
ONTHAALBROCHURE KLEUTERSCHOOL

H . FAMILIE

BIJ ONS OP SCHOOL

  geven we kansen    zeggen we dankjewel 

I trekken we eropuit   houden we van elkaar  

s lachen we veel  b genieten we van de natuur   

A staat gezondheid in de kijker   dromen we groots   

 geloven we (in elkaar)   mogen we fouten maken  

 laten we talenten zien    zijn we familie 

sterk onderwijs . warme sfeer



We dromen van een school:
     waar iedereen welkom is;
    waar een open sfeer heerst;
     waar het fijn is om te werken en te leven;
     waar iedereen zich veilig voelt.

Waar we vanuit onze christelijke overtuiging waarden 
als eerlijkheid, verdraagzaamheid, gelijkheid, 
eerbied voor … willen voorleven en doorgeven.

Het schoolteam staat klaar om je kleuter sterk onderwijs
te geven in een warme sfeer. 
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Kleine kinderen 
geef je 

diepe wortels,
grote kinderen 

vleugels.

Zo trots 
als een pauw

op jou!

Iedereen
is een ster

en schittert
op zijn manier.

Elk kind
is uniek.

Jij bent dus
precies goed!

Jij bent zo 

WELKOM!

INZET

AMBITI
E

ENGAGEMENT

RESPECT

VERTROUWEN

Ambitieus
Vertrouwen
Inzet
Engagement
Respect

A-VIER



Structuur
Scholen Heilige Familie vzw
Hofstraat 15
9100 Sint-Niklaas 
•

 Ges. vrije kleuterschool  
        03 777 26 79                 
         
• Ges. vrije lagere school
        03 777 82 82

• Ges. vrije secundaire school
        03 776 68 38 

Onze scholen zetten zich steeds in om 
het schoolleven in de Heilige Familie 
als één geheel uit te bouwen. 
Daarom is er vaak overleg tussen directies 
en teams om alle kinderen met de beste 
zorgen te omringen.

Kleuterschool Heilige Familie
Richard Van Britsomstraat 1
9100 Sint-Niklaas
info@basishfam.be
www.basishfam.be
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Naar school
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 Inschrijving kleuters

Iedereen is welkom op onze school! 

Als jullie voor onze school kiezen, moeten jullie akkoord 
gaan met ons christelijk opvoedingsproject en 
het schoolreglement.

Peuters kunnen met school starten vanaf het moment 
dat ze 2,5 jaar zijn. Ze mogen naar school komen op één 
van de volgende instapdagen:
 de eerste schooldag
 na de herfstvakantie
 na de kerstvakantie
 1 februari
 na de krokusvakantie
 na de paasvakantie
 na O.L.H. Hemelvaart

 
 Begin en einde van de school 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 u. - 11.40 u. en 13.10 u. - 15.30 u. 
Woensdag
8.30 u. - 12.05 u.

De poort is open vanaf 8.00 u.
De kleuterjuffen zorgen voor opvang tot 16.00 u.



 Hoe ziet onze schoolweek eruit
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 Buitenschoolse opvang 
         ‘De Sprinkhaan’  

Vanaf 7.00 u. kan je kind naar de opvang. 
Na schooltijd kan het er tot 18.00 u. blijven. 
Op woensdagmiddag is er opvang van 
12.05 u. tot 18.00 u.
De betalingen voor de buitenschoolse 
opvang worden geregeld via de 
stadsdiensten.
Kinderen die maar even gebruik maken 
van de opvang mogen in de betaalde 
ophaalopvang van de school blijven. 
(tussen 16.00 u. en 16.30 u. of op
woensdagnamiddag tussen 12.20 u. en 
13.30 u.)

 Afwezigheden

Dagelijkse aanwezigheid op school is 
belangrijk voor de ontwikkeling van je kind.
Alle kleuters die 5 jaar zijn of worden tijdens 
het begonnen schooljaar zijn leerplichtig.
Voor kleuters jonger dan 5 jaar, is er geen 
leerplicht. Toch blijft regelmatige aanwezigheid 
op school ook voor hen zeer belangrijk.
Die aanwezigheid is belangrijk voor een vlotte 
overgang naar het lager onderwijs en voor de 
schooltoeslag via het groeipakket als je voldoet 
aan de voorwaarden.

