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WELKOM!

Beste ouder

Van harte welkom. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat je in
onze school stelt.
Het schoolteam zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het
onderwijs zodat je kind een goed schooljaar doormaakt. Je mag een
christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs
verwachten.

In dit deel kan je heel wat nuttige informatie en contactgegevens
terugvinden, die een aanvulling vormen op de schoolbrochure.
Aanpassingen in de schooleigen afspraken zijn eerder administratieve
wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig.

Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te
zoeken. We hopen dat je je kind aanmoedigt de doelstellingen van onze
school na te streven en de afspraken na te leven.

Wij creëren als school een veilig en warm nest voor jouw kind, zodat het alle
kansen krijgt om zich te ontplooien en de vleugels uit te slaan!

Wij hopen op een goede samenwerking!

Directie en het schoolteam.



Lieve kinderen

Van harte welkom!
Start je in de kleuterklas? Dan kom je in een boeiende wereld terecht.  Kom je
naar het lager onderwijs? Dan gaat een nieuwe wereld voor je open.

Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen. We zullen
je zeker helpen. Ben je reeds langer in onze school, dan weet je zeker hoe
het er in onze school aan toe gaat. We hopen in onze school de ingeslagen
weg met jou samen verder te bewandelen. Je kan ook je nieuwe
medeleerlingen mee op weg helpen.

Wij zorgen als school voor een veilig en warm nest, waar jij alle kansen krijgt
om jouw vleugels uit te slaan!

We wensen je een fijn schooljaar toe!

Directie en het schoolteam



DEEL I - Informatie

1. Contact met de school

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze
contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.

DIRECTEUR Naam: Ellen Berden
Telefoon: 0476 60 80 15
E-mail: basisschool@hetblavierke.be

SECRETARIAAT Naam: Mia Van Oirbeek
Telefoon: 011 71 90 00
E-mail: secretariaat@hetblavierke.be

ZORGCOÖRDINATOR Naam: Evi Swennen
Telefoon: 011 71 90 02
E-mail: evi.swennen@hetblavierke.be

SCHOOLBESTUUR Voorzitter: Richard Knapen
Leden: Guy Fabry, Albert Manet, Ilse

Weeghmans, Geert Reymen,
Nadia Bex, Benny Ruysen, Anne
Jamaers, Ansofie Ruyseveldt

Naam: VZW Schoolbestuur
Basisschool HET BLAVIERKE

Adres: Stokstraat 1, 3800 ZEPPEREN
E-mail:          basisschool@hetblavierke.be

WEBSITE VAN DE SCHOOL www.hetblavierke.be

INTERNAAT Naam: Internaat Sint-Aloysius
Adres: Kasteelstraat 53, 3800 ZEPPEREN
Telefoon: 0495 26 34 99

https://site.hetblavierke.be/


Website: www.sazinternaat.be

SCHOLENGEMEENSCHAP Naam: HESBANIA
Codi: Kristel Croes
Adres: Ursulinnenstraat 16B

3800 Sint - Truiden
Telefoon: 011 71 92 03
E-mail: codi@hesbania.net

De volgende scholen maken deel uit van de scholengemeenschap:

Uit Sint-Truiden (Zepperen):
● Basisschool Het Blavierke

Uit Sint-Truiden (Kabostscholen):
● Basisschool Klim-Op
● Basisschool Heilig Hart
● Basisschool Sint-Rita
● Basisschool De boomhut (Brustem-Aalst)
● Basisschool 't Zonnetje (Melveren)
● Basisschool 't Vlindertje (Velm)
● Sint-Jan-Berchmansschool

Uit Wellen:
● Basisschool De Bron

Uit Nieuwerkerken:
● Basisschool Nieuwerkerken
● Basisschool 't Kozijntje - Kozen
● Basisschool de Wijzer - Wijer

Uit Borgloon:
● Basisschool Nieuwland
● Basisschool De Boomgaard
● Basisschool Het Appelmanneke
● Basisschool De Letterboom

Uit Heers:
● Basisschool Kers & Pit

https://www.sazinternaat.be/


2. Schoolteam

Directie Secretariaat Beleidsondersteuning

Ellen Berden Mia Van Oirbeek Liesa Verhoeven

LERARENTEAM

Kleuteronderwijs:
Instapklas Kinderverzorgster

Lien Vaes Chris Gielen

1ste kleuterklas

Els Velaers Sarah Wouters

2de kleuterklas



Petra Vaneyck
3de kleuterklas

Hilde Vaes Els Mullens

Lager onderwijs:

1A 1B

Brigitte Paemelaere Liesa Verhoeven Giette Tilkens

2A

An Martens Giette Tilkens

2B



Martien Hendrix Giette Tilkens

3A 3B

Jorien Smeers Katrien Neven Emily Bronckaers

4A & 4B 4B

Elien
Vandercappellen

Emily Bronckaers

5A 5B

Dirk Croes
Cédric

Houbrechts
6A 6B



Nico Thoelen Larissa Put

Zorg:

Zorgcoördinator /
vertrouwenspersoon Zorgjuf (K.O.) Zorgjuf (L.O.)

