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1. CONTACTGEGEVENS  

A. Directie & Secretariaat  
 

 Directeur   Nele Beckers    nele.beckers@kids.be  

 Pedagogisch beleidsondersteuner   Linde Natens   linde.natens@kids.be  

 Secretariaat   Fatiha Azrour  
 Karolien Swinnen  
 Gamze Avsar 
 Wendy Vanbockryck 

 fatiha.azrour@kids.be  
 karolien.swinnen@kids.be  
 gamze.avsar@kids.be  
 wendy.vanbockryck@kids.be 

 Telefoonnummer: 011/26 98  72  

 

B. Samenwerking met CLB  
 
Contactgegevens:  
  Vrij CLB Limburg - Afdeling Hasselt  
  Jan Palfijnlaan 2  
  3500 Hasselt  
  Tel: 011/37.94.90  
 
Openingsuren:  
  Maandag: 8u30-12u30  
  Dinsdag en donderdag: 8u30-12u30 en 13u-17u  
  Woensdag en vrijdag: 8u30-12u30 en 13u-16u  
 
Contactpersonen:   

 Psychopedagogisch team   Erin Neys – psychologe   erin.neys@vrijclblimburg.be  

 Schoolarts   Dr. Frédérique Duyvendak   frederique.duyvendak@vrijclblimburg.be  

 Verpleegkundige   Mieke Rekkers   mieke.rekkers@vrijclblimburg.be  

  
  
D. Multifunctioneel centrum  
 
MFC KIDS Is een Multifunctioneel Centrum dat op vlak van dagopvang en verblijf zowel Niet 
Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (NRTJ) als Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ) aanbiedt.  
 
Vraag naar niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH):  

 Contacteer uw CLB  
 Contactpersoon MFC: Heidi Palmaerts - heidi.palmaerts@kids.be 

 
Vraag naar rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH):  
Contactpersoon MFC: Liselot Sauwens - liselot.sauwens@kids.be  
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C. Opvang  
 
Voorschoolse en naschoolse opvang vindt plaats in ONS KIND.  
  Borggravevijverstraat 7A   
  3500 Hasselt  
  tel. 011/26 09 33  
 
Contactpersoon: 
  Sarina Peeters 
  sarinapeeters@terengelen.be  
 

2. ALGEMENE INFORMATIE  

A. Schooluren  

Een schooldag start om 8u50 en er is toezicht vanaf 8u30.  
 Kleuters: Ouders brengen hun zoon/dochter naar de kleuterspeelplaats en nemen afscheid 

aan de poort.  

 Leerlingen lagere school: Ouders brengen hun zoon/dochter naar de grote speelplaats en 
mogen maximum meegaan tot de rode lijn. Gezien het grote parkeertekort stimuleren wij dat 
ouders meegaan tot de rode lijn en daar afscheid nemen.  

De voormiddagspeeltijd verloopt in twee groepen zodat de speeltijden rustig verlopen:   
 Een groep speelt van 10u30-10u50  
 De andere groep leerlingen speelt van 10u50-11u10.   

De middagpauze start om 12u30 en eindigt om 13u30.  

De school eindigt om 15u10 en er is toezicht tot 15u25. Op woensdag eindigt de school om 12u30 en 
is er toezicht tot 12u45. Vanaf 15u10 of 12u30 kan je je kind ophalen achter de rode lijn op de grote 
speelplaats. Gelieve hier te wachten tot de leerkracht je zoon/dochter tot bij jou brengt.  
  
B. Afwezigheden   
 
Indien uw kind afwezig is, verwittigt u het secretariaat (011/26.98.72) ’s morgens tussen 8 uur en 
8u50 uur. Bijgevoegd bij deze infobrochure vindt u 4 afwezigheidsbriefjes.  
 
C. Rapporten (lagere school) 
 
Er wordt twee keer per jaar een rapport opgesteld en meegegeven, dit in de helft (januari) en aan 
het einde (juni) van het schooljaar.  
Op deze manier loopt de evolutie in rapportvorm parallel met de handelingsgerichte werking.  
 
De speelleerklassen hebben geen rapport. De plusklassen hebben een rapport aan het einde van het 
schooljaar en optioneel een rapport in januari. 
 