5

WOENSDAG

8 u. - 8.30 u.

MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAGUUR

open onthaal

start activiteiten: zin in leren, zin in leven8.30 u.

tussendoor 15 min. speeltijd - 2 shiften om het aantal 
kleuters te beperken op de kleuterspeelplaats
Voor of na de speeltijd gaan we naar het toilet, 
wassen we onze handen, eten we fruit of een 
koekje en drinken we water. Dit zijn onze routines.

11.40 u. - 13.10 u. middagpauze met mogelijkheid tot warme maaltijd

13.10 u. start activiteiten: zin in leren, zin in leven
tussendoor terug speeltijd en routines

15.30 u. einde van de schooldag

De kleuters kunnen tot 16 u. op school afgehaald worden.

halve dag
school
tot 12.05 u.
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Contact met de school
Wij vinden het contact met de ouders heel belangrijk. 
We maken dan ook graag tijd voor jou.
Elke dag is er een mogelijkheid om de juf van jouw kind 
te zien. Kleine ongemakken kunnen vaak vermeden worden 
met een kort gesprek.
Aarzel daarom niet om de juf of de directie aan te spreken. 

 Infomoment

Voor de start van het nieuwe schooljaar zal de kleuterjuf een 
infomoment organiseren waarbij zij de dagelijkse werking en de 
specifieke klasafspraken uitlegt. 

 Oudercontacten

Tijdens het schooljaar word je uitgenodigd om naar 
een oudercontact te komen om de ontwikkeling van 
jouw kleuter te bespreken. Als het nodig is, kan er steeds 
een afspraak gemaakt worden voor een extra individueel 
oudercontact. 

 Ouderraad

We vinden het belangrijk dat ouders en schoolinstanties 
samenwerken. 
De school organiseert daarom een ouderraad, zodat ouders 
kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten op de school. 
Steeds welkom!
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Middagverblijf 
en betalingen 

 Middagverblijf en maaltijden

In onze school bestaan volgende mogelijkheden:
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Middagverblijf met broodmaaltijd
Jouw kleuter brengt boterhammen mee en       
neemt drank in de school. Voor het middag- 
verblijf betaal je. Neem je drank uit een flesje, 
dan wordt dat ook aangerekend.  

Middagverblijf met warme maaltijd
Jouw kleuter kan op de volle schooldagen 
warm eten op school. Vooraf inschrijven 
is verplicht. De maaltijden worden via 
de schoolrekening betaald.

  
Tussendoortje
Een tussendoortje eten mag altijd. 
Op donderdag is het Tutti Frutti dag, dan 
eten de kleuters samen een stuk fruit. 
We willen de kinderen op school regelmatig        
water laten drinken. Een flesje met sportdop 
is het gemakkelijkst te hanteren voor 
kleuters. 



 Betalingen

Bij de start van het schooljaar ontvang je een overzicht van 
de te verwachten verplichte en niet-verplichte kosten. 

De gemaakte kosten vind je op de schoolrekening. 
Je betaalt deze per overschrijving op het rekeningnummer 
BE76 7376 2065 0095 van vzw Scholen H. Familie.
Je vermeldt steeds het OGM-nummer, de naam en de klas 
van jouw kleuter.

 Abonnementen

De school geeft je de kans om 
een abonnement te nemen op de 
kindertijdschriften Dopido, Dokadi 
en Doremi. Dit is niet verplicht.
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Extra's van de school

 Acties en projecten

Als christelijk geïnspireerde school leren we onze 
kinderen ook delen met anderen die minder 
hebben.  Daarom doen ze vrijblijvend mee aan 
spaaracties zoals Broederlijk Delen.

MOS staat voor Milieuzorg Op School, dat wil 
zeggen dat de kleuterjuffen de kleuters proberen 
bewust te maken van de omgang met het milieu 
om zo de school milieuvriendelijker te maken. 
Dit gebeurt aan de hand van verschillende acties  
zoals afvalpreventie, mobiliteit, zorgzaam 
omgaan met energie en water ... 

