
SCHOOLGIDS 2020/2021



3
333

Beste ouder(s) 

Lieve kinderen

Van harte welkom in Zonnedorp. In deze schoolgids kan je heel wat informatie terugvinden over onze school. In 

deze gids leggen we een aantal algemene afspraken uit. Om op de hoogte te blijven van het actuele nieuws kan 

je terecht op onze website www.bszonnedorp.be of onze facebookpagina: BS Zonnedorp.

Heb je na het lezen van deze schoolgids nog vragen of bemerkingen, neem dan gerust contact op met de 

directie of het secretariaat. Wij staan altijd klaar om bijkomende uitleg te geven.

Indien je voorstellen hebt om de werking van de school nog vlotter te laten verlopen, aarzel dan niet en laat 

het ons weten. Wij maken graag tijd om met jou in gesprek te gaan.

Wij danken je alvast voor het vertrouwen dat je in onze school stelt.

Het Zonnedorp-team
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Wij gaan samen op weg naar een stralende toekomst

ONZE ZON IS WARM

Zonnedorp is een warme school waar we iedereen met de glimlach verwelkomen. Onze kleinschaligheid is 

onze troef. We kennen elkaar en gaan respectvol om met ieders eigenheid omdat we ervan overtuigd zijn dat 

dit een meerwaarde biedt. Tijd maken voor elkaar vinden wij belangrijk. Wij maken school met ons hart vanuit 

een echte interesse in wat er leeft bij onze kinderen en hun ouders. Zij mogen zichzelf zijn, ze worden gezien, 

er wordt naar hen geluisterd. Zo werken wij aan een school waar iedereen zich goed voelt! Een school waar 

kinderen, personeel en ouders het samen goed kunnen vinden en betrokken zijn.

In de praktijk: 
• Elke ochtend voor school en elke avond na school zijn leerkrachten nog even aanwezig in de klas, zodat 

kinderen zich welkom voelen. Ook ouders zijn op dat moment welkom voor een informele babbel.

• De dag in de klas begint met een gevoelsronde. Kinderen vertellen hoe het met hen gaat en leren wat zijzelf 

en andere kinderen nodig hebben om zich goed te voelen op school. 

• In kringgesprekken, een klasraad en de kinderschoolraad bespreken de kinderen samen met hun leerkracht 

wat goed en minder goed loopt en welke afspraken ze nodig heben om dit te veranderen.  

• Ouderparticipatie heeft een belangrijke plaats op onze school. We verwachten dat ouders drie keer per jaar 

aanwezig zijn op het oudercontact. Daarnaast zijn ouders steeds welkom in de klas om mee activiteiten of 

uitstappen te begeleiden, een workshop te geven, voor te lezen, … 

• …

ONZE ZON LAAT KINDEREN GROEIEN

Zonnedorp plaatst groei centraal. We leggen de lat hoog voor onze kinderen en dagen hen uit de beste 

versie van zichzelf te worden. Een krachtige leer- en leefomgeving laat kinderen toe om op hun eigen manier 

een mooi groeiproces door te maken. Bovendien zorgt onze werking ervoor dat leerlingen leren hun eigen 

leerproces in handen te nemen. Ze krijgen de kans uit te zoeken waar ze goed in zijn en wat ze graag doen. Wie 

zichzelf goed kent kan betere keuzes maken. Zo werken wij aan een school die blijft onderzoeken hoe ze haar 

kinderen op de best mogelijke manier kan voorbereiden op een verdere schoolloopbaan.

In de praktijk: 
• We vertrekken van de visie en de leerplannen van het GO. Leerkrachten en zorgteam bespreken regelmatig 

het leerproces van alle kinderen in de klas. We dagen kinderen uit waar dat kan en ondersteunen hen waar 

nodig. 

• We leren en praten met kinderen over hoe ze een opdracht tot een goed einde kunnen brengen. Wat wordt 

er precies van mij verwacht? Wat is de eerste stap? Wat heb ik daarvoor nodig? Door te praten over het 

leerproces leren kinderen van andere kinderen.

• Kinderen leren hun talenten kennen. We zoomen in op wat talenten precies zijn, wat ze over jezelf vertellen 

en hoe je hen op een fijen manier kan inzetten in verschillende contexten. 

• Kinderen krijgen drie keer per jaar een rapport. Onze school kiest ervoor om geen puntne weer te geven op 

de rapporten. We maken wel duidelijk in welke mate een leerstofonderdeel bheerst is en vullen dit aan met 

feedback van de leerkracht; Op deze manier krijgen ouders en kinderen een duidelijk en genuanceerd beeld 

van het leerproces.

• …

ONZE ZON STRAALT OVER DE STAD

Zonnedorp is een school in de stad, een school die leeft. Onze kinderen gaan op ontdekkingstocht in en 

rondom Aarschot. Dit biedt een boeiende context. Onze kinderen leren de wereld bekijken vanuit verschillende 

standpunten. Wij leren met elkaar en van elkaar, wij leren samen. Zo werken wij aan een school die 

samenwerkt met de stad rondom zich zodat onze kinderen met een open geest en een gezond zelfvertrouwen 

de wereld in stappen.

