laat kinderen openstaan voor meer. Hierbij kijken wij verder dan louter het cognitieve en krijgen ook artistieke, sociale 

en emotionele aspecten de kans om zich te ontwikkelen bij onze parelkinderen. 

HART, HANDEN & 

HOOFD 
OUTDOOR EDUCATION EIGENAARSCHAP FUNCTIONEEL LEREN 

NATUURLIJK LEREN 
ERVARINGSGERICHT 

ONDERWIJS 
ECOLOGISCH JIJ BENT JIJ 
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Als team willen we dat het leren voor de kinderen niet een ver van hun bed show is, maar iets is waar ze zelf voeling mee 

hebben.  ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS (FASE 4) is dan ook echt waar wij voor staan.  De betrokkenheid en het welbevinden 

van onze parelkinderen staat voor ons altijd op nummer 1. Op deze manier kunnen de kinderen een optimale ontwikkeling 

doormaken en komen ze vooral met plezier naar school. 

Vanuit het ervaringsgericht leren willen we ons toespitsen op het FUNCTIONEEL LEREN/BETEKENISVOL LEREN (FASE 4).  Wat 

hebben onze kinderen vandaag en morgen nodig om zich maatschappelijk te integreren?  We helpen onze leerlingen om 

transfers te leggen van het geleerde in de klas naar wat er zich afspeelt buiten de school.   

We zijn er op school van overtuigd dat kinderen in contact met de natuur ervaren dat er 

naast tal van ontspanningsmogelijkheden ook heel wat ontdekkingsmogelijkheden en 

leerervaringen hierin verscholen gaan.  Door onze OUTDOOR EDUCATION (FASE 4) bieden wij 

onze parelkinderen deze kansen aan. We bieden kinderen van kleins af de kans om zorg te 

dragen voor een ander levend wezen, samen planten of dieren te verzorgen, ... draagt dit 

bij tot het vormen van een innerlijk respect voor onze Moeder Aarde. 

Uiteraard gaat dit alles hand in hand met onze ECOLOGISCHE/GROENE manier 

van werken.  We leren onze kinderen nadenken over de effecten van ons 

consumptiegedrag, hoe we onze voetafdruk kunnen verkleinen, hoe we zelf een verschil 

kunnen maken. Want als wij voor de natuur zorgen dan zorgt de natuur ook voor ons. 

Daarom engageren wij ons ook als school om zoveel mogelijk biologische en/of fairtrade koek/fruit aan te bieden. Verder maken wij maken onze 

gebouwen ook schoon met EM-producten.  Een vooruitstrevende manier op gebied van ecologisch schoonmaken. 
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Leefschool De Dorpsparel wil uit elke leerling het beste van zichzelf halen, we laten onze leerlingen bloeien en groeien met pit. We gaan actief 

op zoek naar de sterktes van onze leerlingen en geven hen de kans zich te verdiepen in hun talenten en deze uit te puren, we zetten in op het 

volledig menselijk potentieel van onze leerlingen. Waar we knelpunten gewaar worden gaan we bijsturen en ondersteunen. 

Hiervoor stellen we volgende PIJLERS voorop binnen het zorgbeleid: 

 ‘IK VOEL ME GOED’: kinderen die zich goed voelen in de klas en op school komen graag naar school en leren met plezier. We zetten bewust 

in op de volledige ontwikkeling van het kind (zie visie: ‘hart, handen en hoofd’), omdat we geloven dat ‘zich goed voelen’ een belangrijke 

voorwaarde is om tot leren te komen. 

 

‘VERBONDENHEID’ : op onze kleine dorpsschool vertrekken we vanuit een grote verbondenheid met elkaar. Dit is belangrijk voor de uitbouw 

van onze zorg. Enkele voorbeelden: 

o Er wordt zowel in het kleuter als het lager vaak klasoverschrijdend gewerkt. Dit zorgt ervoor dat alle begeleiders de kinderen, met 

hun uitgesproken sterktes én werkpuntjes, leren kennen. Ook de leerlingen leren elkaar zo beter kennen en waarderen. 

o Er wordt ingezet op ‘samen leren’: binnen de graadsklassen leren we actief van en met elkaar.  

o De zorgcoördinator komt regelmatig in alle klassen en neemt actief deel aan de schoolwerking. Het zorgbeleid wordt gemaakt 

samen met het team én met de kinderen, zo wordt o.a. het pestactieplan met inspraak van de kinderen opgemaakt. 

o We zijn een kleine school, we kennen elkaar en zorgen dus ook met een groot hart voor elkaar. 

