
Infobrochure 
Schooljaar 2019-2020 

 

Contactgegevens  

Hoofdschool       Wijkschool 
 
Floraliënstraat 29      Th. De Cuyperstraat 144 
1200  Sint-Lambrechts-Woluwe     1932  Sint-Lambrechts-Woluwe 
Tel: 02/771.59.71      Tel: 02/770.49.09 
Fax: 02/772.90.31 
 
E-mail directie: directie@bsfloralia.be 
E-mail secretariaat : secretariaat@bsfloralia.be 
 

De schooluren  

Kleuterschool: 
 

Voormiddag 8u45 tot 12u10 speeltijd: 10u25 tot 10u55 

Namiddag 13u15 tot 15u20  

Woensdag 8u45 tot 12u20 speeltijd: 10u25 tot 10u40 

 
Lagere school: 
 

Voormiddag 8u45 tot 12u35 speeltijd: 10u25 tot 10u55 

Namiddag 13u40 tot 15u20  

Woensdag 8u45 tot 12u20 speeltijd: 10u25 tot 10u40 

Voor- en naschoolse opvang 

Voorschools hoofdschool van 7u15 tot 8u30 

Voorschools wijkschool van 8u15 tot 8u30 

Middagpauze L.S.: van 12u35 tot 13u40 
K.O.: van 12u10 tot 13u15 

Naschools hoofdschool van 15u35 tot 18u15 

 van 12u35 tot 18u15 (woensdag) 

Naschoolse wijkschool Geen opvang 

 
De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door de VZW “GIBBON”, Oud-strijderslaan 200, 1140 Evere. 
 

  

mailto:directie@bsfloralia.be
mailto:secretariaat@bsfloralia.be
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De leerkrachten 

 

 Hoofdschool Wijkschool 

Onthaalklas juf Julie  

1e kleuterklas juf Leen/juf Sofie juf Suze 
(onthaal- en 1ste kleuterklas) 

2e kleuterklas juf Viona juf Annemie / juf Elke 

3e kleuterklas juf Skrölan ter vervanging van 
juf Cilla/ juf Kristel 

juf Kelly ter vervanging van juf 
Nathalie 

 

1e leerjaar 1La: juf Anne 1Lb: meester Christophe 

2e leerjaar 2La: juf Lara 2Lb: juf Femke 

3e leerjaar 3La: meester Gery 3Lb: juf Kristien 

4e leerjaar 4La: juf Karen 4Lb: juf Barbara 

5e leerjaar 5L: juf Annika  

6e leerjaar 6L: juf Chantal  

 

SES-team kleuterschool: juf Elke, juf Sofie, juf Kristel 
SES-team lagere school: juf Lies, juf Inge  
Leerkracht platformer:  
Zorgcoördinator: juf Anne 
 
LO-team: meester Gijs, meester Christophe en juf Inge 

 

Pedagogisch project 
 
Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien 
tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren in een diverse 
samenleving.  

Leerlingenvervoer 

Het vervoer van de kleuters van de wijkschool van en naar de hoofdschool gebeurt per bus en is gratis. De 
school organiseert vervoer van en naar huis voor leerlingen voor en na de lessen. De schoolbus volgt zijn 
vaste rit met vastgestelde opstapplaatsen en deze dienst is betalend volgens de wetgeving en volgens het 
tarief van de lijnkaart. 
 
Kleuters rijden gratis tot de dag voorafgaand aan hun 6de verjaardag op voorwaarde dat onze school voor 
hen de dichtstbijzijnde school van de Vlaamse Gemeenschap is. 
Op abonnementen wordt een korting toegestaan nl. 20% voor het 2de betalende kind, het 3de kind rijdt 
gratis. 
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Voorrangsregeling voor broers en zussen 

Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, 
hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende 
schooljaar. 

Deze inschrijvingsperiode loopt van oktober tot december 2019. Na december 2019 heeft u  geen voorrang 
meer.  