Evi Swennen Sarah Wouters Jo Sartor

Bewegingsopvoeding:

Turnleerkracht
(kleuteronderwijs)

Turnleerkracht
(lager onderwijs)

Lize Lemmens Thomas Jeuris

MEDEWERKERS



Onderhoud

Kelly Mievis

3. Organisatie van de school
Praktische afspraken en informatie over onze school:

3.1 SCHOOLUREN

voormiddag: 8.25 - 12.00 uur
woensdag: 8.25 - 11.35 uur
maandagnamiddag: 13.00 - 15.20 uur
dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag: 13.15 - 15.20 uur

We vinden de aanwezigheid van je kind op school heel belangrijk. We
verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt. De
aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle
schoolloopbaan van je kind.

3.2 TOEZICHT / OPVANG IN DE SCHOOL

Op de 2 speelplaatsen is er 25 minuten toezicht door de leraren voor en
na de lessen. Dit is telkens van 8 uur 's morgens tot 15.45 uur. Op
woensdag is dit tot 11.50 uur.

Tijdens de speeltijden in de voor -en namiddag is er toezicht door de
leraren. 's Middags kunnen we rekenen op de hulp van een wijkwerker.
's Avonds begeleiden de leraren de rijen voetgangers en fietsers.



Er is ook opvang van 15.20 tot 16.15 uur op maandag en dinsdag ENKEL
voor kinderen waarvan broer of zus lessen op campus Hasp-O Zepperen
volgt. Voor die opvang vragen wij een kleine vergoeding van €1 per dag.
Je ontvangt hiervoor een nota van degene die met het toezicht belast is.
De leerlingen hebben voor en na de uren geen toelating om zonder
toezicht op de speelplaats te zijn.

Voor - en naschoolse opvang TUTTI FRUTTI
Kasteelstraat 53
3800 Sint-Truiden

De voor -en naschoolse opvang wordt georganiseerd door de gemeentelijke
buitenschoolse kinderopvang "Tutti Frutti". De kinderen worden opgevangen
vanaf 6.30 uur tot het begin van de lessen en vanaf het einde van de lessen
tot 18.30 uur.
De kinderen worden 's morgens naar school en 's avonds weer naar de
opvang gebracht. Op schoolvrije dagen is er opvang van 6.30 tot 18.30
uur.

Middagopvang
De kleuters kunnen hun meegebrachte boterhammen opeten in de
kleutereetzaal. De kinderen van het lager onderwijs eten in de klas.

3.3 TOEGANG TOT DE SCHOOL

Bij het naar school brengen en afhalen van de kinderen wordt aan de
ouders, grootouders en anderen met aandrang gevraagd om de
speelplaats en de ingangen tot de school vrij te houden. Dit om het toezicht
op alle kinderen te garanderen. Tijdens de lesuren zijn alle schoolpoorten
dicht. Ouders van kleuters nemen aan de grote poort van de
kleuterspeelplaats afscheid van hun kind. Ouders van lagere schoolkinderen
doen dit aan de kleine poort van de kleuterspeelplaats. 's Morgens en 's
avonds is het rond de schoolpoort drukker dan gewoonlijk. Maak er een
goede gewoonte van om tijdig naar school te vertrekken zodat je kind vóór
het belsignaal op de speelplaats aanwezig is.



3.4 VERLOF- EN VAKANTIEDAGEN

Vakanties Herfstvakantie: 31 oktober 2022 - 6 november 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 - 8 januari 2023
Krokusvakantie: 20 februari 2023 - 26 februari 2023
Paasvakantie: 3 april 2023 -16 april 2023
Zomervakantie: 1 juli 2023 - 31 augustus 2023

Feest- en brugdagen
● vrijdag 11 november 2022 - Wapenstilstand
● maandag 1 mei 2023 - Dag van de Arbeid
● donderdag 18 mei 2023  - O.H. Hemelvaart
● vrijdag 19 mei 2023 - brugdag
● maandag 29 mei 2023 - Pinkstermaandag

Lokale verlofdagen
● maandag 3 oktober 2022
● maandag 5 december 2022

Pedagogische studiedagen
● vrijdag 30 december 2022
● vrijdag 27 januari 2023

3.5 OUDERCONTACT

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking
is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een
gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de
klasleraar. We organiseren ook oudercontacten.

