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Beste ouders, 
 

In bijlage vindt u, een beknopte versie van ons schoolreglement. De uitgebreide versie kan u op  
onze website terugvinden. 

 
 Het schoolreglement is onderverdeeld in: 
 

• Algemene info over de school. 

 

• Wat mag je van ons verwachten? 

 

• Wat verwachten we van jou als ouder? 

 

• Wat verwachen we van uw kind? 

 

 
 
 
 



      ALGEMENE INFO OVER ONZE SCHOOL 
 

 

   Wie zijn wij? 
 

 

 

    Schooluren 

  

       Opvang 

 
Onze schooleigen doelgerichte 

visie resulteert in een … 
            Positieve 
            Actieve 
            Creatieve en 
            Toekomstgerichte werking. 
 
Onze basisschool heeft 2 
vestigingen: 
 
*Pieter De Ridderstraat 5, 2100  
 Deurne. 03/324.55.93 
(kleuterschool + 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar) 
 

*Gallifortlei 146, 2100 Deurne  
 03/324.43.89 

(OKAN, 5de en 6de leerjaar) 

 
Directie: Tine Olyslaegers. 
E-mail: tine.olyslaegers@sgkod.be 
 

  
… in de vestiging PDR 
maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: 
 
voormiddag:  van 08u.30 tot 11u.50 
namiddag:  van 13u.00 tot 15u.30 
(woensdag:          van 8u.30 tot 11u.50) 
 

… in de vestiging Gallifortlei 
maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: 
 
voormiddag:  van 08u.30 tot 11u.55 
namiddag:  van 13u.00 tot 15u.30 
(woensdag:  van 8u.30 tot 11u40) 
 

Te laat komen stoort 
het klasgebeuren!  
 
Ouders zien er op toe 
dat hun kind tijdig op school 
toekomt.   

 

 De school voorziet voor- en 
naschoolse opvang. 
 
Voorbewaking:  
      vanaf 7u tot 8.15u 
Nabewaking: 
       vanaf 15u45 tot 18u  
              op ma/di/do en vr 
       vanaf 12u tot 13u  
              op woe 

 

Wil je gebruik maken van opvang 

op woensdagnamiddag dan moet je 

je kind inschrijven in de 

buitenschoolse kinderopvang 

KOSKO:                                         

Baron Leroystraat 31 te Deurne  

                                                      
 

 

   Schoolbestuur 
 

  

    Afwezigheden 

  

       Middagopvang 

 

VZW Katholiek  
Onderwijs Deurne 

 
Maatschappelijke zetel: 
Palinckstraat 57 
2100 Deurne 
 

Voorzitter:   
 Dhr Jaak Wouters 
 
Gedelegeerd bestuurder:  
           Dhr Kris Bernaerts 
 

Tel: 03/385 92 18 

info@sgkod.be 

 Voor leerlingen in het lager 
onderwijs (ook de 5-jarigen die 

vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- en 
7-jarigen in het kleuter-onderwijs 
is de leerplicht voltijds. Zij zijn 
altijd aanwezig, behalve bij 
gewettigde afwezigheid. 
 

meer dan drie opeenvolgende 

   dagen ziek, dan is een medisch  
   attest verplicht! 

minder dan drie opeenvolgende  
   kalenderdagen ziek, dan is een  
   briefje van de ouders voldoende.  
   Dit kan slecht 4 keer per 
   schooljaar. 
 

Voor 5-jarigen in het 
kleuteronderwijs geldt een 
leerplicht van minstens 290 halve 
dagen aanwezigheid.  
 

 Indien noodzakelijk kan uw kind 
in de school blijven (tegen 
betaling).  
 
Tijdens de middag gebruiken de 
kinderen een drankje van de 
school. Ze kunnen kiezen uit 
water, melk of thee.  
 
