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01Welkom

Filmpje
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Start schooljaar infoavond 2.0.mp4


02Brengen en halen

BRENGEN

De lessen beginnen om 8u30 stipt!

Vanaf 8u15 start de zacht landing in de klas. 

Voorbewaking voor het 1ste leerjaar gaat door in het Wonderbos.

Voetgangers komen binnen langs de kleine blauwe poort over het 

secretariaat van de lagere school of aan het Wonderbos.

Fietsers komen langs de blauwe poort die naar het Wonderbos leidt.

Onze leerlingen komen zelfstandig het schooldomein binnen. 
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02Brengen en halen

AFHALEN 

1e leerjaar aan de bootspeelplaats

2de en 3de aan de sportspeelplaats (binnenkomen via 

de fietspoort)

4-5-6 worden afgehaald aan de blauwe poort aan het 

secretariaat.

Fietsers verlaten de school langs de blauwe poort die 

naar het Wonderbos leidt.

Tijdens de schooluren mag er niet gefietst worden op 

de speelplaats en op het pad.14-9-2022 5



03Afwezigheden

Op tijd komen = zeer belangrijk
Te laat = vanaf dat bel gaat – sticker in agenda
Vanaf 5x te laat zijn we verplicht om dit door te geven aan het CLB.
Afwezigheden: ziekte, doktersbezoek, tandarts, … telefonisch 
verwittigen

Ziek = briefje afgeven (dit mag maar 4x per schooljaar) en voor 
maximum 3 dagen
Briefjes zitten vanaf dit schooljaar in de agenda van jullie kind 
Geen briefjes meer in de agenda = doktersbewijs (vanaf 5de keer 
afwezig)
4 dagen ziek (weekend telt mee) = doktersbewijs

vb, je kind is vrijdag en maandag niet op school = doktersbewijs



03Iets vergeten?

Boekentas, brooddoos, sportschoenen, zwemgerief, … 
vergeten?
Afgeven op het secretariaat.

NIET naar de klas brengen.



04Contact leerkrachten - GIMME

Iets vragen aan leerkrachten doe je

• rechtstreeks
• via een briefje
• via agenda
• via Gimme
Leerkrachten zijn steeds aanspreekbaar, maar niet 
tijdens de les of net voor de lessen starten.
Een afspraak maken kan altijd.

Leerkrachten worden niet graag aangesproken via: 
Messenger – Whatsapp – Sms - Facebook 

https://app.gimme.eu/admin/virgo-maria-merksem
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04Hoe starten met GIMME?

• Uitnodiging in mailbox
• Registreren en u komt automatisch in de kanalen van 

uw kind(eren) terecht.
• Of u registreert zelf op www.gimme.be en selecteert 

Virgo Maria en de kanalen waar u toegang tot wil. 
(mail met stappenplan volgt)

• Toch graag wat hulp bij het registeren?
• Op vrijdag 9 september na school kan u terecht in 

de refter.
• Past dit niet? Mail voor een afspraak: 

ls@virgomaria.be

http://www.gimme.be/
mailto:ls@virgomaria.be


05Brooddoos en tussendoortjes
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Geef je kind gezonde 
voeding mee.
• Boterhammen met 

beleg
• Yoghurt
• Fruit of groenten
• Droge koeken

Wij houden niet van 
chocolade en snoep in 
de brooddoos

Gun je kind voldoende 
slaap!

Ontbijt = belangrijkste 
maaltijd 

Woensdag = fruitdag
Oog voor lekkers: midden 
oktober



06Traktaties

Wij zijn een gezonde, sportieve school en dit zien we ook 

graag terugkomen in de traktaties van onze jarigen.

Al eens aan boekje voor de klas gedacht?

Wil je toch trakteren? Houd je dan aan volgende 

spelregels: je brengt 1 iets mee, geen snoepzakken of 

zakjes met verschillende zaken in en GEEN DRANK.

Wordt er wel meer meegegeven, dan kiezen de kindjes 1 

ding en gaat de rest mee terug naar huis.
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07Oudercontacten en rapporten
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4 rapporten per schooljaar (herfst – winter – lente –
zomer)
2 oudercontacten waarop de ouders het rapport 
meekrijgen. oktober en maart

Aanwezig zijn op het oudercontact is verplicht. 
Engagement van ouders is zeer belangrijk.

Indien ouders gescheiden zijn, wordt er maar 1 
oudercontact ingepland. We willen aan beide ouders 
dezelfde boodschap meegeven op hetzelfde moment. 



