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Schoolgegevens: 
Heilig Hartschool 

 Cauwerburg 2    (administratieve zetel) 
 Sint-Amelbergalaan 1    
 9140 Temse 
 
 Telefoon : 03 / 771 32 47 
 GSM : 0473 / 36 48 25 
 
 e- mail: directeur@edu.heiligharttemse.be 
 
 website : www.heiligharttemse.be 

 

Scholengemeenschap: 
 Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap KSTS. 

 VZW Katholieke Scholen Temse Scheldekant ( KSTS ) 
 Akkerstraat 28 
 9140     Temse 
 
 Website: www.ksts.be 
 
 Voorzitter: Guido Spildooren  guido.spildooren@pandora.be 
 

Schoolraad: 
 De schoolraad is een overlegorgaan met adviesbevoegdheid over pedagogische  

aangelegenheden. De afgevaardigden worden verkozen voor een periode van vier jaar. 
De directeur is ook aanwezig op de bijeenkomsten van de schoolraad.  

 Leden van de schoolraad: 
 Vertegenwoordiging leerkrachten: 
 Ellen Laureys, Maja Briessinck 
 
 Vertegenwoordiging ouders: 
 Klaartje Muylaert, Ann Uytdenhouwen 
 
 Vertegenwoordiging lokale gemeenschap:  
 Fons Poppe, André Pauwels, Jan De Gendt  

 Voorzitter: Jan De Gendt 
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Schoolteam :  
 

Directie en secretariaat : 
Directeur :  Peter Van Cleemput  directeur@edu.heiligharttemse.be 
Secretariaat:  Katrijn De Gendt  katrijn@edu.heiligharttemse.be 
    

Kleuterteam: 
Blauwe klas:  Kris Meeus   kris@edu.heiligharttemse.be 
Rode klas :  Els Goossens   els@edu.heiligharttemse.be 
Groene klas:  Kelly Wauters    kelly@edu.heiligharttemse.be 
   Karen Pauwels (woensdag) karen@edu.heiligharttemse.be 
Oranje klas:  Ellen Laureys   ellen@edu.heiligharttemse.be 
   Karen Pauwels (donderdag) karen@edu.heiligharttemse.be 
Gele klas:  Stéphanie Cools i.v.v. juf Sielke stephanie@edu.heiligharttemse.be 
 
Regenboogklas:  Melissa Staut   melissa@edu.heiligharttemse.be 
   Karen Pauwels i.v.v. juf Veerle karen@edu.heiligharttemse.be 
Kinderverzorgster: Inge Van Holderbeke  inge@edu.heiligharttemse.be 
 
 
  Boterhammenjuffen: Betty Eggermont & Sadia Azzouz     jongste kleuters 
     Insaf Serghini         oudste kleuters  
   

Team lagere school: 
L1A:   Pascale De Witte  pascale@edu.heiligharttemse.be 
L1B:   Maja Briessinck   maja@edu.heiligharttemse.be 
L2A:   Kim De Munter   kim@edu.heiligharttemse.be 
L2B:   Laura Raes   laura@edu.heiligharttemse.be 
L3: VM  Ann Van Vossole  ann@edu.heiligharttemse.be 
 NM +woe Machteld Meersman  machteld@edu.heiligharttemse.be  
L4A:   Lien Verbiest   lien@edu.heiligharttemse.be  
L5A:   Nele Van Gotha   nele@edu.heiligharttemse.be 
 vrijdag  Tine Van Poeck   tine@edu.heiligharttemse.be  
L5B :   Vicky Van de Vyver    vicky@edu.heiligharttemse.be 
L6:   Tania Smet   tania@edu.heiligharttemse.be 
    
Zorgteam:  Bert De Bock   bert@edu.heiligharttemse.be 
   Tine Van Poeck   tine@edu.heiligharttemse.be 
 
    
    

Boterhammenjuf: Hetty Van Wauwe  refter 
  Toezichters:  Anita De Bruyne  speelplaats 
     Martin Van Strijdonck    speelplaats 
 
Gemachtigde opzichter: Etienne Verbiest  
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Ouderraad: 
De ouderraad is een groepering van een aantal ouders  
die in overleg de school mee ondersteunen. 
Op de ouderraad is ook steeds een vertegenwoordiging  
van de leerkrachten aanwezig. 
Op de ouderraad worden verscheidene acties gepland en besproken. 
Bv. spaghettiavond, lichtmis, fluo-fuif… 
Ouders kunnen op verschillende wijze participeren: 
 - als lid van de ouderraad ( meedenken en plannen + helpen) 
 - als helpende hand ( mee helpen bij activiteiten van de ouderraad of school ) 
Per trimester wordt er in de refter door de ouderraad een oudercafé georganiseerd.  
De bedoeling is om ouders elkaar beter te leren kennen en om informatie uit te wisselen. 
We nodigen alle ouders graag uit om deel te nemen. 
 