 

 

 

2. ONZE MISSIE EN VISIE 2.1 ZORG 
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Ons zorgbeleid verloopt volgens een ZORGCONTINUÜM. Dat kent vier welomschreven fases: 

• brede basiszorg (fase 0) 

• verhoogde zorg (fase 1) 

• uitbreiding van zorg (fase 2) 

• school op maat (fase 3). 

DE BEGELEIDERS ZIJN DE SPILFIGUREN: de brede basiszorg (fase 0) is de zorg die binnen de klasmuren wordt uitgewerkt en erop gericht is alle 

kinderen te laten floreren. Hierbij is de band tussen de begeleiders en kinderen essentieel. De begeleider gaat ondersteunen en differentiëren 

wanneer leerproblemen de kop opsteken, maar gaat ook zorgen voor verdieping, ondersteunt in klasgesprekken bij intrapersoonlijke problemen, 

zet actief in op het welbevinden van alle leerlingen,… 

Bij verhoogde zorg (fase 1) wordt de hulp van het schoolteam ingeroepen en gaat de begeleider samen met andere teamleden (collega-begeleiders, 

zorgcoördinator, directie,…) op zoek naar de beste ondersteuningsmogelijkheden. De regie blijft in handen van de school.  

Wanneer na evaluatie van de verhoogde zorg blijkt dat dit niet volstaat, wordt overgegaan naar de  uitbreiding van zorg (fase 2) en wordt het 

CLB, en eventueel andere externen, ingeschakeld.  

De laatste fase is die van de ‘school op maat’. Daarin wordt afgeweken van het standaard curriculum en wordt een traject op maat van de leerling 

uitgewerkt, of kan een overstap naar het buitengewoon onderwijs bekeken worden. 

Wij vinden de BETROKKENHEID VAN DE OUDERS heel belangrijk, en zullen hen dan ook uitgebreid informeren wanneer overgestapt wordt naar 

verhoogde zorg.  We hechten veel belang aan een rechtstreeks contact en een goeie samenwerking tussen ouders, begeleiders, directie en 

zorgcoördinator. Ouders kunnen uitgenodigd worden op een zorgoverleg, zodat het opgezette traject in samenspraak kan worden opgemaakt. 

Daarnaast vragen wij ook aan ouders om ons tijdig te informeren wanneer ze zelf het vermoeden hebben dat extra zorg (zeker ook bij twijfel 

over het welbevinden van de leerling) zich opdringt. 
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NADINE 

MVD-personeel 

en opvang  

Een bloeiende school draait niet op of rond één persoon, school maken we samen.  Een goed team is essentieel voor het succes van onze 

parelschool, hierdoor hechten we veel belang aan het wij-gevoel. Hieronder stellen we ons graag aan je voor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ONZE SCHOOL EN HAAR ORGANISATIE 3.1 ONS TEAM 

LIEVE 

kinderzorg +  

co-teacher in beide 

kleutergroepen 

CÉLINE  

klasondersteuning + 

begeleider 

bijtjesgroep 

LISA  

begeleider uiltjesgroep 

INE  

pedagogisch 

coördinator + 

zorgcoördinator 

MARIKA 

MVD-personeel 

en opvang  

STEFAAN  

onderhoudsman 

EMMY  

begeleider bijtjesgroep 

BIEKE  

begeleider vlindergroep 

ROBIN  

begeleider vossengroep 

ELS  

secretariaat 

CHARLOTTE 

coördinator 
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Je kan ons steeds elke schooldag bereiken tussen 8u en 16u (vanaf 7u tot 8u en van 