Engagementsverklaring 

Dit is een geheel van wederzijdse engagementen die de school met u aangaat. Het gaat over 
engagementen in verband met uw aanwezigheid op het oudercontact, de voldoende en tijdige 
aanwezigheid van uw kind op school, de individuele begeleiding van uw kind en de houding tegenover de 
Nederlandse taal, onze onderwijstaal.  

Als u het schoolreglement ondertekent, gaat u ermee akkoord om hier constructief aan mee te werken. 
Ook onze school engageert zich ten aanzien van deze thema’s. 

 
1e engagement: oudercontact 

We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bij het begin van het   

schooljaar aankondigen. We verwachten van de ouders dat ze zich engageren om op het oudercontact 

aanwezig te zijn. Voor ons is dit immers een belangrijk moment om u te informeren. Tijdens deze 

oudercontacten zijn de titularissen, vakleerkrachten, ondersteunende leerkrachten en de directie 

aanwezig en beschikbaar in de school. Tijdens het oudercontact is de voertaal het Nederlands. Je kan je 

laten bijstaan door een tolk of iemand die het Nederlands machtig is. Hiermee willen, we vooral 

voorkomen, dat de boodschap op het oudercontact verkeerd of anders begrepen wordt. Zorggesprekken 

kunnen doorgaan buiten deze vaste momenten in het schooljaar. Kunt u niet op het oudercontact 

aanwezig zijn, dan engageert onze school zich om naar een andere mogelijkheid te zoeken en een 

oplossing te bedenken. 

2e engagement: voldoende en tijdig aanwezig zijn 

 U engageert zich om ervoor te zorgen dat uw kind (tijdig) op school is of u verwittigt de school tijdig   
 als  uw kind om één of andere reden niet aanwezig kan zijn.  
 In de wijkschool kan om veiligheidsredenen de schoolpoort niet meer opengedaan worden na het  
 belsignaal. Het eerst volgende moment is de speeltijd. De school engageert zich om bij problematische  
 afwezigheden samen met ouders te zoeken naar oplossingen.  

3e engagement: individuele leerlingbegeleiding 

De school engageert zich om in overleg met u de individuele begeleiding van uw kind uit te tekenen. U 
wordt duidelijk geïnformeerd over wat de school aanbiedt en wat de school van de leerling verwacht. De 
school verwacht dat u ingaat op haar vraag tot overleg om actief mee te werken aan de vormen van 
individuele leerlingbegeleiding die de school aanbiedt en om de gemaakte afspraken na te leven. Wij 
verwachten ook  dat u met ons contact opneemt  als we vragen hebben of ons zorgen maken over de 
leerling en engageren ons ertoe om daarover samen in gesprek te gaan. 
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4e engagement: positieve houding tegenover de onderwijstaal 

Onze school erkent en respecteert de anders taligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen alles 
in het werk voor een goede communicatie met de ouders. U hebt gekozen voor Nederlandstalig onderwijs,  
onze school verwacht dan ook een positief engagement tegenover deze onderwijstaal. Onze school kan 
bijvoorbeeld anderstalige ouders en leerlingen begeleiden naar naschoolse en buitenschoolse 
Nederlandstalige activiteiten en/of initiatieven. 
 
5e engagement: positieve houding ten aanzien van bijkomende inspanningen om de          
taalachterstand van leerlingen weg te werken 

U engageert zich om uw kind te laten participeren  aan de extra maatregelen, die de school in het kader 
van haar talenbeleid neemt. Zo organiseert de school naschoolse sport en huiswerkbegeleiding. Hier zal 
verwacht worden dat de kinderen die het Nederlands in onvoldoende mate beheersen aan deelnemen. 

Bijdrageregeling 

In het GO! betaalt u geen inschrijvingsgeld voor uw kind, noch bijdragen voor kosten die nodig zijn om 
ontwikkelingsdoelen na te streven of de eindtermen te behalen. De materialen die hiervoor nodig zijn, 
krijgen de leerlingen kosteloos in bruikleen. Ze blijven eigendom van de school. Worden de materialen 
beschadigd of raken ze zoek, dan worden ze op uw kosten vervangen. 