Bestuursleden: 

Voorzitter:  An Uytdenhouwen Mama van Nore (oranje) en Fiene (groen)   
Penningmeester:   Klaartje Muylaert Mama van Fien (L5B) en Lucie (L3)

 Secretaris:  Jana De Reu  Mama van Helena (L4)  
Contact:  ouderraad@edu.heiligharttemse.be 

               

Openingsuren: 
 Opgelet: de uren in het rood zijn wijzigingen in het schooljaar 2018-2019.  
 

 De school is open voor de leerlingen en hun ouders vanaf 8.15 u tot 15.45 u 
 Van 8.30 tot 11.40 en van 13.05 tot 15.25 zijn de schoolpoorten gesloten  

( tot het tweede belsignaal ). 
 Tijdens de middagpauze worden de ingangen gesloten van 11.45 u tot 12.50 u 
 Kinderen die thuis gaan eten komen pas tegen 12.50 u terug naar school. 
 Indien u tijdens de lesuren op school moet zijn, moet u aanbellen. 
 

 De leerlingen krijgen per week 28 lestijden. 
 De lessen starten stipt om 8.30. 
 
 TIP: Zorg dat je op school bent vijf minuten voor het belsignaal. 

 Lesschema: 
 
  
 
  

 

 Ochtend Namiddag 
Maandag 8.30 u – 11.40 u 13.05 u – 15.25 u 
Dinsdag 8.30 u – 11.40 u 13.05 u – 15.25 u 
Woensdag 8.30 u – 12.05 u Vrijaf 
Donderdag 8.30 u – 11.40 u 13.05 u – 15.25 u 
Vrijdag 8.30 u – 11.40 u 13.05 u – 15.25 u 
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Opvang: 
 De kinderopvang voor- en naschools wordt georganiseerd door de gemeente Temse. 

Uw kind wordt door het personeel van ‘De Woonboot’ begeleidt van en naar school. 
LET OP: Kinderen die 15 minuten na schooltijd nog niet zijn afgehaald gaan mee naar de  

opvang.  
 
Plaats:  "De  Woonboot" 

Eeckhoutdriesstraat 71 
9140 Temse . 
03 / 711 37 12.  
bko.dewoonboot@temse.be 

    
  

Open:  ’s morgens vanaf  7.00 u  
   ’s avonds tot 18.30 u. 
 Belangrijk: U dient uw kind(eren) vooraf in te schrijven voor ze in de opvang kunnen. 
   Huishoudelijk reglement te downloaden via deze link  

of te bevragen in “De woonboot”. 
 

Middagverblijf 
 
 De leerlingen kunnen ’s middags hun eigen lunchpakket opeten op school. 
 Leerlingen die naar huis gaan eten worden afgehaald door de ouders of hebben daarvoor  

toestemming in hun agenda. Zij kunnen terug op de speelplaats vanaf 12.50. Vanaf dan gaan  
de schoolpoorten opnieuw open.     

Kostprijs: 0,75 euro per beurt 
  Het bedrag wordt maandelijks cash afgerekend via de middagkaart waarop de  

totalen genoteerd worden. 
Gelieve tijdig en gepast te betalen. 
 

Drank:  Je kind mag een gezond drankje melk - fruitsap meebrengen van thuis  
(geen bruis of blikjes).  
De lege verpakking wordt terug meegegeven in de brooddoos. 
Water wordt gratis bedeeld.  
 
 

Werkwijze: 
 KLEUTERS: 

+ De jongste kleuters eten in een kleine groep in de blauwe klas. 
    Als ze klaar zijn met eten kunnen ze in de speelhoek nog even spelen onder toezicht van de  

   boterhammenjuf. 
 + De oudste kleuters zitten samen in de regenboogklas. 
    Als zij klaar zijn, kunnen ze aan hun tafel nog even spelen, puzzelen, lezen of kleuren. 