16u tot 18u is de opvang bereikbaar) via volgende kanalen: 

Telefoonnummer De Dorpsparel:  051 40 46 87 

E-mailadres coördinator:    directeur@dedorpsparel.be  

E-mailadres zorgcoördinator:  zorg@dedorpsparel.be 

E-mailadressen Bijtjesgroep:   bijtjesgroep.dedorpsparel@gmail.com  

E-mailadres Uiltjesgroep:   uiltjesgroep.dedorpsparel@gmail.com 

E-mailadres Vlindergroep:   vlindergroep.dedorpsparel@gmail.com 

E-mailadres Vossengroep:   vossengroep.dedorpsparel@gmail.com 

Op tijd en stond brengen wij jou op de hoogte via enkele officiële momenten.  Onze 

oudercontacten organiseren wij minimaal 3x per jaar om je zeker tijdig alle info over 

jouw kind(eren) mee te geven.  Deze oudercontacten vinden dit jaar plaats op: 

Woensdag 24 en donderdag 25 oktober 2019:  oudercontact lager en kleuter 

Donderdag 19 december 2019:    oudercontact lager (op vraag) 

Woensdag 5 en donderdag 6 februari 2020:  oudercontact kleuter 

Woensdag 2 en donderdag 3 april 2020:   oudercontact lager 

Woensdag 24 en donderdag 25 juni 2020:  oudercontact lager en kleuter  

3. ONZE SCHOOL EN HAAR ORGANISATIE 3.2 CONTACTEER ONS 

mailto:directeur@dedorpsparel.
mailto:zorg@dedorpsparel.be
mailto:bijtjesgroep.dedorpsparel@gmail.com
mailto:uiltjesgroep.dedorpsparel@gmail.com
mailto:vlindergroep.dedorpsparel@gmail.com
mailto:vossengroep.dedorpsparel@gmail.com
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STIPTHEID? 

Het is voor de begeleiders en andere kinderen vervelend om gestoord te worden door kinderen die laattijdig naar school gebracht worden.  

Daarom vragen wij om stipt op school aanwezig te zijn.  Stiptheid is een mooie waarde die wij ook graag aan onze parelkinderen meegeven. 

Graag vragen we indien je te laat bent, om je te komen aanmelden aan het onthaal voor je jouw parel(s) naar de klas brengt.  

Als ouder dien je erop toe te zien dat jouw minderjarig, leerplichtig kind de lessen volgt.  En dit voor alle schooldagen vanaf 1 september tot en 

met 30 juni (met uitzondering van de pedagogische studiedagen en facultatieve dagen).  Als ouder ben je dus ook verantwoordelijk voor het 

regelmatig schoollopen van jouw kind(eren).  Je moet erop toezien dat een geschreven verklaring wordt ingediend voor elke afwezigheid vanaf 

het moment dat jouw kind leerplichtig is (vanaf 1 september in het jaar dat jouw kind 6 jaar wordt). 

WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE VAN UW KIND? 

Bij een kleuter jonger dan 6 jaar is het voldoende dat je de school telefonisch verwittigt.  Wordt jouw kleuter 6 jaar of zit jouw kind al in het lager 

onderwijs dan geldt volgende regelgeving: 

▪ Bij ziekte van korte duur (3 dagen of minder):  een briefje van de ouders volstaat maar ouders kunnen maximaal 4 briefjes zelf schrijven.  

Daarna moet voor elke afwezigheid (ook korter dan 3 dagen) een medisch attest afgegeven worden aan de begeleider (onmiddellijk na 

de afwezigheid).  

▪ Is jouw kind meer dan 3 opeenvolgende dagen ziek, dan is een medisch attest sowieso vereist.  Dit geeft het kind onmiddellijk na de 

afwezigheid af aan de begeleider. 