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, 
zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen. 

 

Bewegingsopvoeding  

T-shirt met logo van de school   €8 

Catering  

Verdeelde gesubsidieerde melk  € 0,35 

Lunch kleuter  € 2,91 (vegetarisch + 37 cent)  

Lunch lagere school  € 3,33 (vegetarisch + 37 cent)  

Portie soep € 0,62 

Voor- en naschoolse opvang  

Voorschoolse opvang  € 1,20 / week 

Naschoolse opvang  € 0,75 / half uur 

Boete bij afhalen na 18u15 € 10 per begonnen kwartier 

Middagpauze € 0,25 / dag 

Pedagogische studiedag € 5,50 / halve dag 

 

Abonnementen op tijdschriften: Prijzen van abonnementen op tijdschriften worden steeds op 
voorhand aan de ouders medegedeeld. Het al of niet nemen van een abonnement behoort 
volledig tot de vrijheid van de ouders. 
 
De deelnameprijs per didactische uitstap, extra- of intra-murosactiviteit wordt steeds bij 
voorbaat medegedeeld. Het zwemmen bedraagt € 1,5 per zwembeurt. Beiden zullen  
meegerekend worden met de max. factuur. 
Deze kosten 45 € voor de kleuters en 90 € voor de lagere school. 
 
Bij het niet betalen van de max. factuur kan jullie kind niet deelnemen aan de extra activiteiten 
georganiseerd door de school. 
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Schoolrestaurant 
 

Keuze en bestelwijze 
Onze school biedt elke middag (behalve op woensdagmiddag) een warme maaltijd (bestaande uit 
soep, hoofdschotel en dessert) aan. 
Deze worden geleverd door Agape, de centrale keuken van scholengroep Brussel. 
 
Begin september hebt u de mogelijkheid de bestelling door te geven voor warme maaltijden en 
soep voor het lopende schooljaar. Maandelijks kan u het menu raadplegen op de schoolwebsite. 
Wijzigingen kunnen alleen doorgevoerd worden einde van een trimester. 
 

Betalingswijze 
Bij inschrijving voor maaltijden zal een waarborgsom van 50 euro worden aangerekend. Deze 
waarborg wordt op het einde van het schooljaar teruggestort als alle facturen zijn betaald. Op basis 
van het maandelijks maaltijden die genuttigd worden, zal het secretariaat maandelijks een factuur 
opmaken.  
 

Wanbetalingen 
Bij wanbetalingen zal een herinnering worden gestuurd. Indien nog geen betaling volgt, zal een 
aangetekend schrijven worden verstuurd met de vraag de school onverwijld te contacteren om tot 
een oplossing te komen. Indien er geen oplossing kan worden bereikt, zal de Algemeen Directeur 
het dossier doorsturen aan de dienst Domaniale ontvangsten van het Ministerie van Financiën. 
De kosten van het aangetekend schrijven zullen telkens worden doorgerekend. Kinderen kunnen 
niet meer genieten van een warme maaltijd. 
 

Ziekte en afwezigheden 
Bij ziekte of afwezigheid dient het leerlingensecretariaat vóór 8u45 verwittigd te worden, zodat de 
bestelde maaltijd niet dient te worden aangerekend. 
Indien u de school na 8u45 verwittigt, zal de bestelde maaltijd wel worden aangerekend. 
Gelieve voor langere ziekteperiodes de school zo snel mogelijk te verwittigen, ten laatste op de 
tweede dag van de afwezigheid vóór 8u45. Indien dit niet gebeurt zal de school zich verplicht zien 
alle bestelde maaltijden tijdens de hele periode van afwezigheid aan te rekenen. 