Geplande individuele oudercontacten:
In de kleuterschool:

woensdag 30 november 2022
woensdag 29 maart 2023
woensdag 21 juni 2023



In de lagere school:
woensdag 30 november 2022
woensdag 29 maart 2023
maandag 26 juni 2023

3.6 INDELING IN LEERLINGENGROEPEN

● Instapklas:
De instappers starten op verschillende momenten gedurende het
schooljaar.

De instapdagen:
- de eerste schooldag na de zomervakantie = 1 september 2022

(geboren t.e.m. 01.03.2020)
- de eerste schooldag na de herfstvakantie = 7 november 2022

(geboren t.e.m. 07.05.2020)
- de eerste schooldag na de kerstvakantie = 9 januari 2023

(geboren t.e.m. 09.07.2021)
- de eerste schooldag van februari = 1 februari 2023

(geboren t.e.m. 01.08.2020)
- de eerste schooldag na de krokusvakantie = 27 februari 2023

(geboren t.e.m. 27.08.2020)
- de eerste schooldag na de paasvakantie = 17 april 2023

(geboren t.e.m. 17.10.2020)
- de eerste schooldag na Hemelvaartsdag = 22 mei 2023

(geboren t.e.m. 22.11.2020)
- Kinderen geboren na 22.11.2020 kunnen instappen op

1 september 2023.
Naar gelang we instapuren krijgen na de krokusvakantie, kan de
structuur van de instapklas(sen) wijzigen.

Indien er 2 instapklassen zijn, wordt de voltallige groep grondig
besproken en is er een eerste klasverdeling op basis van volgende
criteria:

- jongens en meisjes



- gedrag
- welbevinden en betrokkenheid
- evenwicht in klasgrootte

Het onderscheid tussen A en B klas is enkel een administratief gegeven.

● De verdere kleuterloopbaan:
In de kleuterklas worden de groepen gevormd op basis van de leeftijd.

Aan het eind van de kleuterperiode worden de klasgroepen opnieuw
grondig besproken en gemengd. Deze keer nemen naast leraren van
de derde kleuterklas, de zorgleerkracht en de directie ook de leraren
van het eerste leerjaar deel aan dit overleg.

De criteria die we hierbij hanteren zijn:
- jongens en meisjes
- niveau
- gedrag
- welbevinden en betrokkenheid
- evenwicht in klasgrootte

● Lager onderwijs:
De gevormde klasgroep bij aanvang van het eerste leerjaar blijft in
principe doorheen de hele schoollooptijd behouden.

Nieuw ingeschreven leerlingen worden op basis van klasgrootte en
achtergrondinformatie in een klas geplaatst. Ouders kunnen hun
voorkeur van groep op basis van een vriendje of vriendinnetje
doorgeven bij de inschrijving.

Op de vraag om een leerling bij een bepaalde leraar te zetten gaan
wij niet in. Wij motiveren dit als volgt:

- Al onze leraren zijn goed opgeleid, hebben voldoende ervaring en
werken met grote inzet en engagement.



- Ouders die emotionele weerstanden menen te ondervinden, vragen
wij dat zij ons dit onmiddellijk signaleren. Zo kunnen we het nodige
doen om het probleem om te lossen.

Het onderscheid tussen A- en B - klas is enkel een administratief
gegeven. Om zeker niet de indruk te geven dat deze indeling een
niveauverschil aanduidt, stromen de leerlingen om het schooljaar van
A naar B - klas en omgekeerd. Van deze regel kan afgeweken worden
omwille van pedagogische en organisatorische redenen.

3.7 ZORG OP SCHOOL

a) Voorzieningen op klasniveau:
Differentiatie, werken in niveaugroepen, contractwerk, hoekenwerk,
3-sporenbeleid, SLD, ondersteuning, co-teaching, ...

b) Voorzieningen op schoolniveau:
Kindvolgsysteem (KS) / Leerlingvolgsysteem (LS)

- score van betrokkenheid en welbevinden
- (KS) via ontwikkelingslijnen een handelingsplan opzetten

voor leerlingen die in een bepaald ontwikkelingsgebied
achterstand oplopen.