+ Bij mooi weer gaan de kleuters buiten spelen op de speelplaats ( vanaf 12.30 ) of voor de  
   jongsten in de peutertuin. 
 
 

 Verantwoordelijken kleuterschool: 
  Betty Eggermont & Sadia Azzouz   jongste kleuters 
  Insaf Sarghini       oudste kleuters 
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LAGER: 
+ De leerlingen eten in drie beurten in de refter. 
+ De kinderen die niet in de refter zijn, spelen onder toezicht op de kleuterspeelplaats waar  
   ze spelmateriaal kunnen ontlenen in het speelhuisje. 

 
 Verantwoordelijken lagere school: 
  Hetty Van Wouwe  toezicht in de refter lagere school 
  Anita De Bruyne  toezicht op de speelplaats 
  Martin Van Strijdonck  toezicht op de speelplaats 

Tussendoortjes 

 Drank:  
 Tijdens de speeltijden wordt enkel water gedronken. 

Leerlingen brengen een gevulde drinkbus met hun naam mee naar school.  
Bijvullen kan op school gebeuren. 
Water is ook steeds voorhanden aan de drinkfonteintjes (tijdens de vorstvrije periodes ) 
Er wordt geen fruitsap of melk aangeboden op school .  
Koolzuurhoudende dranken en dranken in blik worden niet toegelaten. 

 Eten: 
 Tijdens de speeltijd kunnen de leerlingen een gezond tussendoortje eten. 
 We denken hier aan fruit, groenten, een boterham. 
  In de voormiddag: fruit of groenten  
  In de namiddag: fruit of groenten of een ‘propere’ koek 
     ( een koek die de kinderen proper kunnen opeten ) 
 Graag opbergen in een goed gesloten doosje met de naam van je kind op. 

Snoep: 
Snoep wordt op school niet toegestaan, ook niet bij verjaardagen. 
Bij uitzonderlijke gelegenheden kan er gesnoept worden, maar dan voorziet de school hierin  
voor iedereen. ( bv. Sinterklaasfeest, carnaval ) 

 Oog voor lekkers: 
Vanaf oktober tot half juni zorgt de school elke 
woensdag gedurende 30 weken voor een stuk fruit of 
groente voor elk kind.  
We vragen aan de ouders om in september en de 
laatste weken van juni zelf elke dag een stuk fruit mee 
te geven. Liefst hapklaar in een goed sluitend potje met 
de naam van je kind er op. 

 
Verjaardag: 
 Ook op school willen we graag de verjaardag van je kind vieren. 
 In de kleuterschool wordt er die dag uitgebreid aandacht besteed aan de jarige. 
 In de lagere school wordt de jarige even in de kijker gezet.  
 Er kan een klassikale traktatie meegegeven worden zodat iedereen kan meevieren.  

Houd het sober en gemakkelijk: een stuk fruit, een cake(je) of een koek. 
Zeker voor de kinderen van de lagere school, omdat zij de traktatie op de speelplaats opeten. 
Tips:  www.gezondtrakteren.nl 
 Geschenkjes of snoep worden niet uitgedeeld, maar terug meegegeven naar huis. 

http://www.gezondtrakteren.nl/


Kinderen brengen en afhalen: 

 Brengen: 
 Vanaf 8.15 ‘s morgens en vanaf 12.50 ’s middags is er toezicht op de speelplaats en kunt u  

uw kind op de speelplaats brengen. 
Wees tijdig aanwezig ( liefst vijf minuten voor het begin van de lessen ). 
Bent u vroeger dan vragen we te wachten aan de schoolpoort. 
 
De kleuters worden door de juffen van toezicht opgevangen aan de ingang Cauwerburg of 
aan de tussenpoort. 
De leerlingen van de lagere school nemen afscheid aan de ingang van de school. 
Wie met de fiets komt, stapt af aan de schoolpoort. 

 Afhalen: 
 Ouders wachten tot het tweede belsignaal aan de schoolpoort. 
  Pas dan komen ouders op de speelplaats. 
 - De ouders van het lager wachten aan de schoolpoort. 
 - De ouders van de kleuters gaan tot aan het afdak op de kleuterspeelplaats. 
  

Enkele tips: 
+ Zorg voor een kort en duidelijk afscheidsritueel ( bv. zoen of knuffel ) en vertrek dan. 
+ Spreek duidelijk af wie je kind komt afhalen. 