In de praktijk: 
• We leggen in de lessen linken naar de stad: we onderzoeken planten in het stadspark, we stappen een 

kilometer naar het station, we doen zelf de boodschappen voor een kookactiviteit, … Soms nodigen  

we een expert uit op onze school, zodat we hem al onze vragen kunnen stellen. 

• We sporten geregeld in de sporthal en het zwembad. 

• We gaan naar voorstellingen in het cultureel centrum. 

• We gaan met onze klas naar de bibliotheek en het museum. 

• We hebben aandacht voor het milieu en sorteren afval. 

• …

ONZE VISIE
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CLB- CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING      

Mocht je vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van je kind, dan kan je altijd contact opnemen met de 

leerkracht of de zorgcoördinator op school. Als er extra ondersteuning of advies nodig is, kunnen wij op elk 

moment het CLB inschakelen. 

Het CLB werkt vooral rond de volgende 4 gebieden: 
• Leren en studeren: Bij het CLB kun je bijvoorbeeld terecht met vragen over studiemethode,

 voor een diagnose en gesprekken over studiemotivatie. Ook kan het CLB nagaan wat je nodig hebt om  

 zo goed mogelijk aan  de lessen deel te nemen.

• Onderwijsloopbaan: Het CLB geeft bijvoorbeeld uitleg over studierichtingen en helpt je bij het kiezen.

• Preventieve gezondheidszorg: Ken je het best van de ‘medische onderzoeken’. 

• Psychisch en sociaal functioneren: Heb je het momenteel moeilijk door problemen thuis? Voel je je   

 niet goed in je vel? Heb je faalangst? Je kunt ermee bij ons terecht.

• Natuurlijk kun je ook met andere vragen bij hen aankloppen. 

Het kan gebeuren dat het CLB zelf contact opneemt op vraag van de school. Je kan ook rechtstreeks naar het 

CLB gaan mocht je vragen hebben.  

CLB-Aarschot
Bogaardenlaan 8A
3200 Aarschot
Tel. 016 25 27 83
clb18.aarschot@g-o.be

DIRECTIE EN SECRETARIAATSMEDEWERKERS     

Directeur Judith Maris      016 68 98 22 

Secretariaat Chantale Vanhove 016 68 98 22   

 Tanja Claes 

ONZE KLEUTERSCHOOL     

Jongste kleuters  Evi Wouters, Lien Meulemans en Lyndsey Van Gelder

Oudste kleuters Nathalie Aerts en Katrijn Brems

Lichamelijke opvoeding Bart Vanden Abeele

ONZE LAGERE SCHOOL  

Eerste graad  Kizzy Dresselaers, Dorien Van Gossum en Dorien Wouters

Tweede graad  Ilse Van de Velde, Viviane Denoodt en Dorien Van Gossum

Derde graad  Liesbeth Claes en Lut Pols

Lichamelijke opvoeding  Bart Vanden Abeele

Katholieke godsdienst  Kaatje Hannes

Niet confessionele zedenleer  Ilka Van Criekinge

Islamitische godsdienst  Kiraz Cetin

ZORGTEAM 

Zorgcoördinator kleuters     Eva Van Hoecke

Zorgcoördinator lagere school     Aagje Van Hees

Zorgleerkracht Anke van Sant

SCHOOLTEAM
School maken doe je niet alleen. Wij zijn er met een heel team om jouw kind optimaal tot ontplooiing te laten 

komen. We stellen onze medewerkers graag aan je voor.  
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INSCHRIJVINGEN VAN LEERLINGEN

HOE SCHRIJF IK MIJN KIND IN?  

Elk kind is welkom bij ons. Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen een juiste schoolkeuze maken 

en kunnen kiezen voor een school waar ze zich goed voelen. Een school leer je kennen door op bezoek te 

gaan en te kijken en voelen wat er leeft. Daarom nodigen wij ouders en kleuters graag uit voor een gesprek 
en een rondleiding  door de school.  Zodra je als ouder een school gevonden hebt waar je je goed bij voelt, is 

het belangrijk dat je kind op tijd ingeschreven wordt. Want om zoveel mogelijk onderwijs op maat te kunnen 

aanbieden, geldt in onze klassen een maximumcapaciteit  en kunnen onze klasjes dus snel vol zitten.

Alle kinderen zijn welkom in Zonnedorp op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de 

realisatie van ons opvoedingsproject. De inschrijving van je kind is pas definitief als je een ondertekende 

en gedateerde verklaring hebt binnengebracht waaruit blijkt dat je kennis nam van de “Schoolgids” en het 

“Schoolreglement” en hiermee akkoord gaat. Dit akkoord moet jaarlijks hernieuwd worden bij het begin van  

het schooljaar. Er kan heel het schooljaar door ingeschreven worden. Je maakt best vooraf een afspraak  

met de directeur.  

In onze kleuterschool beperken wij het aantal kleuters tot 24 per geboortejaar. Ook in de lagere school  zitten 

per leerjaar maximum 24 leerlingen in een klas. Zolang de maximumcapaciteit niet bereikt is, kunnen wij 

nieuwe leerlingen inschrijven, in volgorde van aanmelding. Wanneer de klasjes vol zitten moeten wij een 

inschrijvingsstop instellen.

WANNEER MAG JE KLEUTER VOOR HET EERST NAAR SCHOOL?