Er zullen wel nog 3 oudercontacten plaatsvinden, waarbij het oudercontact in oktober gezien wordt 
als een opstartgesprek waarbij de beeldvorming van uw kind centraal staat.  
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D. Deeltijdse leerplicht 
 
Sinds 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig vanaf 5 jaar in plaats van 6 jaar. Je kind moet 
dus leren vanaf 5 jaar.  
 
Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: 
op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.  
 

Geboren in        Leerplichtig op 

2017     1 september 2022 

2018     1 september 2023 

2019     1 september 2024 

 
Voor 5-jarigen begint de leerplicht in het kleuteronderwijs. Zo zullen alle kinderen zeker een jaar 
kleuteronderwijs volgen en zijn ze goed voorbereid op het lager onderwijs.  
 
Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve lesdagen. Een gemiddeld schooljaar telt 
tussen de 320 en 330 halve lesdagen.  6-jarigen mogen pas starten in het Nederlandstalig gewoon 
lager onderwijs als ze het schooljaar ervoor voldoende aanwezig waren in een Nederlandstalige 
kleuterschool. Kleuters die al 6 of 7 jaar zijn moeten elke dag aanwezig zijn, behalve bij gewettigde 
afwezigheid.  
 
Als je kind niet voldoende aanwezig is in de kleuterklas, zal het de klassenraad zijn die beslist of je 
kind inderdaad mag instappen in het gewoon lager onderwijs. Maar de klassenraad kan ook beslissen 
dat je kind nog een jaar kleuteronderwijs moet volgen. 
 
E. Schoolbus  
 
Uw zoon/dochter kan met de bus naar school komen indien de bus in uw regio komt. Het 
leerlingenvervoer is gratis indien wij voor u de dichtstbijzijnde school zijn voor buitengewoon 
onderwijs type 7 of type 9. Indien u hier vragen over heeft, kan u contact opnemen met ons 
secretariaat.  
Indien uw kind uitzonderlijk niet met de bus meegaat, verwittigt u de busbegeleider én de 
leerkracht.  Dit zowel ’s morgens als ’s avonds. 
De bus stopt aan volgende bushalte. Hier stappen de leerlingen af en wandelen in groep naar de 
speelplaats. 
 

    
 
 
 
 



 

 
 

F. Maximumfactuur 
Als ouder betaal je voor de school geen inschrijvingsgeld.  

Het vereiste schoolmateriaal (bv. rekenboeken, taalboeken, kopieën, schriften, schrijfgerief, agenda, 
knutselmateriaal…) is gratis.   
 
Als school vragen we wél een bedrag voor een deel van de bekostiging van schooleigen activiteiten 
die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen (ODET), zoals 
bijvoorbeeld:  

 Toneelbezoeken 
 Waarnemingen 
 Leeruitstappen  
 Pedagogische, culturele… activiteiten 
 Sportieve activiteiten (sportdagen, zwemmen, schaatsen…) 
 Eendaagse schoolreizen 
 … 

 
Dit bedrag is wettelijk vastgelegd in een maximumfactuur. 

 Voor kleuters is dit een bedrag van 50 euro.   
 Voor lagere school leerlingen is dit bedrag 95 euro.   

 
In de maand oktober wordt de maximumfactuur bezorgd (elektronisch en/of op papier in een gesloten 
omslag). We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald, binnen 14 dagen na 
afgifte.    
 
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met 
lssecretariaat@kids.be. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste 
betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  
 
 
G. Website  
 
Op onze website vindt u meer algemene en praktische informatie, alsook het schoolreglement en 
onze visie:  

https://www.kids.be/diensten/onderwijs/basisschool/  
 

 
Wij hebben een facebookpagina die u een inkijk geeft in het schoolgebeuren. 

Basisschool KIDS 
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3. AFSPRAKEN  

A. Eten & drinken 
 
We willen de leerlingen leren wat gezonde voeding is, daarom volgende afspraken:  

 Tijdens de voormiddagspeeltijd eten we altijd fruit. Graag vragen we u om dit, voor de kleuters 
en jongste kinderen (indien nodig geschild in een doosje) mee te geven. Koeken zijn op onze 
school niet toegelaten.  

 Voor de middagpauze mag u boterhammen meegeven in een brooddoos. De leerlingen eten 
’s middags in de klas.  