- (LS) via formatieve toetsing van de leerling een
handelingsplan opzetten voor die leerlingen die voor een
bepaald leergebied (leerlijn) achterstand oplopen.

Leerlingenbesprekingen op Multi Disciplinair Overleg (MDO)
- soorten: overgangsbesprekingen, bespreking van alle

leerlingen van een groep, besprekingen van leerlingen
met problemen (op basis van gegevens uit het
kindvolgsysteem)

- samenstelling MDO: directie, klasleraar, leraar van de
parallelgroep, zorgcoördinator, taakleraar, externe
deskundigen (vb. begeleiding, VCLB, ...)

- betrokkenheid van ouders bij en informatie aan ouders
over MDO (zie ook oudercontact).



Voorzieningen voor leerlingen met een handicap
- materiële voorzieningen
- extra ondersteuning
- voorzieningen op niveau van de scholengemeenschap

Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te
vragen.

3.8 VOORZIENINGEN VOOR LEERLINGEN MET MOEILIJKHEDEN

a) Voorzieningen voor leerbedreigden
De opvolging en ondersteuning gebeurt volgens de fasen van het
zorgcontinuüm. In fase 0 en 1 spreken we over acties opgezet door
de leerkracht of school. Deze gebeuren ten goede van de
leerlingen. Zijn deze ontoereikend dan schakelen we over naar fase
2. In overleg met de ouders zullen we externe partners betrekken
(logopedisten, kinesisten, ...) Dit ook steeds met hulp en in overleg
met het VCLB. In fase 3 is er een doorverwijzing naar aangepast
onderwijs.

b) Voorzieningen voor leerlingen met een motorische handicap
De school is te bereiken via de hoofdingang en de speelplaats aan
de Stokstraat. In het gebouw is een lift aanwezig. Hierdoor zijn alle
klassen en andere ruimtes in het gebouw bereikbaar voor een kind
met een motorische handicap. In elke toiletruimte is er 1 toilet
voorzien voor kinderen met een motorische handicap.

3.9 AFWEZIGHEDEN

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar
school komen. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar
school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer



risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de
leerlingengroep.

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de
overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen,
kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang
tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind
effectief kleuteronderwijs volgde.

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kind onmiddellijk
aan ons meldt, liefst voor 10 uur. Ook als je eens door omstandigheden
je kind niet op tijd kunt brengen, laat je dat zo snel mogelijk weten. Je
meldt je dan aan bij het secretariaat. Komt je kind meerdere keren te
laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen
nagaan hoe we de participatie van je kind kunnen verhogen.

Je kind is nog niet leerplichtig in het kleuteronderwijs
Leerlingen jonger dan 5 jaar kunnen niet onwettig afwezig zijn. Ze zijn
niet onderworpen aan de leerplicht.

Je kind is 5 jaar en leerplichtig in het kleuteronderwijs
Voor 5-jarige leerlingen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van
minstens 290 halve dagen aanwezigheid. Wij kunnen beslissen of een
afwezigheid van een 5-jarige kleuter aanvaardbaar is of niet. Als de
afwezigheid aanvaardbaar is, dan telt dit mee voor het bereiken van
de 290 halve dagen aanwezigheid in het kader van de leerplicht. Dat
geldt niet voor de toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs!

Je kind is voltijds leerplichtig in het basisonderwijs
Voor leerlingen in het lager onderwijs (leerlingen die vervroegd zijn
ingestapt) en voor 6- en 7-jarige leerlingen in het kleuteronderwijs is de
leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde
afwezigheid.

Gewettigde afwezigheden



Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het
kleuteronderwijs gelden volgende gewettigde afwezigheden:

Wegens ziekte
o Is je kind 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek, zelfs als één of
meer van die dagen geen schooldagen zijn (bv. weekend), dan
is een medisch attest nodig.
o Is je kind (minder dan) 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek,
dan volstaat een briefje (handtekening + datum) dat je ons
bezorgt. Zo’n briefje kun je maar 4 keer per schooljaar gebruiken.
Een medisch attest is nodig als je al 4 keer een briefje hebt
gebruikt.
o Is je kind chronisch ziek, neem dan contact op met ons en het
CLB.
o Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts)
moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.
Verwittig ons zo vlug mogelijk en bezorg het medisch attest of
het briefje aan de klasleerkracht. Wij nemen contact op met het
CLB bij twijfel over een medisch attest.

Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden
In bepaalde andere situaties kan je kind gewettigd afwezig zijn.
Hiervoor verwijzen we graag naar punt 4.1.3 in de
schoolbrochure.

Problematische afwezigheden
Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school
zijn gewettigd, zijn te beschouwen als problematische
afwezigheden. Wij zullen je onmiddellijk contacteren bij elke
problematische afwezigheid van je kind.
Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden
contacteren wij het CLB. Samen werken wij rond de begeleiding
van je kind. We nodigen je in dat geval uit voor een gesprek.

3.10 VERKEERSVEILIGHEID



Verwachtingen naar de ouders:
De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis
naar school en van school naar thuis. De ouders zorgen zelf ervoor dat
kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die
verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. Het is belangrijk dat ouders het
goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de
verkeersregels na te leven. De ouders parkeren hun wagen volgens de
verkeersregels rond de school.

Verwachtingen naar de kinderen:
- Neem steeds de veiligste schoolroute.
- Respecteer de verkeersreglementen.
- Wees uiterst voorzichtig op de openbare weg.
- Zorg ervoor dat je fiets technisch in orde is.
- Tijdens een verplaatsing met de bus ga je direct na het opstappen

zitten en doe je de gordel om. Je staat pas op nadat de bus stilstaat
om af te stappen.

Afspraken afhalen en brengen van de kinderen:
- Ouders die hun kinderen zelf brengen, begeleiden de kinderen tot

aan de schoolpoort of begeleidende leerkracht. Daar nemen zij
VLOT AFSCHEID.

- Ouders mogen de speelplaats niet betreden, geen
bewakingsopdrachten uitvoeren of hinderen.

Verkeerssituaties in onze schoolomgeving:

a) Parking voor de kleuterspeelplaats
We vragen uitdrukkelijk dat deze parkeerplaatsen enkel worden gebruikt
door de ouders van
● kleuters
● leerlingen van het eerste en tweede leerjaar

Ouders parkeren zich hier kort, brengen hun kind via het pad aan de
boskant naar de schoolpoort en keren dan via het pad terug naar de



wagen. Op deze manier proberen we samen gevaarlijke situaties op de
parking tot een minimum te beperken en maken we weer plaats voor

andere ouders.

b) KISS & RIDE
Deze zone bevindt zich voor de school. De parking heeft 2 functies:
● busparking
● KISS & RIDE

Hier worden GEEN auto's geparkeerd. 
> Je rijdt deze strook op vanuit de Kasteelstraat;
> Je sluit goed aan met de wagen;
> Je neemt vlug en kort afscheid van je kind;
> Het kind stapt uit en neemt de boekentas;  
> Je rijdt verder in de richting van de Stokstraat; 
> Het kind betreedt het schooldomein via de ijzeren deur. 

We vragen uitdrukkelijk om hier niet te keren op de rijbaan. Dit om
gevaarlijke situaties te vermijden. 

c) Parking Campus Hasp-O Zepperen
Kinderen vanaf het derde leerjaar worden hier afgezet.
Hoe gaat dit in zijn werking?
● Je parkeert de auto op de parking van het secundair aan de

basketbalring;
● Als ouder breng je je kind naar de leerkracht die aan de boom

staat te wachten;
● De leerkracht zorgt ervoor dat je kind veilig kan oversteken;
● De kinderen wandelen in kleine groepjes verder tot aan het kleine

poortje.

ALGEMEEN
● Een leerkracht begeleidt de leerlingen die 's avonds aan de parking

van het secundair worden afgehaald;
● Ouders parkeren zich NIET op de parking van de leerkrachten;
● De doorgang aan de herdenkingsboom dient ten alle tijden vrij te

blijven.



● Parkeer je wagen niet op de straat, de parkeerplaatsen van de
leerkrachten, de berm of op het voetpad. Dit maakt het gevaarlijk
voor voetgangers en fietsers.

● Ouders rijden bij het binnenkomen onmiddellijk links of rechts en sluiten
aan zodat zoveel mogelijk auto's kunnen parkeren.

We moedigen het gebruik van de fiets heel erg aan. Ouders zorgen ervoor
dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken
die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is. Spoor je kind dan ook zeker
aan om een helm en fluohesje te dragen. Zo zijn fietsers beter beschermd en
zichtbaar in het verkeer! Fietsers betreden, parkeren en verlaten de school
met de fiets aan de hand via de grote poort van het lager onderwijs.
Doorheen de dag staat de fiets in de afgesloten fietsenstalling. Geen enkele
fietser verlaat de school zonder toestemming van een leraar.