In het kader van ervaringsgericht werken maken 
de kleuterjuffen uitstappen met de kinderen, 
zoals een bezoek aan de brandweer, een winkel ... 

We laten de kinderen ook kennismaken met 
cultuur via een bezoek aan een theater of aan 
tentoonstellingen.
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 Zorgbeleid

Als schoolteam zetten we sterk in op de ontwikkeling en vorming 
van de totale persoon. We willen op een kwaliteitsvolle manier 
tegemoetkomen aan de onderwijs-en vormingsbehoeften van elk kind.
We geloven sterk in de groeimogelijkheden van iedere kleuter!
Soms is groeien best lastig: het gaat een beetje sneller… 
of misschien gaat het een beetje trager dan verwacht.
Klasjuffen, zorgteam, bewegingsjuf, directie en kinderverzorgster 
staan samen garant voor een krachtige leeromgeving.
Via differentiatie en aangepaste begeleiding bieden we elke kleuter 
de beste leer-en ontplooiingskansen.



Afspraken
 Vakanties en vrije dagen

Begin september krijgt elk kind een kalender met 
alle vakanties en vrije dagen voor het hele schooljaar. 

 Verjaardag

In iedere klas wordt een verjaardag gevierd met een lied, 
een dansje, een wens, een kroon … 
De kleuterjuf zorgt voor een feestelijke dag. 

 Snoepen

Het is bij ons op school niet toegelaten om snoep mee te brengen. 
Op belangrijke momenten wordt er door de klasjuf wel eens een snoepje 
uitgedeeld. Snoeprepen als tussendoortje geven we terug mee naar huis.

  Foto’s

Elk jaar wordt er een klasfoto gemaakt. 
Om de twee jaar worden de kinderen individueel gefotografeerd.
De aankoop van deze foto’s is niet verplicht.
Ook op onze website verschijnen foto’s van schoolse activiteiten waarop 
kleuters herkenbaar zijn. 
Als je niet wilt dat jouw kind op de schoolsite verschijnt, laat je dit bij 
het begin van het schooljaar schriftelijk aan de directie weten.
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 Boekentas

De ideale boekentas is licht en niet te groot. 
(richtmaten voor kleuters: 28 cm tot 31 cm) 
Zorg ervoor dat de boekentas groot genoeg is zodat er een brooddoos, 
een koekje, een flesje water en reservekledij in kan. Boekentasjes gaan 
meestal op de rug. Trolleys zien we liever niet. Deze zijn zeer groot voor de 
boekentassenkast en vaak onhandig voor de kleinste kleuters. 

 Turnuitrusting

Alle kleuters krijgen 2 lestijden per week turnen. We hebben hiervoor 
een aparte turnzaal. Voor onze kleuters vragen we eenvoudige witte 
turnpantoffels zonder veters te voorzien.

 Verzekering

Het schoolbestuur heeft een verzekering tegen ongevallen afgesloten voor de 
terugbetaling van de medische, farmaceutische- en hospitalisatiekosten 
(kosten die de ziekenfondsen niet terugbetalen). Persoonlijke schade en 
schade aan derden worden niet gedekt.
Wij raden de ouders aan zelf een familiale verzekering af te sluiten om deze 
moeilijkheden op te vangen.

 Ziekte en Medicatie

Een kleuter die ziek is blijft best thuis. Wanneer een kleuter op school ziek 
wordt, zal de school nooit op eigen initiatief medicatie toedienen. In dat 
geval zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd 
worden en hen gevraagd worden het kind op te halen.
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie 
aan een kleuter toe te dienen. Deze vraag moet echter met een schriftelijk 
attest van de dokter bevestigd worden. Het attest geeft tevens de juiste 
doseringen en toedieningswijze aan.
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Alles wat je
aandacht geeft,

groeit.

Dans, lach, fluit,
zing, schommel,
huppel, spring,
de wijde wereld

in.

Het mooiste 
dat je 

een kind
kan geven

is 
een kans.



Kleuterschool Heilige Familie
Richard Van Britsomstraat 1

9100 Sint-Niklaas
03 777 26 79

info@basishfam.be
www.basishfam.be

H.FAMILIE
sterk onderwijs.warme sfeer