 Om te drinken geeft u water mee in een herbruikbare drinkbus. Zoete dranken zijn niet 
toegelaten in de school. Leerlingen mogen hun drinkbus bijvullen met kraantjeswater.  

 
Gelieve de naam van uw zoon/dochter op de brooddoos/drinkbus/… te schrijven.  
Voor uitzonderingen in individuele situaties kan dit besproken worden met de klasleerkracht. 
 
B. Traktaties in de klas 
 
Op onze school mogen kinderen een traktatie meebrengen voor bepaalde festiviteiten. Als school 
geven we uiteraard de voorkeur aan een stuk fruit of een ander gezond alternatief. Maar een 
(voorverpakte) koek, cake, zakje chips ... kan ook, in samenspraak met de klasleerkracht toegestaan 
worden. Ook voor drankjes verkiezen we een gezond alternatief.  
Gelieve de klasleerkracht te informeren naar eventuele voedselallergieën of religieuze voorkeuren 
van andere leerlingen van de klas.  
 
C. Turnkledij  
 
Lagere school:   

 Witte T-shirt zonder opschrift  
 Zwarte short  
 Turnpantoffels (eventueel sportschoenen).  

Kleuterschool:   
 Voor jonge kinderen vragen wij turnpantoffels met strips of rits.  

De kinderen hebben een turnzak, deze blijft in de school en wordt voor elke vakantie meegegeven 
om te wassen. Gelieve de turnkledij en turnzak te voorzien van naam en voornaam. 
 
D. Medicatie   
 
Indien je zoon/dochter medicatie op school dient te nemen, hebben wij een doktersattest nodig om 

dit te mogen toedienen. In dat geval moet u een attest laten invullen door de huisarts of 

kinderpsychiater. Op de volgende pagina vindt u een voorbeeld van een in te vullen medicatiefiche, 

maar een ander voorgeschreven attest van de behandelende arts volstaat ook.  

Geef je de medicijnen liefst rechtstreeks aan de leerkracht in een beveiligd doosje. De medicatie kan 
per dag af of per week (in een speciaal pillendoosje met de juiste dosering per dag én met naam) 
meegegeven worden.  
 
Zonder doktersattest dient niemand op school medicijnen toe, ook niet bij uitzondering.    
 



 

 

 

ATTEST VOOR HET TOEDIENEN VAN MEDICATIE 

(voorgeschreven door de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school) 

 

Naam van het kind: ………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

 

Naam van de medicatie: …………………………………………………………………….……………………………..………………… 

 

Dosis: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Periode van toediening op school: van……………...……………..…..…… tot……………………………..…….. (datum) 

 

Tijdstip van toediening op school: ………………………………………………………………………………………….…………… 

 

Wijze van toedienen: ………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Stempel en handtekening arts                                                                                     Handtekening ouder(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. BUSREGLEMENT VOOR LEERLINGEN EN OUDERS 

Het is verplicht om 

 De vaste plaats in te nemen op de bus en gedurende de rit op deze plaats te blijven zitten. 

 De veiligheidsgordel om te doen, indien aanwezig op de bus. 

 Te luisteren naar en te gehoorzamen aan de busbegeleider. 

 Bij het overstappen op de overstapparking de kortste weg naar de afdelingsbus te nemen. 

 Tijdig klaar te staan aan de voorziene halte. 

 Wijziging op –of afstapplaats kan alleen mits goedkeuring van directie. 

 De leerlingen/ouders dienen de begeleider te verwittigen bij een voorziene afwezigheid. 
 

Het is verboden om 

 Te eten, te drinken en te roken op de bus. 

 Een GSM te gebruiken op de bus.  

 Scherpe voorwerpen mee te nemen op de bus. 

 Deuren of ramen te openen zonder uitdrukkelijke toestemming van de busbegeleider. 
 

Incidenten/klachten 

 Opzettelijke beschadigingen aan de bus zullen (na vaststelling) worden vergoed door de 
leerling (ouders). 

 Bij ernstige klachten kan het gebruik van het leerlingenvervoer tijdelijk of definitief aan de 
leerlingen worden ontzegd. Dit wordt door de directeur van de school beslist. Let wel! Dit 
ontslaat de leerling echter niet van de leerplicht. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. AFWEZIGHEIDSBRIEFJES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