Te laat… Te vroeg… 
 Op tijd op school is onze leuze! 
 TIP: Probeer steeds vijf minuten voor het belsignaal op school te zijn. 
 

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat je te laat op school bent. 
 Verwittig dan zeker de school zodat we je kind kunnen geruststellen en de leerkracht op de  

hoogte kunnen brengen. 
 
Kinderen die te laat toekomen op school melden zich eerst op het secretariaat / directie. 
Er zal een attest ingevuld worden en ter ondertekening meegegeven worden aan de ouders. 
Gelieve dit ondertekend terug te bezorgen aan de leerkracht. 
 
Als je in uitzonderlijke omstandigheden je kind vroeger van school dient af te halen, moet er  
steeds een formulier ingevuld en ondertekend worden bij de leerkracht of op het  
secretariaat. 

Aan- en afwezigheden  
 Zie ook het schoolreglement 

 Algemeen: 
 Je hebt je kind ingeschreven in onze school om te voldoen aan de leerplicht. 
 Er wordt dan ook verwacht dat je kind regelmatig aanwezig is op school. 

Als je kind niet naar school komt, verwittig dan steeds de school. 
 Dit kan telefonisch, via mail of een berichtje in de agenda van broer of zus. 

 Kleuters: 
 Zijn in principe niet leerplichtig, maar een regelmatige aanwezigheid draagt bij tot een  

vlottere ontwikkeling. Onderzoek toont aan dat kleuters die vaak afwezig zijn met een  
grotere leerachterstand starten in het lager onderwijs. Dit is nog meer het geval als het kind 
niet vertrouwd is met de onderwijstaal. 



Kleuters van de derde kleuterklas dienen minimum 250 halve dagen aanwezig te zijn om te  
mogen overgaan naar het eerste leerjaar. Anders beslist de klassenraad hierover. 
Is je kleuter ouder dan zes jaar, dan is hij/zij leerplichtig.  
Kijk dan bij lagere schoolkind hieronder wat je moet doen bij afwezigheid.  

 Lagere schoolkind: 
Een kind in de lagere school is leerplichtig. Elke afwezigheid moet verantwoord worden met 
een afwezigheidsbriefje (voor maximum 3 kalenderdagen) (max. 4 per schooljaar) of een 
doktersattest. 

Afwezig zonder geldige reden: 
Bij een afwezigheid zal de leerkracht steeds vragen om een 
afwezigheidsbriefje in te vullen. 
Wanneer je kind afwezig is zonder geldige reden  of geen 
afwezigheidsattest of doktersattest heeft, is je kind ongewettigd afwezig. 
 
Vanaf 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt er een dossier 
opgesteld en wordt het CLB op de hoogte gebracht. 
Vanaf 30 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt de onderwijsdienst 
gecontacteerd en kan de schooltoelage ingetrokken worden. 
 

 Medicatie: 
 Zieke kinderen ( koorts, misselijkheid ) blijven beter thuis. 
 Indien uw kind langere tijd ziek is en medicatie moet nemen op doktersvoorschrift, kan het  

zijn dat uw herstellende kind toch naar school komt, maar nog medicatie moet nemen. 
Medicatie innemen op school gebeurt onder toezicht van de klasleerkracht.  
Daartoe dient de arts die de medicatie voorschrijft een attest in te vullen.  
Dit attest kunt u afprinten van de website.  

 http://heiligharttemse.be/documenten/attest-medicijnen/ 

Ongevallen en schoolverzekering 
De schoolverzekering is geldig:     

- tijdens de schooluren op school 
- wanneer de leerlingen in schoolverband een uitstap maken (ook buiten de schooluren) 
- op weg van huis naar school en van school naar huis (de kortste en veiligste weg volgen) 

 - enkel voor lichamelijke schade 
 

Stappenplan: 
1. Meld zo snel mogelijk het ongeval aan het secretariaat of de directie. 

Indien mogelijk voor de eerste consultatie bij de arts of het ziekenhuis. 
Wanneer het ongeval op school plaatsvond, zullen de documenten meegegeven worden met 
de personen die het kind komen afhalen. 

2. Neem de deels ingevulde formulieren mee bij het bezoek aan de arts en laat het 
geneeskundige luik door hem/haar invullen. 
Vul indien nodig de eigen gegevens verder aan ( mailadres, telefoon, rekeningnummer ) 
en geef het formulier af op het secretariaat. 