08Vertrouwen, respect en beleefdheid

Deze 3 waarden dragen wij hoog in het vaandel.

Een goedemorgen is snel gewenst wanneer je de 

schoolpoort binnenkomt. We geven zelf het 

goede voorbeeld.

We verwachten van onze leerlingen dat zijn de 

woorden “a.u.b.” en “dank u wel” gebruiken. 
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08Vertrouwen, respect en beleefdheid
Respect voor schoolmateriaal, meubilair en tegenover 

elkaar is zeer belangrijk om een fijne sfeer te kunnen 

creëren op school. 

Vertrouwen hebben in de leerkrachten/de school is 

essentieel voor een goede samenwerking, d.w.z. dat 

ouders geen kinderen of ouders van kinderen aanspreken 

indien er ruzies ontstaan tussen kinderen. Het eerste 

aanspreekpunt is de klasleerkracht indien er zich 

problemen voordoen. 
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09Privacy

Informatie over je kind:

Informat (algemene gegevens)

Bingel  Zorg (gegevens ifv begeleiding)

Veilig opgeslagen

Alleen toegankelijk voor begeleiders van je kind

Als ouder/verzorger recht op inzage via schriftelijke brief aan 

directie 

Gezondheidsgegevens die noodzakelijk zijn om je kind in 

noodsituaties te kunnen helpen (uitdrukkelijke toestemming 

van ouders)
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09Privacy

Overdacht gegevens bij schoolverandering:

Alleen gegevens die te maken hebben met de schoolloopbaan 

van je kind worden doorgegeven. 

Je kan dit als ouder ook Inkijken.

Er wordt niets doorgegeven over het gedrag van je kind en 

medische gegevens worden ook niet doorgegeven.
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10Schoolreglement
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U kreeg reeds een strookje ter ondertekening van het 
schoolreglement. Indien u dit nog niet binnen bracht, gelieve 
dit zo snel mogelijk te doen.

• Onze schooluren (8u30-12u10 en 13u35-15u15)
• Onze nieuwe Afgevaardigd bestuurder is Geert De Sitter
• Maximumfactuur lagere school: 95 euro
• Wijzigingen in het schoolreglement mogen digitaal ter 

goedkeuring doorgestuurd worden.
• Geen leeftijdsgrens meer voor toelating lager onderwijs, 

enkel na klassenraad en advies CLB. Deze leerlingen 
worden leerplichtige leerlingen

• Leerlingen met een verslag of IAC.



11KiVa

Samen bouwen wij aan een pestvrije school.

Wij starten met de 6 gouden weken. Hier wordt 
aandacht gegeven aan “elkaar leren kennen” en 
vertrouwen opbouwen.

Vervolgens houden we met heel de school een echte 
Kick-Off 

Brievenbus



12Fietsen

Vanaf het 4de leerjaar gaan wij geregeld op 
uitstap met de fiets. 

Een warme oproep aan alle ouders om met jullie 
kind samen te gaan fietsen zodat zij vaardiger 
worden in het verkeer. 

Het zou heel jammer zijn als je kind niet mee kan 
omdat hij/zij niet  voldoende fietsvaardig is.



13Uniform en schoenen

Via de school:

• groene t-shirt

met logo

• blauwe 

turnshort

• groene 

turnzak

• gele badmuts
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In Jiff – Bredabaan 525A –
Merksem OF bol.com

• rok ‘voorgeschreven model’

• bermuda ‘voorgeschreven 
model’

• vest met kap en logo

• witte polo met logo



13Uniform en schoenen

In winkel naar keuze:

• effen marineblauwe jas

• effen donkerblauwe lange broek (winter); geen legging, geen jeans

• effen grijze, blauwe of witte handschoenen – muts

• effen grijze, blauwe of witte kousen/sokken – niet meer in sandalen

• effen donkerblauwe of witte sous-pull (winter onder polo)

• donkerblauw/wit haarlint
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13schoenen
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Donker blauw
Grijs
Zwart
Bruin/beige
Wit 





Een beetje glitter staan we toe.



Geen sportschoenen
Geen goud
Geen lichtjes in de zolen
Geen gekleurde stiksels, letters, lijnen



14Ik stel jullie nog graag voor …

TEAM LO

TEAM ZORG
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Infoavond Turnen.mov
ZORG pp begin schooljaar.mp4


Samen vliegen we erin…

U kan mij steeds via mail bereiken: alena.vancamp@virgomaria.be
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