Kleuters mogen  vanaf tweeënhalf jaar  naar de kleuterschool. Om een rustige instap en een optimaal onthaal 

van de kleuters te kunnen garanderen, heeft de wetgever  vaste instapdagen vastgelegd.

Er zijn zeven instapmomenten voorzien waarop kleuters,
ouder dan tweeënhalf jaar en jonger dan drie jaar, toegelaten worden:  
• De eerste schooldag na de zomervakantie 

• De eerste schooldag na de herfstvakantie 

• De eerste schooldag na de kerstvakantie 

• 1 februari 

• De eerste schooldag na de krokusvakantie 

• De eerste schooldag na de paasvakantie 

• De eerste maandag na het Hemelvaartweekend 

Nadat je kleuter tweeënhalf jaar geworden is, kan hij of zij dus instappen op de eerstvolgende instapdag. 

Samen met de andere basisscholen uit onze Scholengroep hebben wij een website ontwikkeld waar je op 

basis van de geboortedatum van je kind kan berekenen wanneer je kind echt naar school kan. Je kan hiervoor 

terecht op www.adite.be/instappen

WANNEER KAN JE JE KIND INSCHRIJVEN IN ONZE SCHOOL?

Wij zijn er elke dag op de gewone schooluren om jouw vragen te beantwoorden en/of je kind in te schrijven. 

Daarnaast zijn we er tijdens de grote vakantie gedurende de eerste week van juli en de twee laatste weken van 

augustus. Mocht geen van deze momenten voor jou passen, dan maken we graag een afspraak.

DE INSCHRIJVING: PRAKTISCH

Bij de inschrijving zullen we je vragen naar een officieel document waarmee je je kind kan identificeren. Wij 

vragen je daarom de Kids-ID van je kind of een document van gezinssamenstelling mee te brengen bij de 

inschrijving. Dat document kan je verkrijgen op het gemeentehuis. Uiteraard verwachten we dat ouders 

akkoord gaan met de afspraken in deze schoolgids, met het schoolreglement en het opvoedingsproject van 

de school. Pas na de verklaring dat je hiermee akkoord gaat, is de inschrijving definitief.  Dit akkoord wordt 

jaarlijks hernieuwd bij het begin van het schooljaar. Wanneer je kind eenmaal is ingeschreven, blijft de 

inschrijving geldig voor alle leerjaren in de basisschool. 

AFSPRAKEN VOOR HET SCHOOJAAR 2020-2021

Zodra de klassen vol zitten kunnen wij geen nieuwe leerlingen meer inschrijven.  Om ervoor te zorgen dat ouders 

met meerdere kinderen voor al hun kinderen een plaatsje vinden in dezelfde school laat de wetgever ons toe om 

broers en zussen/kinderen van eenzelfde leefeenheid, kinderen van personeelsleden en indicator-leerlingen  

voorrang te geven bij de inschrijving.

De precieze inschrijvingsdata worden samen met alle andere scholen van Aarschot bepaald. We brengen ouders 

van onze leerlingen tijdig op de hoogte, zodat ze kunnen genieten van de voorrangsregeling voor broers en 

zussen. 

Nieuwe leerlingen die zich willen inschrijven kunnen altijd vrijblijvend langskomen op onze school of een afspraak 

maken met het secretariaat of de directeur. In de loop van het schooljaar wordt er ook een infoavond voor nieuwe 

leerlingen georganiseerd.
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De eerste schooldag voor onze allerkleinsten is een grote gebeurtenis  in zowel hun leven als dat 

van hun ouders. Voor heel wat kinderen is het een grote stap naar een onbekende wereld. Voor het 

ontwikkelingsproces van een kind is het zeer belangrijk dat het zich goed voelt op school. Daarom geven 

we je graag wat  tips  die een leidraad kunnen zijn om je kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de eerste 

schooldag.

VOOR DE EERSTE SCHOOLDAG   

Vooraleer je kind naar school komt, maakt het best al eens kennis met de school en de klas. Je kan je peuter 

meenemen bij de inschrijving of een afspraak maken met de juf om de klas te bezoeken. 

Onze school nodigt ingeschreven kleuters ook uit voor een kennismakingsmoment in de week voor hun 

instapdag.

De kleuterjuf wil je kind graag op voorhand leren kennen. Zo kan je een paar bijzonderheden over jouw kind 

vertellen. De juf kan zo vanaf de eerste schooldag op de eigenheid  van je kind inspelen, zodat je peuter zich 

persoonlijk aangesproken en gekend voelt. De juf kan je dan ook informeren over de gewoonten en gebruiken 

in de klas.

Het is best dat je peuter ook al wat gewoon wordt aan de schooluren  (bv. op tijd opstaan, …). Samen met 

je kind kan je praten over ‘school’, over de nieuwe vriendjes, over de juffrouw die vertelt en zingt, over het 

speelgoed, de speelplaats, enz.

Het is aan te bevelen om samen met je kind een schooltas  te gaan kopen. Voor je kind naar school gaat, zou het 

schooltasje al een vertrouwd voorwerp moeten zijn, dat hem of haar een stukje ‘veilige thuis’ mee naar school 

geeft. Zorg er ook voor dat de naam van je kind in de schooltas staat.