 

Activiteiten extra muros/GWP 

Onze school organiseert jaarlijks een aantal activiteiten die tot doel hebben de leerstof op een levendiger 
wijze aan te bieden. Het ligt in de bedoeling om zo veel mogelijk kinderen aan de activiteit extra-muros te 
laten deelnemen. Leerplichtige leerlingen die niet deelnemen aan een buitenschoolse activiteit, moeten 
gedurende die periode op school aanwezig zijn. De school organiseert vervangende activiteiten voor deze 
leerlingen. Indien u beslist om uw kind niet mee te laten gaan op een buitenschoolse activiteit van een (of 
meer) volledige dag(en), dan moet u dat vooraf en schriftelijk meedelen aan de directeur van de school.  
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Afwezigheden 

In het kleuteronderwijs is het wenselijk dat u (tijdig) de leerkracht informeert over de afwezigheid van uw 
kind. Voor kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt geldt dezelfde regeling 
als in het lager onderwijs. Dat is ook zo wanneer een kleuter vervroegd de overstap maakt naar het lager 
onderwijs. 

Een kind moet het kind in het 3de kleuterklasje minstens 250 halve dagen aanwezig zijn om toelating te 
krijgen om door te gaan naar het lager onderwijs. 

De kleuterschool registreert per halve dag of je kind aanwezig is.  
Was je kleuter niet voldoende aanwezig, dan beslist de klassenraad van de lagere school of je kind daar 
mag starten, dan wel of het nog een jaar in het kleuteronderwijs moet blijven. 

 

In het lager onderwijs kan een leerling om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. Het kan echter 
nooit de bedoeling zijn dat aan ouders toestemming wordt gegeven om vroeger met vakantie te vertrekken 
of om later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een leerling op school is van 1 
september tot en met 30 juni (behoudens de schoolvakanties). 

We vragen dat alle leerlingen (ook de kleuters) stipt aanwezig zijn zodat alle activiteiten op tijd kunnen 
beginnen (5 minuten voor het belsignaal). Bij laattijdige aankomst noteert de leerkracht dit in de agenda 
van de leerling. Bij herhaling neemt de directeur contact op met de ouders. Te laat komende leerlingen en 
kleuters missen een belangrijk deel van de leerstof en storen het klasgebeuren. 

 

Antispijbelbeleid 
 

De school beschouwt het als haar taak om het algemeen welbevinden van de leerling te garanderen. 
Wanneer een leerling toch ongewettigd afwezig blijft, zal de school samen met het CLB helpen om het 
probleem op te lossen. 
 
Wanneer de school vaststelt dat de leerling spijbelt, neemt zij contact op met de ouders. 
Regelmatig te laat komen of medische attesten inleveren waarmee zichtbaar werd geknoeid valt ook 
onder ongewettigde afwezigheid. 

Van zodra de leerling tien halve schooldagen ongewettigd afwezig is, moet het begeleidend CLB 
ingeschakeld worden en wordt een begeleidingsdossier opgemaakt.  

Problematische afwezigheden kunnen ertoe leiden dat de schooltoelage wordt ingetrokken.  
Het aantal problematische afwezigheden dat een leerling in de loop van het schooljaar heeft opgebouwd 
wordt bij verandering van school overgedragen. Verzet is niet mogelijk. 
 

  



7 
 

Aandachtspunten 

Wij sorteren op school het afval in de daarvoor voorziene vuilnisbakken. Iedereen, zowel leerling als 
personeel is verantwoordelijk voor de naleving hiervan; 

    

Papier Plastiek, brik, blik 
... 

Restafval GFT (groenten, 
fruit en tuinafval) 

Deze werkwijze zal bijdragen tot een positieve en milieubewuste attitudevorming bij onze leerlingen. 

Gezondheidsbeleid 

Wij ijveren naar een gezonde geest in een gezond lichaam. 

Op school hebben we aandacht voor het fysiek, het psychisch en het sociaal welbevinden van de 
leerlingen en het schoolteam (voeding en dranken, beweging, middelengebruik, welbevinden, veiligheid, 
hygiëne, eerste hulp, relationele en seksuele vaardigheden, …).  

Uw kind krijgt de mogelijkheid voldoende water te drinken verspreid over de hele dag.  