 

3. ONZE SCHOOL EN HAAR ORGANISATIE 3.3 LESUREN EN AANWEZIGHEID 
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UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN 

Soms is een kind afwezig wegens familiale of andere redenen.  Deze afwezigheid wordt eerst met de directeur besproken en wordt gestaafd met 

een document (bijvoorbeeld een huwelijksuitnodiging of rouwbrief). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESUREN LAGER 

VAN 8.35U TOT 10.15U 

PAUZE 

VAN 10.30U TOT 12.10U  

OP WOENSDAG TOT 11.20U 

MIDDAGPAUZE 

VAN 13.30U TOT 14.20U 

PAUZE 

VAN 14.35U TOT 15.50U  

OP VRIJDAG TOT 15U 

Lesuren kleuter 

van 8.35u tot 10.30u  

PAUZE 

van 10.45u tot 12.10u  

op woensdag tot 11.20u 

MIDDAGPAUZE 

van 13.30u tot 14.35u 

PAUZE 

van 14.50u tot 15.50u 

op vrijdag tot 15u 
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Naast een persoonlijk gesprek op school of een mailtje naar de betrokken begeleiders of directie hebben wij nog enkele andere media om je op 

de hoogte te houden van onze boeiende bezigheden.  Wij werken uit milieubewuste overwegingen niet met een klasschriftje maar houden je op 

de hoogte met het Parelnieuws (via Gimme) aan het begin van ieder project.  Hierin staan alle belangrijke zaken opgelijst zodat je gedurende het 

gehele project goed op de hoogte bent van alle klaseigen zaken.  Sommige toestemmingsformulieren dienen wij wel nog steeds per brief mee 

te geven zodat je deze kan ondertekenen en terugbezorgen.  Deze brieven zullen steeds in de boekentassen van de kinderen meegegeven 

worden. 

Daarnaast hebben we ook een website en facebookpagina die je op de hoogte houdt van alle 

schooleigen activiteiten en weetjes m.b.t. de werking van de school.  Hierop komen ook tal van 

mooie foto’s van de parels in hun dagelijkse bezigheden. 

Ons leefboek wordt door en met de kinderen opgemaakt.  Het toont een mooi verslag van het 

weekverloop door de ogen van jouw kinderen.  Dit boek zal iedere dag steeds ter inzage liggen 

aan de deur in iedere leefgroep.  Neem gerust de tijd om hier even in te grasduinen. Op vrijdag 

plaatsen we een print van het klasboek op Gimme, zo krijgen je steeds de kans om de avonturen 

te volgen. 

 

 

  

3. ONZE SCHOOL EN HAAR ORGANISATIE 3.4 LEEFBOEK, WEBSITE EN FACEBOOK 
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INSTAPDATA 2,5-JARIGE KLEUTERS 

Is jouw kleuter 2,5 jaar geworden?  Dan mag hij of zij vanaf nu naar school.  

Om praktische redenen worden die instapmomenten gebundeld zodat 

nieuwe gezichtjes steeds samen hun intrede maken in hun eerste klasje.  

Deze instapmomenten worden van hogerhand vastgelegd.  De instapdata 

voor dit jaar zijn: 

▪ Na de grote vakantie 

▪ Na de herfstvakantie 

▪ Na de kerstvakantie 

▪ Op 1 februari 2020 

▪ Na de krokusvakantie 

▪ Na de paasvakantie  

▪ Op 25 mei 2020 

 

 

  

3. ONZE SCHOOL EN HAAR ORGANISATIE 3.5 INSTAPMOMENTEN VOOR 2,5-JARIGEN 
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Het is fijn voor onze parelkinderen om af en toe eens te kunnen uitblazen van het vele werken en spelen in de klassen.  Alle vakanties worden 

van bovenhand opgelegd.  Facultatieve en pedagogische studiedagen zijn schooleigen en worden aan het begin van het schooljaar vastgelegd 

door het team. 