3.11 BEWEGINGSOPVOEDING

De lessen bewegingsopvoeding maken integraal deel uit van ons aanbod.
Elke leerling dient wekelijks deel te nemen aan de lessen, een vrijstelling is
enkel te verkrijgen op basis van een doktersattest.

De turnlessen voor de kleuters gaan door in de kleutereetzaal. Die van de
lagere school vinden aan het begin en einde van het schooljaar plaats op
de speelplaatsen (buiten). Van november tot eind maart gaan we turnen in
de sporthal te Wellen.

De kinderen van de lagere school zijn verplicht om de sportkledij van de
school (wit T-shirt met logo van de school en grijze short) te dragen tijdens de
lessen. Kinderen met lange haren doen ze samen met een elastiek.
Om hygiënische redenen kleden zij zich best om na de turnles. De turnzakken
van de kinderen worden na elke les mee naar huis genomen.

3.12 GEZONDHEID EN MILIEU



De kinderen brengen gezonde versnaperingen mee. We dringen erop aan
gekleurde zoetigheden, chips of chocolade te vervangen door fruit of een
droge koek. Snoep en kauwgom is verboden op school.

We zorgen samen voor een nette school. Daarom vragen we om zoveel
mogelijk verpakkingen en afval te vermijden. Gebruik liever herbruikbare
brooddozen, drinkbussen en koeken -en/of fruitdoosjes. Voorzie dit steeds
van een naam. Wie toch verpakkingsmateriaal zoals brik meebrengt, neemt
dit terug mee naar huis in de brooddoos.
De leerlingen doen hun best om schools afval in de juiste afvalcontainer te
werpen.

Kinderen zijn in de mogelijkheid om 's middags een warme maaltijd op het
internaat te eten. De kostprijs voor een hoofdmaaltijd, dessert en water aan
tafel bedraagt 5 euro. Aan het eind van de maand ontvang je een
inschrijvingsformulier waarop je aanduidt op welke dagen je kind blijft warm
eten. Het inschrijvingsformulier voeg je samen met het geld in een enveloppe
en geeft het kind af aan het secretariaat.
Indien het kind niet ingeschreven is en wenst te blijven eten, kost een maaltijd
6 euro, deze dient onmiddellijk betaald te worden.
De aanwezigheden worden bijgehouden. Afwezigheden worden de maand
nadien in vermindering gebracht.

3.13 VERJAARDAGEN

Omdat we in onze school graag blaVIEREN en elk kind graag een
onvergetelijke verjaardag willen bezorgen en zich even bijzonder willen laten
voelen, wordt de verjaardag van je kind steeds gevierd op de dag van
verjaren in de klas, onder andere door het zingen van een verjaardagslied,
het uitblazen van verjaardagskaarsjes enzovoort. Éénmaal per maand zullen
de jarige leerlingen van de maand samen een traktatie uitdelen in de klas.
Deze traktatie wordt door de school voorzien.

3.14 HUISWERKBELEID



Als school kiezen we ervoor om huiswerk aan te bieden, omdat wij het zinvol
vinden om de geziene leerstof extra in te oefenen, om attitudes bij te
brengen, om de zelfstandigheid en het planvermogen bij onze leerlingen te
verhogen enzovoort.
De afspraken rond dit huiswerk en de verwachtingen die wij als school stellen,
kan u terugvinden in de schoolbrochure onder punt 2.1.2 Hoe begeleiden we
je kind? - Huiswerk. Daarnaast zal de klasleerkracht dit ook toelichten tijdens
de infoavond bij de start van het schooljaar.

4. Schooleigen pedagogische project

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het
opvoedingsproject van onze school staan en deze meedragen. Hieronder
vind je een beschrijving van de uitgangspunten van ons opvoedingsproject.
Je  kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie.

a) De uitgangspunten van onze christelijke identiteit.

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord
onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie
vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie. Wij zijn een dienst van
de kerkgemeenschap aan jonge kinderen.

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen,
met de wereld en met jezelf. In deze verbondenheid ervaren we God als
dragende grond en krijgt ook de verbondenheid met het mysterie concreet
gestalte. Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke
basisschool de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat
onze inspanningen niet op niets uitlopen.