Wij geven de voorkeur aan gezonde tussendoortjes nl. fruit en groenten. In de school vragen wij u geen 
koekjes mee te geven met chocolade liefst een droge koek of cake. Elke woensdag fruitdag (geen 
koekjes). 

In het kader van het afvalbeleid dat wij wensen te voeren vragen wij u het tussendoortje, fruit en koekjes 
in een herbruikbaar doosje mee te geven en een drankje mee te geven in een herbruikbare drinkbus  
zodat geen verpakkingsmateriaal op school moet worden weggegooid. Indien u wel verpakkingsmateriaal 
meegeeft, gaat het in de boekentas terug mee naar huis. 

Het gebruik van frisdrank en gesuikerde dranken laten we op onze school niet toe in functie van de 
gezondheid van uw kind. 

Meebrengen van persoonlijk materiaal 

Elk persoonlijk materiaal (boekentas, pennenzak, jas…) dat naar de school wordt meegebracht wordt 
voorzien van een merkteken met naam en klas. De school neemt geen enkele verantwoordelijkheid op 
wanneer materiaal niet kan worden geïdentificeerd omdat het niet genaamtekend is.  

Spelen die gevaar kunnen betekenen voor anderen zijn verboden. Het meebrengen van waardevol 
speelgoed valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar en niet van de school; 

Wanneer je kleuter op eigen initiatief speelgoed naar school meebrengt is dit op eigen 
verantwoordelijkheid. De klasjuf zal dit in de boekentas opbergen. Er is immers voldoende speelgoed in 
de kleuterschool aanwezig. Wanneer speelgoed meegebracht wordt in het kader van een thema dient dit 
genaamtekend te zijn en worden in verband hiermee duidelijke afspraken gemaakt met de kleuterjuf. 

Indien waardevolle / persoonlijke voorwerpen (GSM, MP3-speler, spelcomputer, …) naar school worden 
meegebracht is dit volledig op eigen verantwoordelijkheid.  
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De school kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijk 
materiaal in generlei situatie. 

Het is verboden in het bezit te zijn van vuurwapens, messen, zakmessen, steekwapens, aanstekers, 
lucifers, sigaretten, bommetjes of andere gevaarlijke of ongepaste voorwerpen. 

Orde en wellevendheid 

Respect voor anderen, voor de school en haar omgeving. Zich houden aan afspraken in de klas, op de 
speelplaats, in het toilet, in het schoolrestaurant, tijdens de rijen, bij naschoolse opvang en bij uitstappen.  

Verzorgd taalgebruik 

We vragen onze kinderen en stimuleren de ouders de Nederlandse taal te gebruiken op school.  
Wij zijn een Nederlandstalige school die meertaligheid als een gegeven beschouwt, die rekening houdt 
met deze meertaligheid en positief tracht te benutten voor alle leerlingen. 
Ouders kiezen voor onze school omdat de kinderen hier vele kansen tot kwaliteitsvol onderwijs krijgen. 

Als wij al onze kinderen willen opvoeden tot mondige wereldburgers, moeten wij alle kansen benutten 
om hen te laten experimenteren met taal, hen zoveel mogelijk aanmoedigen om het aantal leerkansen te 
optimaliseren. 
Elke conversatie dienen wij zoveel mogelijk in het Nederlands te voeren, ook met anderstalige kinderen, 
om de Nederlandse taalontwikkeling te bevorderen.  
Ouders dienen hierbij wel te helpen.  

Het taalgebruik op school dient te voldoen aan de regels van wellevendheid. Daarom houden wij 
gesprekken in het bijzijn van de kinderen in het Nederlands. U kan altijd een afspraak maken voor een 
zorggesprek voor of na de uren, waarbij de school kan afwijken van deze regel aangezien er dan geen 
kinderen in de buurt zijn. U bent ook altijd vrij zelf een tolk mee te brengen tijdens de oudercontacten. 
We geloven hier als school in de voorbeeldfunctie van het personeel om het Nederlands als voertaal te 
gebruiken. 