 

Pedagogische studiedagen:   vrijdag 27 november 2019 & woensdag 7 februari 2020 

Facultatieve vrije dagen:  maandag 30 september 2019 & maandag 25 mei 2020 

Herfstvakantie:   van maandag 28 oktober 2019 t.e.m zondag 3 november 2019 

Kerstvakantie:    van maandag 23 december 2019 t.e.m zondag 5 januari 2020 

Krokusvakantie:   van maandag 24 februari  2020 t.e.m zondag 1 maart 2020 

Paasvakantie:    van maandag 6 april 2020 t.e.m maandag 19 april 2020 

Dag van de Arbeid:   woensdag 1 mei 2020 

O.H. Hemelvaart:   donderdag 21 mei 2020 

Brugdag:    vrijdag 22 mei 2020 

Pinkstermaandag:    maandag 31 mei 2020 

 

 

3. ONZE SCHOOL EN HAAR ORGANISATIE 3.6 VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
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De school organiseert dagelijks busvervoer. Er wordt gewerkt met vaste opstapplaatsen. Een jaarabonnement kost € 150. Er kan ook per trimester 

betaald worden. Indien je wenst gebruik te maken hiervan, spring dan even binnen op het secretariaat. 

Deze busdienst gebruiken wij ook voor schooluitstappen of vervoer naar stedelijke diensten (topturnhal, bibliotheek, zwemmen,…)  Dit wordt dan 

ingecalculeerd in de kostprijs voor deze uitstap en gefactureerd via de schoolfactuur. 

 

 

.  

 

3. ONZE SCHOOL EN HAAR ORGANISATIE 3.7 BUSVERVOER 
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In september 2015 sloegen een aantal ouders en sympathisanten de 

handen in elkaar om de school te helpen ondersteunen, de Parelkring 

was geboren. Deze oudervereniging staat ons bij op tal van activiteiten, 

helpt mee op werkdagen, organiseert evenementen om de school te 

kunnen voorzien van pedagogisch materiaal,… Een kerngroep ‘De 

parelraad’ neemt de organisatorische zaken op zich.  Je kan je hiervoor 

jaarlijks kandidaat stellen aan het begin van het schooljaar. De parelraad 

richt bedenkersgroepen op samen met enthousiaste ouders die wensen 

te participeren.  Het spreekt voor zich dat onze kleine school een zeker 

engagement vraagt hierin, ‘samen sterk’ is ons motto.  Ben jij een ouder 

met groene vingers?  Dan kan jij misschien deelnemen aan de groep 

rond groenuitwerking.  Ben jij meer bezig met veiligheid? Dan kan je 

zeker in deze werkgroep terecht.  En zo zijn er nog tal van voorbeelden.  

Charlotte en Ine (coördinators) en Gwen (voorzitter parelkring) zullen dit graag aan je voorstellen tijdens de terugkomdag en de algemene 

vergaderingen (graag aanwezigheid van ten minste 1 ouder) die minimum 3x per jaar zullen plaatsvinden.   

4. EEN ACTIEVE SCHOOL 4.1 DE PARELKRING 
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Een gezonde geest in een gezond lichaam, daar hoort een goede wekelijkse bewegingseducatie bij.  Per week worden twee lesuren beweging 

gegeven, zowel in het kleuter als in het lager. 

Omdat wij als school staan voor de ontwikkeling van het volledige kind gaan wij hier nog een 

stapje in verder door de kinderen op geregelde tijdstippen yoga te geven.  

10 keer per jaar gaan alle klassen turnen in de topturnhal (ongeveer 1 keer per maand). De data 

hiervoor wordt jullie in de loop van het schooljaar doorgegeven. Dankzij de ondersteuning van 

de Parelkring wordt deze sportuitstap maandelijks mogelijk gemaakt. 

Vanaf de uiltjesklas (2de/3de kleuter) mag jouw kind zich ook gedurende 1 week in de sporthal in 

Tielt zich gaan uitleven in tal van sportdisciplines.  Ze doen dit onder begeleiding van een 

gediplomeerde sportleerkracht.   