Dat mama en papa weggaan, horen vele peuters pas voor het eerst op het moment zelf. Je kan best vooraf al 

eens aan je peuter vertellen dat mama en papa niet op school blijven, maar wel terugkomen.

VOOR HET EERST NAAR SCHOOL Samen de schooltas maken
Op de eerste schooldag maak je best ‘s ochtends samen met je kind de schooltas klaar. Zo wordt het een stukje 

van thuis dat mee naar school kan. 

Wat zit er in de schooltas?
• Gezonde tussendoortjes;

• Een brooddoos met naam erop;

• Een drinkbus met water;

• Het heen- en weermapje van de school. Dit mapje krijgt je peuter op de eerste schooldag op school;

• Omdat een ongelukje snel gebeurd is, vraagt de juf een schoendoos mee te geven, waarin    

reservekledij zit die op school mag blijven. Om vergissingen te vermijden willen we vragen om op elk   

voorwerp en kledingstuk de naam van je kleuter te voorzien.

Het afscheid
Afscheid nemen is moeilijk, dat ervaren volwassenen soms ook nog. Wees erop voorbereid dat het afscheid 

soms ook met een traan gepaard gaat. Dat mag, want verdriet en emotie mogen geuit worden. Op dat moment 

zijn peuters niet gebaat bij uitspraken zoals: ‘wees nu maar een flinke meid, grote jongens wenen  

toch niet...’.

Het is veel geruststellender voor een kind wanneer het begrip  voelt voor zijn verdriet, dat het ervaart 

dat iemand met hem meeleeft en dat verdrietig zijn bij een afscheid normaal is. Een praktische tip die zijn 

deugdelijkheid in de praktijk heeft bewezen: houd het afscheid kortt. Het moment van afscheid doet pijn en hoe 

langer het duurt, hoe moeilijker het wordt voor jouw kind. 

Het verwerkingsproces
Schooldagen leveren heel wat ervaringen  op voor een kind. Omdat je peuter al die ervaringen moet verwerken, 

mogen we hem of haar niet overvragen. Het is soms beter om kinderen met een halve schooldag te laten 
starten. Zo krijgen ze de tweede helft van de dag de gelegenheid om al hun ervaringen van de voormiddag als 

het ware op een rijtje te zetten en te verwerken in hun vertrouwde omgeving.

Je zal na de schooldag als ouder wellicht nieuwsgierig zijn naar de beleving van je kind op school en vragen: 

“Wat heb je nu gedaan op school?” Wees niet ontgoocheld wanneer je kind antwoordt met “Niets” of gewoon 

met “Spelen”. Dat korte antwoord maakt ook deel uit van het verwerkingsproces van je kind. Het is voor een 

jong kind zeer moeilijk om een bepaalde activiteit te beschrijven. Je kan natuurlijk altijd bij de kleuterjuf terecht 

om te vernemen wat je kind in de klas doet en hoe hij/zij zich voelt in de klasgroep.



13
131313

Kleuteronderwijs
Dagen  Voormiddag  Namiddag
Maandag 08.40u - 12.00u 13.20u - 15.25u 

Dinsdag 08.40u - 12.00u 13.20u - 15.25u 

Woensdag 08.40u - 11.35u - 

Donderdag 08.40u - 12.00u 13.20u - 15.25u 

Vrijdag 08.40u - 12.00u 13.20u - 15.25u

Lager onderwijs
Dagen  Voormiddag  Namiddag
Maandag 08.40u - 12.15u 13.20u - 15.25u

Dinsdag 08.40u - 12.15u 13.20u - 15.25u

Woensdag 08.40u - 11.35u -

Donderdag 08.40u - 12.15u 13.20u - 15.25u

Vrijdag 08.40u - 12.15u 13.20u - 15.25u

SCHOOLTIJDEN   

EEN DAG OP ONZE SCHOOL SCHOOLRESTAURANT EN MIDDAGPAUZE    

Op onze school kunnen de kinderen genieten van een warme maaltijd. Warme maaltijden worden geleverd 

door Sodexo. Om de vijf à zes weken worden de maaltijden besteld. Na deze periode ontvang je een factuur die 

betaald dient te worden met een overschrijving. De bestelde maaltijden van kinderen die gewettigd afwezig 

zijn, worden niet meegerekend bij de afrekening.

Prijzen lagere school
• Maaltijd (met soep) € 3,50

• Soep € 0,75

Prijzen kleuters
• Maaltijd (met soep) € 3,00

• Soep € 0,75

Bij de maaltijden drinken de kinderen water. Ook tijdens de speeltijden drinken de kinderen alleen water.

De school beschikt voor elke maaltijd over de informatie m.b.t. allergenen. Deze informatie kan u opvragen via 

het secretariaat. Indien uw kind allergieën heeft kunnen we dan samen specifieke afspraken maken.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

De voor- en naschoolse opvang wordt in onze gebouwen ingericht door Ferm.

Voor meer info kan je terecht op het secretariaat van Ferm op telefoonnummer 016 44 13 35.

