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Jij mag zijn wie je bent 

en zoals je bent 

met fouten en gebreken 

om te kunnen worden die je in aanleg bent, 

maar zoals je je nog niet kunt vertonen 

en je mag het worden op jouw wijze 

en in jouw uur. 

A.A. Terruwe 

 

Van h�rte welkom! 



 

 

Er was eens… 

 

 

Er was eens een heel klein zwak vogeltje met slappe vleugeltjes. 

Als hij ’s morgens wakker werd, zag hij de vinken en de merels reeds hoog 

aan de hemel vliegen, maar hij voelde zich heel klein en zwak en moed 

ontbrak hem. 

 

 

De andere vogels slierden in hoge vluchten door de blauwe hemel. 

Hij keek maar, pikte wat zaadjes van de grond op, vloog eens enkele 

meters op en plofte terug op de grond. 

 

 

Zijn hart kromp van verdriet.  Hij voelde zich verloren.  De andere vogels 

vlogen immers ver tot in de takken van de hoge bomen. 

Hij trippelde verder en ineens verzamelde hij al zijn krachten en vloog in een 

boom met lage takken bij de grond. 

 

 

Daar zat hij nu, blij dat ook hij een beetje kon vliegen, dat hij rustig zat 

tussen de bladeren van die lage boom en dacht: ‘Voor vogeltjes met 

slappe vleugels heeft God gelukkig bomen geschapen met lage takken’.
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Beste ouders, 

 

 

Wij zijn zeer blij dat je (opnieuw) voor onze school gekozen hebt; we zien het als een voorrecht dat we 

mee mogen helpen bij de opvoeding van je kind.  Je mag erop rekenen dat wij ons, zowel  schoolteam 

als schoolbestuur, ten volle zullen inzetten om je kind te geven waar het recht op heeft: een eigentijdse 

opvoeding en degelijk onderwijs. 

 

De schoolbrochure is een basis voor een goede samenwerking.  Heb je nog vragen, aarzel niet om ze te 

stellen.  Wij willen samen zoeken naar een antwoord. 

 

 De schoolbrochure bestaat uit verschillende delen: 

 

In het deel ‘Ons opvoedingsproject’ vind je ons  pedagogisch project.  

 

Het deel, ‘Onze school binnenstebuiten’, bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens.  Dit 

deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee 

verbonden. 

 

In het deel, ‘Info’, vind je alle belangrijke info en ook het eigenlijke schoolreglement.  Het 

schoolreglement bestaat uit informatie over inschrijvingen, engagementsverklaring, CLB, de organisatie 

van leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, 

orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en 

privacy.   

Van de items, die aangeduid zijn met �, vind je ook informatie op onze website.  Bij het tabblad info 

vind je een link naar de meest recente onderwijsregelgeving.   

 

Het deel ‘Dit schooljaar’ bevat specifieke info voor het schooljaar. 

 

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige 

schoolreglement. 

Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen.  Alle wijzigingen in de brochure worden op de 

schoolraad besproken en door de Raad van Bestuur goedgekeurd.  Voor wijzigingen aan het 

pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement, vragen we telkens opnieuw jullie akkoord.   

 

Onze school kiest ervoor om deze info digitaal ter beschikking te stellen; dit bespaart ons heel veel tijd en 

papier en het milieu vaart er wel bij. Daarom staat deze brochure integraal op onze website en kan 

daar geraadpleegd worden.  De wijzigingen en aanvullingen staan cursief gedrukt.  

Heb je echter liever de schoolbrochure per mail of op papier, dan kan je dit aanduiden op het formulier 

‘Inlichtingenblad’.  Wij bezorgen jullie dan alles. 

Het instemmingsformulier verwachten we van iedereen op papier. 

 

Laat er ons samen een fijn en boeiend schooljaar van maken! 

 

 

Met vriendelijke groeten. 

 

 

 

Voor het schoolteam 

Annie Van Rymenant     

Directeur 