  

4. EEN ACTIEVE SCHOOL 4.2 TURNEN EN YOGA 
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Vanaf de uiltjesklas (2de/3de kleuter) gaan de kinderen ook een aantal keer per jaar zwemmen.  In de kleuterklas gaat dit om watergewenning, 

vanaf de lagere school leren de kinderen zwemmen.  Deze lessen worden gegeven door een gediplomeerde sportbegeleider om een goede basis 

van het zwemmen bij te brengen.  Het zwemmen wordt in blokken van 10 weken georganiseerd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EEN ACTIEVE SCHOOL 4.3 ZWEMMEN 
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Zoals elke school, hanteren wij ook een schoolreglement. Bij de inschrijving van jouw kind werd er gevraagd omjeu akkoord te verklaren met dit 

schoolreglement. Omdat hieraan punten kunnen worden gewijzigd, wordt er ieder schooljaar opnieuw gevraagd dit document te ondertekenen. 

Het schoolreglement wordt niet op papier meegegeven en is te raadplegen op onze website: dedorpsparel.weebly.com. Wenst u toch een papieren 

versie, dan kan je deze verkrijgen bij de coördinatoren.  

Wij zijn onderwijs van het GO! en dit houdt in dat je ook het pedagogisch project van het GO! onderschrijft. Je vindt dit pedagogisch project 

terug op: http://www.g-o.be/samen-leren-samenleven-ons-ppgo/. Ook hier vragen wij je een document te ondertekenen waarin je je akkoord 

verklaart met dit PPGO! (= Pedagogisch Project van het GO!)  

 

 

 
 

 

5. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 5.1 SCHOOLREGLEMENT EN PEDAGOGISCH PROJECT 

http://www.g-o.be/samen-leren-samenleven-ons-ppgo/
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De GDPR, of General Data Protection Regulation, werd ingevoerd om over jouw privacy en die van jouw kind(eren) te waken. De school handelt 

conform deze wetgeving en bewaakt nauwgezet het gebruik van jouw persoonsgegevens en de gegevens van jouw kind(eren). Elk schooljaar zal 

toestemming worden gevraagd om foto’s, video’s, … van jouw kind(eren) te mogen nemen en publiceren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 5.2 GDPR 
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Elke maand krijgen de ouders van onze parelkinderen een schoolfactuur.  Op deze factuur kunnen volgende kosten te vinden zijn: 

▪ Kosten van de warme maaltijden, soep en middagtoezicht 

▪ Zwemmen 

▪ Uitstappen 

▪ Mogelijke andere schoolgebonden kosten 

 

Je krijgt telkens bij aanvang van een nieuwe maand de factuur van de voorbije maand.  Indien je de overschrijving niet betaalt voor vervaldatum, 

krijg je een herinnering.  Ouders die betalen via domiciliëring en waarbij de domiciliëring niet kan doorgaan, krijgen een herinneringsbrief met 

overschrijvingsstrook. De betaling dient dan wel via overschrijving te gebeuren. Indien hierover vragen zijn, kan je steeds terecht op het secretariaat 

van de school. 

  

5. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 5.3 DE SCHOOLFACTUUR 
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Bij ons kan je vrij kiezen of jouw pareltje een warme maaltijd zal nuttigen of boterhammen van thuis zal meebrengen.  Onze school werkt samen 

met de traiteur Willequet (www.traiteurwillequet.be)  voor de warme maaltijden.  Een warme maaltijd omvat steeds: 

▪ Soep 

▪ Hoofdmaaltijd 

▪ Dessert 

Kinderen die omwille van een glutenallergie een speciale maaltijd of kinderen die omwille van geloofsovertuigingen of andere redenen geen 

(varkens)vlees mogen eten, kunnen op aanvraag een vervangende maaltijd verkrijgen. 

 GEWONE MAALTIJD VLEESVERVANGENDE MAALTIJD GLÜTENVRIJE MAALTIJD 

SOEP/DESSERT 0,90 €   

WARM KLEUTERS 2,95 € 3,45 € 3,45 € 

WARM 1STE EN 2DE LEERJAAR 3,70 € 4,25 € 4,75 € 

WARM 3DE EN 4DE LEERJAAR 3,90 € 4,35 € 4,95 € 

WARM 5DE EN 6DE LEERJAAR 4,25 € 4,70 € 5,25 € 

 

Wij vragen € 0,75 per kleuter voor het middagtoezicht. 