Voor- en naschoolse opvang
Dagen  Voormiddag  Namiddag
Maandag 07.00u - 08.15u 15.40u - 18.30u

Dinsdag 07.00u - 08.15u 15.40u - 18.30u

Woensdag 07.00u - 08.15u 11.50u - 18.30u

Donderdag 07.00u - 08.15u 15.40u - 18.30u

Vrijdag 07.00u - 08.15u 15.40u - 18.30u



HUISWERKBELEID  

Huiswerk is een middel om het zelfstandig leren werken te bevorderen. Het is daarbij belangrijk dat de 

verantwoordelijkheid voor het huiswerk bij het kind ligt en het kind zelfstandig zijn huiswerk maakt. Zo oefent 

een kind verschillende vaardigheden. Door het huiswerk worden de ouders daarnaast ook betrokken bij 

het schoolgebeuren. Voor de motivatie van kinderen is het erg belangrijk dat ouders interesse tonen in het 

schoolse leven van hun kind.

Welke opdrachten krijgen onze leerlingen?
• Inoefenopdrachten (bv. lezen, extra rekenoefeningen, …)

• Memoriseeropdrachten (bv. tafels, dictees, …)

• Meebrengen van materiaal.

• Zoekopdrachten (vooral in klassen 4, 5 en 6) 

• Opdrachten op internet (Bingel, Scoodle,...)

Indien nodig worden de huistaken aangepast aan de noden van het kind.

Wanneer krijgen leerlingen huiswerk?
• 1e leerjaar maandag, dinsdag, donderdag max. 15 min.

• 2e leerjaar maandag, dinsdag, donderdag max. 15 min.

• 3e leerjaar maandag, dinsdag, donderdag max. 30 min.

• 4e leerjaar maandag, dinsdag, donderdag max. 45 min.

• 5e leerjaar maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag max. 60 min.

• 6e leerjaar maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag max. 60 min.

Taken en toetsen worden wekelijks gecommuniceerd via Smartschool. Zo krijgen leerlingen de kans hun taken 

te plannen, rekening houdend met hun vrijetijdsbesteding.

Wat verwachten we van ouders?
• Een rustige werkomgeving maken (een rustige plaats, voldoende licht,…).

• Samen met je kind taken en lessen overlopen en aftoetsen of dit zelfstandig kan.

• Huiswerk als luidop lezen en het memoriseren van maal-en deeltafels en splitsingen moeten wel

 goed opgevolgd worden.

• Respecteren van de opgegeven tijd. Als je kind regelmatig langer dan afgesproken aan een taak werkt,  

 signaleer het dan aan de klasleerkracht.

• Meld ernstige moeilijkheden en belangrijke problemen bij het maken van huiswerk,

 via de schoolagenda of persoonlijk aan de klasleerkracht.

  

Wat vewachten we van de kinderen?
Dat het huiswerk klaar is op de dag waartegen het gevraagd wordt. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf 

hun huiswerk maken, zo kan de leerkracht zich een beeld vormen van wat het kind al dan niet kent.

Wat mag je van de school verwachten?
• Communicatie via de weekbrief op maandag. 

• Toetsen en taken worden tijdig gecommuniceerd.

• Zorg voor voldoende hulpmiddelen:

 • Uitleg voor ouders zodat ze kunnen helpen waar nodig.

 • Alternatieve afspraken als het niet haalbaar is.
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ONZE VISIE IN DE PRAKTIJK

RAPPORTEN

Ons rapport is bedoeld om kinderen en ouders meer informatie te geven over de behaalde resultaten en zo 

een optimale begeleiding van het kind te creëren. Je krijgt een goed overzicht van wat je kind al goed beheerst 

alsook de moeilijkheden. Leg de nadruk op wat je kind goed kan, bespreek wat minder was. Bekijk het rapport 

positief, want niets is zo motiverend als aanmoediging! Samen zorgen we voor een optimale zorg voor je kind! 

Op onze school worden drie rapporten voorzien. Onze school kiest ervoor om geen punten weer te geven op 

de rapporten. We rapporteren wel de mate waarin een leerstofonderdeel gekend is, aangevuld met feedback 

van de leerkracht. We hopen dat deze manier van werken een duidelijke en genuanceerd beeld geeft van de 

ontwikkeling van onze kinderen.

OUDERCONTACTEN

We organiseren drie keer per jaar  een oudercontact om het leerproces van je kind te bespreken. We 

verwachten dat alle ouders aanwezig zijn op het oudercontact. De oudercontacten vinden telkens plaats in 

de week voor het rapport. De klasleerkracht brengt ouders tijdig op de hoogte van de precieze datum, zodat 

afspraken vastgelegd kunnen worden. 

MILEUZORG OP SCHOOL

Zonnedorp heeft veel aandacht voor het milieu op school (MOS). Daarom nemen wij enkele acties om ons 

steentje bij te dragen.
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ENKELE PRAKTISCHE AFSPRAKEN

WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE OF AFWEZIGHEID?

Wanneer je kind niet aanwezig kan zijn op school verwittig je ‘s morgens de school telefonisch. Voor alle 

kinderen in de lagere school en alle kinderen ouder dan 5 jaar dienen de afwezigheden gewettigd te worden.