3. De secretariaatsmedewerker geeft het dossier door aan de verzekering. 
4. Verzamel de onkostennota’s i.v.m. het ongeval. 

Laat wel eerst de terugbetaling door uw ziekenfonds gebeuren. Bij hen kun je dan een 
overzicht vragen van de niet-terugbetaalde bedragen. 
Breng deze documenten zo snel mogelijk binnen op het secretariaat. 

5. De onkostennota’s worden doorgestuurd. 
6. De verzekering zal het door u betaalde bedrag rechtstreeks op uw rekening storten. 



Communicatie: 
Via verschillende kanalen houdt de school u op de hoogte van haar activiteiten en de vorderingen 
van uw kind. Op verschillende gelegenheden kunt u ook zelf in gesprek gaan met de leerkrachten of 
de directie.  
Enkele afspraken: 
- Tijdens de lesuren wordt de leerkracht niet gestoord voor een gesprek. 
- Korte mededelingen kunnen voor- of na schooltijd gebeuren. 
- Voor een grotere zorg, maak je best een afspraak met de leerkracht. (>15 min.) 

Leerling communicatie: 
Deze communicatie gaat specifiek over uw kind en is niet bestemd voor anderen. 
Het gaat hier meestal over het eigen groei- en leerproces. 

1. De agenda / heen- en weerschrift: 
Bij de kleuters gebruiken we een heen-en weerschriftje waarin de 
kleuterleid(st)er en de ouders elkaar kunnen informeren. Als het postkaartje 
uit de boekentas hangt, is het belangrijk om het schriftje na te kijken. 
 
In de lagere school noteren de leerlingen hun taken en lessen in hun agenda. 
Naarmate ze ouder worden wordt dit een belangrijk planningsinstrument om te leren leren. 
Zowel ouders als de leerkracht kunnen een bericht noteren in de agenda. 
Gelieve de agenda dagelijks na te kijken met je kind en te ondertekenen. 
  

2. Het rapport: 
In de lagere school krijgen de leerlingen vijf keer per schooljaar een rapport mee naar huis. 
Het rapport bevat : 

• een opvoedingsrapport waar leef-en leerhoudingen na observatie geëvalueerd 
worden.  Dit rapport wordt apart meegegeven ongeveer één week voor het 
puntenrapport. Zo hebt u tijd om met uw kind hierover te praten. 
Een betere leer- en leefhouding kunnen tot betere prestaties leiden. 

 rapportdata:   19 oktober 2018, 13 december 2018, 22 februari 2019, 3 mei 2019  
en 14 juni 2019    

• evaluaties van de muzische activiteiten via ons schooleigen formulier.  
• een puntenrapport waarbij de toetsresultaten van de verschillende 

vakken in een overzicht worden weergegeven. 
rapportdata: 26 oktober 2018, 22 december 2018, 1 maart 2019 
  10 mei 2019 en 28 juni 2019 
 

3. Het individueel oudercontact 
Tijdens het schooljaar zijn er enkele vaste momenten waarbij we jullie uitnodigen om een 
gesprek te hebben over de ontwikkeling van uw kind. Hierbij gaan we aan de hand van 
observaties en testmateriaal in dialoog om de ontwikkelingskansen en het welbevinden van 
uw kind zo goed mogelijk te bevorderen. 
Tijdens het oudercontact zijn geen leerlingen 
aanwezig. Zij blijven thuis.  
 
Voor gescheiden ouders wordt één moment 
voorzien. 
Op deze wijze krijgen beide opvoedings-
verantwoordelijken dezelfde informatie en kunnen 
er wederzijdse afspraken gemaakt worden in het 
belang van het kind. 
 



 
Data:  Kleuterschool:  januari 2019 
     juni 2019 

Lagere school:  oktober 2018 
     maart 2019 
     juni 2019 

 
Het oudercontact voor het zesde leerjaar in maart wordt vervangen door een  
oriënteringsgesprek voor alle leerlingen.  

Klas communicatie: 
Deze communicatie geeft u informatie over activiteiten in de klas. De klasleerkracht is hiervoor 
verantwoordelijk. 