 

5. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 5.4 MAALTIJDEN 

http://www.traiteurwillequet.be/
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▪ Breng boterhammen steeds mee in een brooddoos.  Het is onnodig om daarna de 

boterhammen nogmaals te verpakken.  Wij vermijden graag plastic- of 

aluminiumverpakkingen op onze school. 

 

▪ Snoep, chips, koekjes met chocolade,… horen NIET thuis op school. 

 

▪ Kinderen komen al vaak genoeg in contact met zoete sapjes, chocolademelk,… .  

Daarom laten wij enkel water toe op onze school. (met uitzondering van een sapje op 

een verjaardag). De kleuters krijgen water op school in bekers in de klas en ’s 

middags bij het eten. In het lager vragen we om een herbruikbare drinkfles mee te 

brengen die steeds kan gevuld worden op school. 

  

5. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 5.4 MAALTIJDEN 
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Wij kiezen voor gezonde en ecologisch verantwoorde tussendoortjes.  Om jullie hierin bij te staan houden wij een koek- en fruitactie.  Wij voorzien 

dagelijks tussendoortjes die zowel gezond, biologisch en ecologisch verantwoord zijn.  Dit zorgt ervoor dat kinderen vertrouwd worden met 

verschillende smaken en het brengt een bewustzijn met zich mee dat we samen moeten streven naar een duurzame, eerlijke en gezonde 

maatschappij. 

Alle kleuters die deelnemen aan de fruitactie eten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een half stuk fruit.  

Lagereschoolkinderen krijgen een volledig stuk fruit.  De kostprijs per kleuter is € 0,2 per stuk fruit en voor een kind in het 

lager € 0,4 per stuk fruit. Wij kiezen steeds voor een goede verhouding inheems fruit.  Het fruit wordt geleverd door groente- 

en fruitwinkel ’t Vitamientje.  Op deze manier steunen we de lokale economie en kunnen wij je verzekeren dat het fruit 

steeds vers geleverd wordt. De fruitactie start de tweede week van september. 

 

Alle kleuters die deelnemen aan de koekactie eten iedere schooldag een bio- of fairtrade-koek. De kostprijs per kleuter is € 0,2 per stuk koek en 

voor een kind in het lager € 0,3 per koek. De koekactie start de tweede week van september. 

Uiteraard ben je vrij om niet deel te nemen aan onze acties, maar dan vragen wij om het fruit van thuis geschild en gesneden in een herbruikbaar 

doosje mee te geven. Verder vragen we om te kiezen voor een koek zonder chocolade. Gelieve deze koek ook in een doosje te stoppen.  

Wanneer je kind in de opvang blijft, vragen we je om ook hiervoor een koek of stuk fruit mee te geven. 

5. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 5.5 KOEK EN FRUIT 
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VÓÓR SCHOOLTIJD 

Gelieve jouw parelkind(eren) bij het afzetten aan de school te begeleiden tot op de speelplaats, de klas of de opvang.  Gelieve jouw wagen correct 

te parkeren. Hiervoor kan je gebruik maken van de parkeergelegenheden aan het KSA gebouw (50 m afstand van de school) of aan de voorzijde.  .  

We vragen om niet op te rijden tot aan de poort, dit veroorzaakt bij het wegrijden gevaarlijke situaties waarbij vooral de kleinste kinderen zeer 

kwetsbaar zijn. De jongste kinderen (de bijtjes) kunnen van 8.15u in de klas terecht. 

NA SCHOOLTIJD 

Mogen we vragen om jouw parel(s) niet vroeger op te halen dan het einde van de lessen?  De lessen duren tot 15.50u. Kinderen kunnen worden 

opgehaald in de klas tot 16.05u, erna worden ze naar de opvang gebracht (polyvalente zaal of buiten bij mooi weer).  Er wordt vriendelijk verzocht 

de begin- en einduren te respecteren, ook in de kleuterafdeling is het belangrijk dat jouw kind deelneemt aan alle activiteiten. 