Als ouder mag je zelf vier keer per schooljaar een ziektebriefje schrijven. De school voorziet hiervoor 

vier voorgedrukte briefjes, de zogenaamde z-briefjes. Zo’n z-briefje kan alleen als je kind maximaal drie 
opeenvolgende kalenderdagen ziek is. Is je kind vaker of langer ziek? Dan heeft hij of zij een medisch attest van 
een dokter  nodig. Je mag de briefjes aan de school bezorgen zodra je kind weer naar school komt. Moet je kind 

langer dan tien dagen thuis blijven, dan moet je het doktersattest onmiddellijk aan de school bezorgen.

Er zijn ook situaties denkbaar waarin je kind om andere redenen dan ziekte afwezig zal zijn op school. Denk 

bijvoorbeeld aan een begrafenis of een huwelijk van een naast familielid. In zulke gevallen bespreek je de 
afwezigheid vooraf met de directeur, die dan beslist of hij/zij toestemming kan geven voor de afwezigheid. Een 

leerling mag niet afwezig blijven om op vakantie  te vertrekken, om naar een evenement te gaan en ook niet 

omdat  (een van) de ouder(s) ziek is.

LEREN BUITEN DE SCHOOL

In elke klas worden een aantal didactische uitstappen georganiseerd die passen in een project of thema. Dit 

kan een bezoek zijn aan een museum, een theatervoorstelling, verkeerspark, schoolreisje, ... Onze meerdaagse 
uitstappen kaderen in het pedagogisch project van de school. Ze zijn voor de kinderen een leerrijke ervaring op 

gebied van sociale vaardigheden en beogen natuurlijk ook het leren door ervaren.

VERKEERSVEILIGHEID

Verkeersveiligheid houdt ons allemaal bezig. Zowel jullie als ouders en wij als school spelen hierin een 

belangrijke rol. We verwachten dat iedereen de verkeersregels en afspraken betreffende parkeren en het 

gebruik van de KISS&RIDE op het schooldomein naleeft. Parkeren in de omgeving van de schoolpoort wordt 

zoveel mogelijk vermeden, zodat de zwakke weggebruikers meer ruimte krijgen om zich comfortabel en veilig 

te bewegen.

Er zijn voldoende parkeerplaatsen op de Elisabethlaan. Op de KISS&RIDE kan men heel even met de wagen 

stoppen om er leerlingen af te zetten of op te halen, en daarna weer door te rijden. Het is in geen geval 

de bedoeling dat deze zone gebruikt wordt om langer dan 5 minuten te parkeren. Dubbel parkeren op het 

schooldomein is te allen tijde verboden

De parking van het kinderdagverblijf is voorbehouden voor personen met een toegangspasje van het 

kinderdagverblijf.

De kinderen die met de fiets naar school komen zetten hun fiets op de voorziene plaats.  De kleuters op 

de kleuterspeelplaats, L1 en L2 in de kleine fietsenstalling, vanaf L3 in de grote fietsenstalling. Tijdens de 

schooluren fietsen de kinderen niet met hun eigen fietsen op de speelplaats. Voor de kleuters zijn er fietsen 

voorzien. Fietsers verlaten de school met de fiets aan de hand, langs dezelfde weg als voetgangers.

BRIEFWISSELING

Om een vlotte communicatie met de ouders te garanderen communiceren wij zoveel mogelijk via de 

elektronische weg. We werken daarvoor binnen de Scholengroep via het platform Smartschool. Alle brieven 

worden via Smartschool doorgestuurd. De eerste schooldag geven we je via een brief de precieze instructie 

over hoe je je kan aanmelden. Tijdens de infoavond van de lagere school voorzien wij informatiemomenten 

over het gebruik van Smartschool waar je terecht kan met al je vragen.

Indien je geen toegang tot het internet hebt, geven wij graag alle informatie door op papier. Geef ons gerust 

een seintje.

VERJAARDAGEN

Het vieren van een verjaardag is een feest!

Wij zetten onze jarige kinderen heel graag in de bloemetjes! Zij mogen een traktatie meebrengen 

voor de klasgenootjes, maar dit is uiteraard geen verplichting. Een geschenkje meebrengen voor de 

anderen vinden we geen goed idee.  Wil je toch graag voor een attentie zorgen? Cake, wafeltjes, een 

stukje fruit of een droge koek vinden de kinderen prima.  Room-, chocolade- fruit- en snoeptaarten 

alsook drankjes zijn niet toegelaten. Een leuk voorleesboek of een spannend spelletje voor de klas 

zijn fijne alternatieven, maar ook dit is absoluut geen verplichting.
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GEZONDE TUSSENDOORTJES

Wij streven naar een gezonde levensstijl met sport en gezonde voeding! Naast een gezond en evenwichtig 

middagmaal willen wij ook aandacht besteden aan de tussendoortjes. Geef je kind een koek, een stuk fruit of 

yoghurt mee voor tussendoor. Snoep is niet toegelaten op school. Wij drinken op school altijd water.

Woensdag is fruitdag.  Die dag eten wij een stuk fruit als tussendoortje. Je kan fruit meegeven van thuis of 

bestellen op school.

SPORT OP SCHOOL

Vanaf de derde kleuterklas (gratis) tot het zesde leerjaar gaan onze leerlingen zwemmen, de zwemdata 

vind je terug op de kalender. Per week krijgt je kind twee uur lichamelijke opvoeding van de turnleerkracht. 

Turn-T-shirt met logo van onze school moet verplicht aangekocht worden. De verdeling gebeurt door de 

turnleerkracht.