 
Sociale media 

Het gebruik van sociale media op school is enerzijds verrijkend maar anderzijds is het een mogelijke bron 
van misbruik, namelijk pesterijen, wangedrag en dergelijke.   
   
Omdat ordentelijk lesgeven onze hoofdbekommernis is, mag uw kind in de klas slechts na uitdrukkelijke 
toestemming van de leerkracht een gsm en andere media gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld omdat de 
leerkracht de les levendiger wenst te maken, of in het kader van redelijke aanpassingen aan de 
onderwijsbehoeften van uw kind, mits de daartoe gebruikelijke procedure in het zorgbeleid van de school 
werd doorlopen [instemming van de klastitularis en/of multidisciplinair overleg met het CLB]   
   
Indien de leerkracht misbruik in de klas en/of op het schooldomein vaststelt, kan hij/zij een 
ordemaatregel nemen, bv. uw kind opdragen, om de gsm af te geven, tot op het einde van de les 
[voormiddag/namiddag] of uw kind tijdelijk verwijderen uit de les.  

Organisatie van autoverkeer aan de school 

De school organiseert een “kiss and ride” van 8u15 tot 8u45 met begeleiding door leerkracht vanaf 8u30. 
Voor dit tijdstip kan u alleen gebruik maken van de parking als u een baby heeft in het kinderdagverblijf 
van Floralia.  
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U rijdt de school altijd binnen langs de schuifpoort en geeft hierbij te allen tijde voorrang aan 
voetgangers. 

In de straat en op het domein heerst er een snelheidslimiet van 30 km per uur en er kan geen gebruik 
gemaakt worden van opritten van buurtbewoners om te keren in de straat. 

CLB 
 
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! Brussel werkt samen met jouw school.   
Het adres van ons CLB:   
 

Hoofdzetel         Vestigingsplaats   
CLB Brussel       CLB Etterbeek   
Technologiestraat 1      Oudergemselaan 90 
1082 Sint-Agatha-Berchem      1040  Etterbeek 
Algemeen telefoonnummer: 02/479.25.05     Algemeen telefoonnummer: 02/479.25.05 
   
Directeur: Dries Vandermeersch 
Beleidscoördinator: Deborah Van Humbeeck   
directie@clbbrussel.be; info@clbbrussel.be 

  

mailto:info@clbbrussel.be
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VERLOFDAGEN VOOR DE LEERLINGEN 
schooljaar 2019-2020 

 
 

Woensdag 3-10-2019 Pedagogische studiedag: geen school 
wel opvang 

 
MAANDAG 28-10-2019 tot en met VRIJDAG 01-11-2019 

 

 
Herfstvakantie 

 

MAANDAG 23-12-2019 tot en met VRIJDAG 03-01-2020 
 

 

Kerstvakantie 

 

WOENSDAG 12-02-2020  
 

 

Pedagogische studiedag: geen school 
wel opvang 

 

MAANDAG 24-02-2020 tot en met VRIJDAG 28-02-2020 
 

Krokusvakantie 
 

 

MAANDAG 06-04-2020 tot en met VRIJDAG 17-04-2020 
 

 

Paasvakantie 

 

VRIJDAG 01-05-2020 

 

Feest van de arbeid 

 

WOENSDAG 20-05-2020 
 

 

Pedagogische studiedag: geen school 
wel opvang 

  
DONDERDAG 21-05-2020 tot en met VRIJDAG 22-05-2020 

Hemelvaart & brugdag: geen school 
en geen opvang 

  
MAANDAG 1-06-2020 

Pinkstermaandag verlofdagen: geen 
school en geen opvang 

 

DINSDAG 30-06-2020 
 

School eindigt om 12u wegens 
vergadering van de leerkrachten, 
geen school en geen opvang 

 
Op onze website vindt u ook onze schoolkalender met alle schoolvakanties, agenda en uitstappen: 
 

www.bsfloralia.be  
 

http://www.bsfloralia.be/