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan
waarden als:



● het unieke van ieder mensenkind;
● de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen;
● verbondenheid en solidariteit met anderen;
● vertrouwen in het leven (hoop);
● genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is;
● openheid, respect en zorg voor mens en natuur;
● verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren;
● vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van

verbondenheid;
● zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties;

b) Aanbod van gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten.

We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op:
● de ontmoeting van elkaar in verbondenheid;
● de verdieping in de Bijbelse Boodschap;
● de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf;
● het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven en het kerkelijk

jaar op school. Dit doen we in verbondenheid met elkaar en (waar het
kan) in verbondenheid met God.

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden
komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De
godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de
kinderen. Ons doel is de kinderen te helpen om competente vertellers te
worden van het levensbeschouwelijke in hun eigen levensverhaal. We
brengen kinderen thuis in de verhalen uit de eigen traditie en leren hen de
verbinding leggen tussen deze verhalen en de existentiële vragen en
grenservaringen uit het eigen leven en uit het leven van andere mensen. Dat
veronderstelt communicatie. Het inzicht in de eigen traditie kan verdiept
worden door de dialoog met andere levensvisies. Zonder de verankering in
een traditie heeft de dialoog echter geen grond onder de voeten. Er bestaat
geen levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid los van een
levensbeschouwelijke traditie. In onze school opteren we uitdrukkelijk voor de



benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke
godsdienst en de katholieke traditie. Ook de zinvragen die zich aandienen in
de andere leergebieden komen daar uitdrukkelijk aan bod.

c) Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot 'goede'
mensen.
De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de
harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.
Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle
componenten van de cultuur:

● de wereld van taal en communicatie;
● de wereld van het muzische;
● de wereld van cijfers en feiten;
● de wereld van de techniek;
● de wereld van het samenleven;
● de wereld van verleden en heden;
● de wereld van het goede;
● de wereld van zingeving.

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden:
● We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt op het andere.

We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen;
● We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende

leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt;
● We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun

persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een
aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen
als de leerkracht het vraagt.

Waar het uiteindelijk op aankomt, is dat kinderen leren met het oog op het
leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun
leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.



d) We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend
opvoedingsklimaat

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te
ondersteunen en te begeleiden. We nemen kinderen serieus. Kinderen staan
positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die
positieve ingesteldheid.

Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis. Kinderen zijn zelf
actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en
vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.

Onze opvoeding wordt gedragen door:

● Onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind
We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de
ontwikkeling van ieder kind.

● De pedagogie van verbondenheid
Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse
verrijking.

● De pedagogie van de hoop
Wij hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen.
We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun
grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden, toch kansen
hebben en begeleid kunnen worden in hun groei.

● De pedagogie van het geduld
Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van
kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in
wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk.

Van de leerkrachten verwachten we dat ze:
● model staan voor goed leren;



● strategische vragen stellen;
● aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen;
● zinvolle contexten aanbieden;
● interactieprocessen begeleiden;
● peilen naar de vorderingen;
● helpen en coachen;

e) We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Ieder kind is beeld van God.
Wij omringen kinderen daarom met brede zorg. We willen kinderen optillen
en hen uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden. Daarvoor zijn
de pedagogie van de hoop en van het geduld essentieel.

Onze brede zorg heeft twee dimensies:
● We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen.

Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag
daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg.

● Wij proberen om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de
noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te
differentiëren. We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens
ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier
stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’. Voor deze bijzondere
zorgvragen werken we als school samen met ouders, VCLB, scholen
voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra …

f) Onze school als gemeenschap en als organisatie

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen.
We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede
organisatie.
Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de
directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende
kwaliteitsbewaking en verbetering.



We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:
● de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun

kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een
zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school;

● het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het
beleid van de school;

● externe begeleiders die ons ondersteunen , vormen en ons helpen bij
onze professionalisering.

● de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof
van waaruit in de school gewerkt wordt.

● de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze
opvoedings- en onderwijsopdracht.

5. Onderwijsaanbod (leergebieden) - leerplannen

De doelen uit het pedagogisch project zullen voor de hele basisschool
geconcretiseerd worden, via het gebruik van het leerplan Zin in Leren! Zin in
Leven!:

PERSOONSGEBONDEN ONTWIKKELING:
● Socio-emotionele ontwikkeling
● Ontwikkeling van het innerlijk kompas
● Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid
● Motorische en zintuiglijke ontwikkeling

CULTUURGEBONDEN ONTWIKKELING:
● Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld
● Mediakundige ontwikkeling
● Muzische ontwikkeling
● Taalontwikkeling
● Ontwikkeling van wiskundig denken
● Rooms-katholieke godsdienst



6. SAMENWERKING

6.1 SAMENWERKING MET OUDERS

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is
hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een
gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleraar.