Sport behoort tot de gewone en verplichte leerinhouden van een basisschool. Iedereen doet dus altijd mee. Het 

kan gebeuren dat een leerling niet mag deelnemen aan de sport- en/of zwemlessen om medische redenen. In 

dat geval hebben we een doktersattest nodig.

WIELTJESDAG

Donderdag is wieltjesdag in Zonnedorp. Kinderen mogen een step, skates of skateboard mee naar school 

nemen. Ze kunnen hier tijdens de speeltijden mee spelen. Als je wieltjes meebrengt, is het verplicht een helm 

te dragen.
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INSPRAAK OP ONZE SCHOOL
 Wij vinden het belangrijk dat de verschillende partners en betrokkenen bij onze school inspraak hebben in 

onze werking. Wij hebben daartoe verschillende inspraakorganen. 

SCHOOLRAAD

De schoolraad bestaat uit  drie personeelsleden, drie ouders, twee vertegenwoordigers en de directeur. De 

leden van de schoolraad worden verkozen en komen een paar keer per jaar samen.     

Onze schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en 

zeilt, waar het geld aan besteed wordt of welke uitstappen de leerlingen maken.

Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur.

De schoolraad volgt m.a.w. het dagelijks leven van het gehele schoolgebeuren op.

De bevoegdheid in verband met pedagogische zaken blijft echter volledig in handen

van het pedagogische team.

Voor onze school is de schoolraad als volgt samengesteld:
Personeel
• Viviane Denoodt

• Bart Vanden Abeele

• Liesbeth Claes

Ouders
• 

• Chloé Vansweevelt

• Kathy De Roover

Gecoöpteerd
• Kristien Vanvoorden

• Carmen De Keyser

KLASRAAD EN KINDERSCHOOLRAAD

Vanaf de oudste kleuters houden leerlingen en leerkracht een klasraad. Hierin worden sterke punten, ideetjes 

of werkpunten voor de klas besproken. Vanuit de klasraad kunnen kinderen beslissen om een agendapunt naar 

de kinderschoolraad "Ozon Junior" te brengen.

Tweewekelijks komt "Ozon-junior" samen onder begeleiding van twee leerkrachten. Elke klas vaardigt twee 

leerlingen af naar samenkomsten van Ozon Junior.  

OUDERRAAD

Onze oudervereniging is een groep van enthousiaste en geëngageerde ouders die het schoolteam 

ondersteunen en een meerwaarde wil bieden aan de school. Jaarlijks organiseren zij samen met het 

schoolteam tal van activiteiten waarvan de opbrengst integraal naar  initiatieven ten voordele van alle kinderen 

van Zonnedorp gaat.

We hoeven niet te vertellen dat helpende handen altijd welkom zijn. Ben je een gemotiveerde ouder die wat tijd 

wil vrijmaken om op een constructieve manier deel uit te maken van ons dynamisch Ozonteam of wil je af en 

toe een handje toesteken? Contacteer ons!
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VERZEKERING
Je kind is verzekerd door de school voor ongevallen die gebeuren op school, tijdens schoolactiviteiten en 

uitstappen, of op weg naar school en naar huis. De verzekering geldt niet voor stoffelijke schade, zoals 

beschadiging van kleding, pennenzak, …

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL?

De school brengt je op de hoogte van het ongeval en bezorgt je de nodige documenten. Het secretariaat volgt 

de verdere procedure op. Soms gebeurt het dat er overdag een ongeval gebeurt waar niet meteen een dokters-

tussenkomst nodig blijkt. Mocht ‘s avonds blijken dat je kind toch naar de dokter moet, dan meld je dat ‘s 

anderendaags aan de secretariaatsmedewerker die de verdere procedure opstart. 

MEDICATIE OP SCHOOL
Onze school mag geen medicijnen geven aan kinderen. Het is dus aangeraden om medicijnen zoveel mogelijk 

thuis te nemen.

Als het toch nodig zou zijn om medicatie op school te nemen, dan kan dit onder de volgende voorwaarden:

• De dokter vult een attest in waarop bevestigd wordt dat de leerling medicijnen op school moet

 nemen. Het blanco attest kan je afhalen op het secretariaat. Je kan het best meenemen  

 bij elk doktersbezoek. 

• De medicijnen worden samen met het attest van de dokter aan de leerkracht gegeven. 

Wanneer je kind op school ziek of onwel wordt, nemen wij altijd contact op met de ouders of indien zij niet 

bereikbaar zijn met een andere verantwoordelijke (oma, opa …). Het is het best dat in dat geval je kind zo snel 

mogelijk opgehaald wordt op school. Bij dringende gevallen bellen wij de hulpdiensten rechtstreeks.
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Iedereen heeft recht op onderwijs. Met haar school- en studietoelagen wil de Vlaamse overheid ervoor zorgen 

dat financiële drempels dat recht niet in de weg staan. 

 

De Vlaamse overheid voorziet een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de toelage. Als je aan 

de voorwaarden voldoet, kan je vanaf de kleuterschool een toelage krijgen. Heel wat gezinnen missen deze 

toelage, omdat ze ervan uitgaan dat ze er geen recht op hebben. Nochtans kom je vlugger in aanmerking dan je 

denkt. Bij twijfel kan je de aanvraag best indienen.