We verwachten van de ouders die 
hun kinderen laten ineten, dat ze 
zorgen voor een degelijke en 
voedzame lunch. Koffiekoeken, 
curryrollen, hamburgers e.d. zijn 
niet toegelaten.   
 
 
Kinderen die thuis gaan eten, 
kunnen terug op school terecht 
vanaf 12u45. 
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     WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 
 

 

   Oudercontact 
 

  

    Huiswerk 

  

       Extra murros 

LS 
 
Wij organiseren bij elk rapport een 
verplicht oudercontact. We 
verwachten dat elke ouder het 
rapport van zijn/haar kind bij de 
juf komt afhalen. De data hiervan 
vindt u terug op het apart blad 
‘Belangrijke data’. 
 
 
 
KS 
 
Drie maal per jaar is er een 
individueel contactmoment 
voorzien voor de ouders van al  
onze kleuters. Hierop wordt het 
welbevinden, de betrokkenheid en 
de ontwikkeling van uw kleuter 
besproken. Deze momenten vindt 
u ook terug op het aparte blad 
‘Belangrijke data’. 

 Wat verwachten we van onze 
ouders?  
 
-uw kind stimuleren en  
 aanmoedigen 
-regelmaat + nodige rust  
-een vaste werkplek 
-luister als uw kind luidop leest 
-neem contact op bij problemen 
 
Wat verwachten wij NIET? 
 
-dat u het huiswerk verbetert 
-dat u nog extra oefeningen  
  geeft 
 
Wanneer? 
 
-1ste tot 3de lj:                   
 op maandag, dinsdag en  
 donderdag 
-4de tot 6de lj: 
 leren plannen – alle dagen 

 Elk schooljaar maken we met onze 
leerlingen enkele leerrijke 
uitstappen.  Je kind is verplicht 
deel te nemen aan 
schooluitstappen die korter zijn 
dan één schooldag. 

We streven er als school ook naar 
om alle kinderen te laten 
deelnemen aan schooluitstappen 
die één schooldag of langer duren 
(meerdaags).  

Die activiteiten maken deel uit van 
ons onderwijsaanbod.  Door het 
schoolreglement te ondertekenen, 
gaan we ervan uit dat je op de 
hoogte bent van de 
schooluitstappen die we 
organiseren. 

                                                    

 

   Samenwerking  
                   met… 
 

  

    Medicatie 

  

       Privacy 

 
 
 
 
 

 

VCLB DE WISSEL  
ANTWERPEN CAMPUS OOST  
Hallershofstraat 7 
2100 Deurne 
Tel: 03/637 50 60 
 
 
 
Via www.clbchat.be kun jij of je 
kind anoniem een vraag stellen of 
je verhaal vertellen aan een CLB-
medewerker. 

  
 
 
 
 
 

Wij geven NOOIT medicatie… 
in uitzonderlijke gevallen kun je 
aan de school vragen om medicatie 
toe te dienen aan je kind. Die vraag 
moet bevestigd worden door een 
schriftelijk attest van de arts dat 
de juiste dosering en 
toedieningswijze bevat. We werken 
daarvoor individuele afspraken uit. 
 

 We publiceren graag beeld- of 
geluidsopnames van leerlingen  
op onze website, in de 
schoolkrant, …  

 
Met die opnames willen we 
geïnteresseerden op school en 
daarbuiten op een leuke manier 
informeren over onze activiteiten.  
De personen die de opnames maken, 
doen dat steeds met respect voor 
wie op die beelden staat. We letten 
erop dat de opnames niet 
aanstootgevend zijn.  
Bij het begin van de schoolloopbaan 
van je kind vragen we jou om 
toestemming voor het maken en 
publiceren van die beeld- of 
geluidsopnames. Jouw toestemming 
die we via de invulbrieven vragen, 
blijft voor de hele schoolloopbaan 
van je kind gelden. Bij wijziging 
contacteer je zelf de school.  
 

http://www.clbchat.be/


               WAT VERWACHTEN WE VAN JOU ALS OUDER? 
 