CONTACT De directie of het secretariaat mag je telefonisch of via
e-mail contacteren om een afspraak te maken.

OUDERRAAD Voorzitter: Gilian Peutemans
Leden: Katrien Laureyns, Kristof Bamps, Serpil

Aliustaoglu, Indra Vandermeeren,
Stéphanie Stultjens, Dries Roebben, Ann
Vanroye, Simon Knapen, Cathy Van Ex,
Ilse Stasseyns

Website: www.ouderraadhetblavierke.be
E-mail: info@ouderraadhetblavierke.be

Zie ook schoolbrochure onder punt 3.4.2 Ouderraad

SCHOOLRAAD Voorzitter: Martien Hendrix
E-mail: martien.hendrix@hetblavierke.be
Oudergeleding: Gilian Peutemans, Stijn Forier
Personeelsgeleding: Martien Hendrix, Dirk Croes en

Katrien Neven
Lokale gemeenschap: Valère Vanmechelen, Marijke

Wintmolders, Emilie Schoofs
Zie ook schoolbrochure onder punt 3.4.1 Schoolraad

6.2 SAMENWERKING MET LEERLINGEN

LEERLINGENRAAD
● Verkiezingsprocedure:

https://www.ouderraadhetblavierke.be/


Uit elke klas van de derde graad mogen kinderen zich kandidaat
stellen. De kandidaten krijgen een week de tijd om campagne te
voeren. Als deze dagen om zijn, vindt er een verkiezing plaats. Alle
leerlingen van het 5de en 6de leerjaar krijgen een oproepingsbrief om te
gaan stemmen. Die brief brengen ze mee naar de verkiezing.
Per klas wordt er gestemd. De leerlingen mogen 2 kandidaten van hun
klas aanduiden, inclusief zichzelf.

Na het tellen van de stemmen wordt bekend gemaakt welke 2
kandidaten de vertegenwoordigers van hun klas in de leerlingenraad
worden.

De leerlingenraad komt ongeveer vierjaarlijks bijeen onder leiding van
de directie en zorgleraar. Zij bespreekt met de leerlingen items die de
leerlingen zelf aanbrengen en/of brengt er zelf aan. Hiervan maakt de
directie en/of zorgleraar een verslag dat aan de leden van de
leerlingenraad en aan alle leraren van de school teruggekoppeld
wordt.

● Samenstelling:
2 vertegenwoordigers van elke klas van de derde graad.

● Verantwoordelijke leraar: Evi Swennen

6.3 Met externen

6.3.1. VRIJ CENTRUM VOOR LEERLINGBEGELEIDING (VCLB)

Onze school werkt samen met het Vrij CLB Limburg afdeling Sint-Truiden

Adres: Gazometerstraat 7
3800 Sint-Truiden

Telefoon: 011 58 62 10
E-mail: sinttruiden@vrijclblimburg.be

Website: www.vclblimburg.be

Arts VCLB: Lieve Knops

https://www.vclblimburg.be/


Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de schoolbrochure punt 2.4.1.
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij
problematische afwezigheden van je kind (zie ook engagementsverklaring
tussen jou en onze school). Het CLB kan bepaalde problemen of
onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op
de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast
biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele
leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten.
Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en
discreet.

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal
vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de
openingsuren van de chat op hun website.

6.3.2. INDIVIDUELE LEERLINGBEGELEIDING

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de
evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een
leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde
momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen
hebben constant nood aan individuele zorg. Als je kind specifieke
onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. We gaan dan
samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. Het betekent dat je kind
mee als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet
zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook
zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van
het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je
kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. We zullen in
overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je
kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de
school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten. Wij
verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we
samen maken opvolgt en naleeft.

http://www.clbchat.be/


6.3.3. ONDERSTEUNINGSNETWERK

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk:

Ondersteuningsnetwerk Limburg, knooppunt Zuid

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de
ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor
ouders:

Elke Knaepen / Katrijn Coosemans 0472 26 20 33
zorgloket.zuidlimburg@katholiekonderwijs.vlaanderen

6.3.4. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING

Het schoolbestuur, de directie en het personeel laten zich begeleiden door
de begeleidingsdiensten van Katholiek Onderwijs Limburg - Hasselt.