De studietoelage wordt automatisch toegekend door de Vlaamse overheid. Je hoeft hier niets meer  

voor te doen.

STUDIETOELAGE
Onze school heeft duidelijke afspraken in verband met schoolkosten en de manier waarop de schoolfacturen 

betaald worden.   

Voor het basisonderwijs geldt de maximumfactuur. De wetgever onderscheidt twee elementen: 

De scherpe maximumfactuur:      

• Dit zijn bijdragen voor ééndaagse uitstappen en voor andere buitenschoolse activiteiten waaraan

 de klas deelneemt. Dat kan een bezoek aan een tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling zijn,   

 workshops, sportactiviteiten tijdens de schooluren of uitstappen in het kader van een project.

 Ook de zwembeurten behoren tot dezeccategorie. De leerlingen van de 3de kleuterklas gaan

 gratis schoolzwemmen.   

• Voor de scherpe maximumfactuur worden verschillende bedragen vastgelegd,

 die elk schooljaar geïndexeerd worden.   

 

De scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt:

De minder scherpe maximumfactuur:      

Dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Voor meerdaagse 

uitstappen mag voor kleuters geen bijdrage gevraagd worden aan de  ouders. In de lagere school mag de 

totaalprijs voor de zes leerjaren van de lagere school tezamen niet hoger liggen dan € 445 voor bos-,   

zee- en sportklassen.  

 

Er zijn ook diensten die de school vrijblijvend aanbiedt. We denken hierbij aan toezicht, warme maaltijden, 

tijdschriften, ... De kostprijs die de school hiervoor aanrekent, moet in verhouding staan tot de geleverde 

prestaties.  

 

Alle bedragen worden verrekend via de schoolfacturatie.

Leeftijd en niveau  Maximum bedrag  

Kleuters € 45,-

Lager onderwijs € 90,-

SCHOOLONKOSTEN EN FACTURATIE
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In onze school, die pluralistisch ingesteld is en respect betoont voor alle levens-beschouwingen, kunnen de 

kinderen vanaf de derde kleuterklas een keuze maken tussen de levensbeschouwelijke vakken.

Kinderen kunnen op verzoek van hun ouders vrijgesteld worden van levensbeschouwelijke vakken. Dit moet 

door de ouders officieel aangevraagd en gemotiveerd worden. Kinderen van de derde kleuterklas en nieuwe 

leerlingen van de lagere school maken voor het eerste hun keuze. Nieuwe leerlingen maken bij de inschrijving 

in onze school hun keuze. Kinderen uit de tweede kleuterklas krijgen in de loop van juni het keuzeformulier, 

waarop ze hun voorkeur kunnen aangeven. Deze keuze geldt in principe voor de verdere schooltijd. Indien 

je een ander levensbeschouwelijk vak wil volgen, kan dit alleen gewijzigd worden vanaf het volgende 

schooljaar. Je vult dan opnieuw het keuzeformulier in, uiterlijk op 30 juni. Daarna kan de keuze van het 

levensbeschouwelijk vak niet meer gewijzigd worden en zal je kind hetzelfde vak volgen als het  

voorgaande schooljaar.

LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN ONS BESTUUR

HET GO!
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap behoort tot de drie grote onderwijs-netten die erkend worden 

door de Vlaamse Gemeenschap. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, 
gelijke onderwijskansen. Elke leerling is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij 

of zij moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Duizend scholen maken dit mogelijk voor om en bij 

de 300.000 leerlingen en cursisten.

Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid 

ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor 34.000 medewerkers zich dagelijks engageren binnen het 

gemeenschapsonderwijs. 

 

Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, 

creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden. Als organisator van het onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap heeft het GO! een eigen, uniek pedagogisch project (PPGO) dat kan nagelezen worden 

op de website van het GO! www.g-o.be

SCHOLENGROEP ADITE
Onze school behoort tot Scholengroep 12 - Adite. Adite verenigt de scholen van het GO! onderwijs van de 

Vlaamse gemeenschap in de regio Aarschot, Diest en Tessenderlo. De scholengroep wordt bestuurd door een 

verkozen Raad van Bestuur, die voorgezeten wordt door de heer Guido Van Reet.

De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur, de heer Gert Van Passel. 

Adite heeft een leerlinggerichte missie, die richting geeft aan het pedagogisch beleid van alle scholen van de 

scholengroep. Bij Adite is elke leerling een VIP, een veelzijdige interessante persoonlijkheid. In Scholengroep 

Adite is elke leerling een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities en moet iedereen 

zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Door in te spelen op ieders  individuele talenten beogen we  

maximale leerwinst en maximale, gelijke onderwijskansen voor elke leerling. Onze voortdurende aandacht 

voor ieders welbevinden moet ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt in  

onze scholen. 

Wij willen ‘mensen’ vormen en werken daarom aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in 

diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen.

Meer informatie vindt u op www.adite.be

Boudewijnvest 1A, 3290 Diest , Tel.: 013 35 04 90, E-mail: info@adite.be



ALTIJD WELKOM
Basisschool Zonnedorp, Bogaardenlaan 8, 3200 Aarschot

T. 016 68 98 22
onthaal@bszonnedorp.be                                

www.bszonnedorp.be