 

   Agenda /Questi  

         voor ouders 
 

  

    Onderwijstaal  

          Nederlands 

  

       Schoolkosten 

 
De schoolagenda is een belangrijk 
communicatiemiddel tussen gezin 
en school. 
We vragen dan ook aan de ouders 
om de agenda dagelijks na te 
kijken en hem ook dagelijks te 
ondertekenen of te paraferen. 

 
 
 
 
 
 
 
Op Questi voor ouders zal u alle 
info in verband met uitstappen, 
activiteiten of workshops 
terugvinden. 
 

  
Onze school is een Nederlandstalige 
school. Niet alle ouders voeden hun 
kind op in het Nederlands. Niet alle 
kinderen starten hun schoolloop-baan 
met dezelfde taalvaardigheid 
Nederlands. Onze school voert een 
talenbeleid. We engageren er ons toe 
kinderen te ondersteunen bij het leren 
van en het leren in het Nederlands.  
 

Wij verwachten van ouders dat ze 
positief staan tegenover de 
onderwijstaal en tegenover extra 
initiatieven en maatregelen 
(taaltraject en/of taalbad) die de 
school neemt om de 
taalachterstand van hun kind weg 
te werken en dat ze er alles aan 
doen om hun kind, ook in de vrije 
tijd, te stimuleren bij het leren 
van Nederlands.  
 

 
Ouders krijgen maandelijks een 
rekening. We verwachten dat die 
rekening op tijd en volledig wordt 
betaald.  

DAGUITSTAPPEN/ZWEMMEN & 
WORKSHOPS                                  
-het maximum van € 45 voor het 
kleuteronderwijs. 
-het maximum van € 90 voor het 
lager onderwijs. 

MEERDAAGSE UITSTAPPEN 

Het maximum van €455€ per kind 
voor de volledige duur van het 
lager onderwijs. 

-KASTEELKLASSEN (2de lj)                                         

-ZEEKLASSEN  (4de lj)                                         

-BOSKLASSEN. (6de lj)  

                       

 

   Uniform  
 

  

    Welzijnsbeleid 

  

      Oudergroepen 

U koos voor Sancta Maria. Dit 
houdt in dat u ook kiest voor een 
uniform voor uw lagere school-
kind(eren) in de kleuren wit en 
donkerblauw. 

 
Afspraken over kledij:                  
U dient het uniform ZELF aan te 
kopen, maar hierbij gelden de 
volgende regels (zie reglement):        
-GEEN jeans  
–GEEN jogging        
-steeds EFFEN wit of blauw            
-GEEN accessoires 
-degelijke gesloten schoenen of  
 sandalen met gespen 

Turnuniform: 
-wit T-shirt met logo van de school 

-donkerblauwe turnshort 

Fluohesje: met opdruk van de school 
-tijdens de donkere dagen  
verplicht  

 Enkele afspraken uit ons beleid: 
 
-van thuis enkel water of melk mee 
 naar school nemen in een plastic  
 flesje of drinkenbusje (geen frisdrank) 
                                                         
-elke dag een stuk fruit mee - voor  
 kleuters dient dit geschild in een  
 doosje te zitten. 
 
-koeken zonder chocolade zijn   
 toegelaten,deze worden zonder    
 papiertje in een doosje meegebracht 
 
-snoep en kauwgom zijn verboden 
 
-papier en afval sorteren we op de  
 juiste manier 
 
-we gebruiken enkel speelgoed van de  
 school 
 
-ouders die hun kinderen brengen   
 blijven NIET op de speelplaats hangen 

 Bent u ook benieuwd hoe de 
werking in het klasje van uw zoon 
of dochter verloopt? 
 
Wil je meer weten over de beste 
aanpak om het huiswerk goed te 
laten verlopen? 
 