 

 

5. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 5.6 VOOR EN NA SCHOOLTIJD 
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Op onze school is er voor- en naschoolse opvang voorzien.   De opvang wordt verzorgd door Marika en/of Nadine. Zij hebben al enkele jaren 

ervaring in de kinderzorg.  Tijdens de opvang kunnen kinderen bij mooi weer spelen in de buitenruimte of bij slecht weer deelnemen aan een 

geleide activiteit (knutselen, gezelschapsspel,…) binnen. 

 

voorschoolse opvang  van 7u tot 8u.  Vanaf 8u gaan de kinderen op de speelplaats met de begeleiders op die het 

toezicht overnemen. 

 

naschoolse opvang  van 16.05u tot 18u (op vrijdag van 15.15u tot 17.40u  

 

op woensdag  van 11.30u tot 13u. De kinderen krijgen de kans om hun lunchpakket op school op te eten. 

Moeten de kinderen langer in de opvang blijven? Dan worden ze na schooltijd naar stedelijke 

opvangdienst Tanneke gebracht met een busje van Stad Tielt.   

 

▪ De kostprijs voor de opvang bedraagt 0,025 euro per minuut, op woensdag is dit 0,045 euro per minuut. We vragen de ouders het 

maximum uur te respecteren. 

▪ Kinderen die na schooltijd niet afgehaald worden, blijven automatisch in de opvang. 

5. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 5.7 OPVANG 
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Het gebeurt al eens dat er luizen op school opduiken.  De begeleiders controleren de haren van de kinderen na iedere vakantie, maar we vragen 

ook aan jou om hier waakzaam voor te zijn.  

Indien je zelf dit kriebelbeestje opmerkt in de haren van jouw kind worden wij hier graag van op de hoogte gebracht.  Indien er luizen vastgesteld 

worden dan brengen wij de ouders van de klasgenoten hiervan op de hoogte zonder te vermelden bij wie luizen werden ontdekt. Een speciale 

shampoo of luizenkam kan je verkrijgen bij de apotheek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 5.8 HYGIËNE 
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Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere ouder een medische zorgfiche mee.  Gelieve deze zo volledig mogelijk in te vul len.  Deze fiches 

krijgen een plaats in ons archief maar ook de begeleider van jouw kind krijgt hier een kopie van.  Het is van groot belang om verandering in 

medicatie, ziekten/allergieën, huisdokter en telefoonnummers door te geven aan de begeleider of het secretariaat van de school.   

Bij een ongeval van jouw kind word je steeds gecontacteerd.  Zo kan je zelf met jouw parel naar een arts naar keuze.  Wanneer wij je niet kunnen 

bereiken, kan de directie van de school beslissen de dichtstbijzijnde arts te raadplegen.  Indien nodig wordt de ziekenwagen gebeld of gaat 

iemand met jouw kind naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis (Sint-Andriesziekenhuis in Tielt). 

Op school wordt geen medicatie (ook geen hoestsiroop) gegeven door begeleiders zonder doktersbriefje. Hierop dient de arts volgende zaken 

te vermelden: 

• naam medicatie, 

• wanneer de medicatie gegeven moet worden, 

• eventueel de manier waarop de medicatie moet worden toegediend, 

• de hoeveelheid, 

• de duur. 

 

 

 

5. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 5.9 MEDISCHE FICHE 
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Wanneer een kind jarig is dan vieren we dit in onze klassen. De manier waarop dit gevierd wordt is klasgebonden. We vragen om geen snoep of 

uitdeelcadeautjes mee te brengen naar klas.  Je mag een cadeautje (boekje, spelletje)  geven voor de klas, maar dit is natuurlijk geheel 

vrijblijvend.  Dit gaat om kleine geschenkjes van maximaal 10 euro waar alle kinderen van kunnen genieten (Je kan een lijst bij iedere begeleider 

opvragen, zo voorkomen we dat zaken dubbel aangekocht worden).  Je kind mag wel trakteren met cake, pannenkoeken, wafels, fruit,... . Mama, 

papa, oma's, opa's,... zijn altijd welkom om samen met de kinderen iets te komen klaarmaken (bv pannenkoeken, cupcakes versieren,...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

5. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 5.10 HIEP HIEP HOERA, IK BEN JARIG! 