Hoe leer je best die Franse 
woorden en werkwoorden? 
 
En zoveel meer… 
 
 
Dan nodigen we jullie graag uit 
op één van onze ouder-groepen. 
Want we willen onze ouders 
graag betrekken bij het hele 
schoolgebeuren.  
 
Data en uitnodigingen volgen via 
Questi voor ouders. 

 



        WAT VERWACHTEN WE VAN JE KIND? 
 

 

   Leerlingenraad  
 

  

  Eerbied materiaal 

  

     Kaartensysteem 

 

 

 

In onze lagere school (5de-6de  lj 
Gallifortlei) wordt per 
trimester een leerlingenraad 
verkozen door de leerlingen 
zelf. Deze raad heeft een 
leerkracht als voorzitter. 
 
Daar zijn leerlingen even ‘de 

baas’ en plannen in overleg, 
leuke activiteiten. 

 

  
 

De kinderen mogen alle 
leerboeken, schriften en andere 
materialen gratis gebruiken 
zowel op school als thuis.  
 
Zowel ouders als kinderen 
engageren zich om zorgzaam om 
te gaan met het 
schoolmateriaal.   
 
Stelt de school vast dat het 

materiaal opzettelijk werd 
beschadigd of verloren gaat, zal 
de school dit factureren tegen 
nieuwwaarde. 
 

 Kinderen maken nu en dan fouten. 
Dat is eigen aan het groeiproces 

van elk kind. Kinderen kunnen 
leren uit de fouten die ze maken.  
 
Onze school wil hierop inzetten 
door dialoog en herstel alle kansen 
te geven. In overleg met de 
betrokkenen gaan we op zoek naar 
een gepaste maatregel of een 
mogelijke oplossing. Op die manier 
kunnen kinderen mee de 
verantwoordelijkheid nemen om 
een oplossing te zoeken voor het 
conflict of om hun fout goed te 
maken. Hiermee sluiten we als 
school tuchtmaatregelen niet uit. 
Het betekent wel dat 
we heel bewust ervoor 
kiezen om in bepaalde 
gevallen een 
tuchtmaatregel op te leggen. 

  

 

 

   Jarigen…  
 

  

    Zindelijkheid 

  

    Sociale media  

 
Wanneer uw kind jarig is zal de 
klasleerkracht dit niet zomaar 
voorbij laten gaan. De verjaardag 
wordt uitgebreid gevierd in de 
klas.  

 

-In de kleuterschool delen  we 

 geen cadeautjes of taart uit. 
-In de lagere school kunnen 
 kinderen (vrijblijvend) een   
 kleine voorverpakte traktatie 
 uitdelen. 

 
Omwille de huidige maatregelen in 
verband met Corona kunnen we 
geen taart of cake uitdelen.  
 

  
 

Wij vragen met aandrang om uw 
kind pas te laten starten in de 
kleuterschool als het zindelijk is.  
 

Bij het infomoment voor de instap 
van uw kleuter zal u hierover 
meer informatie krijgen.   
 

Indien u graag met onze zorgjuf 
een gesprek hebt om 
zindelijkheidstraining te 
bespreken, kan u altijd contact 
opnemen met onze school  
 

 Iemand een hand geven als je 
kennismaakt, met mes en vork 
eten, enz... We zijn allemaal met 
deze ongeschreven sociale regels 
opgegroeid. Het zijn beleefdheids-
regels die in de loop der tijd in een 
samenleving zijn gegroeid en 
helpen de omgang tussen mensen 

soepel te laten verlopen.                                     
In deze bijzondere samenleving 
waar internet belangrijk is, is het 
niet veel anders. Ook daar 
ontwikkelden zich omgangsregels. 
Deze kregen de naam netiquette: 
een samentrekking van de woorden 
internet en etiquette. 

Daar hechten wij als school veel 
belang aan en rekenen op onze 
leerlingen om deze regels correct 
na te leven. 
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