1. Het infomoment : 
In de eerste helft van september gaat er voor elke klas een infomoment door. 
Dit is een infomoment voor ouders, leerlingen blijven thuis. 
Tijdens dit moment informeert de klasleerkracht u over de klaswerking. 
 - geeft aandachtspunten in verband met leerstof. 
 - legt werkwijzen uit die in de klas gebruikt worden.  
 - maakt afspraken duidelijk met ouders en leerlingen 
Het is belangrijk om op deze momenten aanwezig te zijn.  
 

2. Klasbrieven : 
Als er een activiteit met de klas wordt georganiseerd zal de leerkracht u daarover informeren 
via een klasbrief(je) of een nota in de agenda of het heen- en weerboekje. 
Soms wordt er ook gevraagd om iets mee te brengen of te zorgen voor vervoer. 
 

3. Klaspagina via facebook : 
Verslagen en foto’s van klasactiviteiten vind je terug op de klasblog of website. 
De leerkracht kan ook hier korte mededelingen of aankondigingen i.v.m. de klas plaatsen. 
 

De pagina’s zijn besloten groepen enkel voor ouders! Dit om de privacy beter te 
beschermen.  
 
Werkwijze: 
- Maak voor jezelf een facebookaccount aan ( als je er nog geen hebt ). 
- Neem contact op met de leerkracht om vriend te worden van de klaspagina. 
- Hij / zij zal je aanvraag positief beantwoorden. 
Vanaf dan kun je alle berichten ontvangen én de foto’s bekijken. 
 
 
 

  



School communicatie : 
Dit betreft informatie over de activiteiten op school of van externe partners. Alle leerlingen en 
ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. De directie en de secretariaatsmedewerker zijn 
hiervoor verantwoordelijk. 

1. Open schooldag: 
Jaarlijks zijn er drie open schoolmomenten: 
- de open schooldag eind augustus voor de kleuters en het eerste leerjaar. 
- de open klasdagen in februari georganiseerd door het LOP om ouders op zoek    
  naar een school in Temse de kans te geven om een kijkje te nemen ter plaatse.   
 

2. De nieuwsbrief ‘Van Harte’: 
Schoolnieuws, familienieuws, artikels en de kalender verschijnen tweemaandelijks. 
De nieuwsbrief wordt meegegeven met de gezinsoudsten en is ook te raadplegen via de 
schoolwebsite. 
 

3. De schoolwebsite: 
http://www.heiligharttemse.be 
Op dit webadres vind je alle info en nieuws up-to-date van onze school. 
Er zijn ook links naar andere organisaties en partners. 
 

4. De facebookpagina van de school: 
https://www.facebook.com/heiligharttemse?fref=ts 
Hier vind je info over schoolactiviteiten en nieuws i.v.m. onderwijs en opvoeding. 

Veilig naar school: 

Te voet of met de fiets : 
We moedigen iedereen aan om zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. 
Dit zorgt er voor dat er minder auto’s aan de schoolpoort zijn en dat het veiliger is voor de zwakke 
weggebruikers. 
Geef als ouders steeds het goede voorbeeld. Zo leer je jonge kinderen hoe ze zich veilig in het 
verkeer moeten begeven. 
  
Enkele tips: 
 + Zorg dat je gezien wordt! Met een fluo hesje val je zeker op.  
 + Zorg dat je fiets in orde is. Remmen die werken en licht dat brandt. 

Met de bus : 
Aan de schoolpoort in de Sint-Amelbergalaan is de halte voor de bus richting Tielrode/Hamme. 
In de Schoolstraat is de halte voor de bus richting Sint-Niklaas. 
Aan beide haltes kun je de bus nemen richting Temse centrum / Antwerpen. 
Als je kind met de bus komt is het raadzaam om het traject samen met je kind vooraf te verkennen. 

Parkeren: 
Gelieve uw wagen steeds reglementair te parkeren. 
Voor het hek en de schoolpoort is het niet toegestaan om te parkeren.  
Maak zoveel mogelijk gebruik van de parkings in de buurt; Action, kerkplein, 
muziekacademie. 

 
Op Cauwerburg is een kus en rij-zone ingericht. 
Hier kun je stilstaan met de wagen om de kinderen te laten uitstappen. 
Ze kunnen via het weggetje en poortje op de speelplaats komen. 
Let wel, parkeren is niet toegestaan.   

http://www.heiligharttemse.be/
https://www.facebook.com/heiligharttemse?fref=ts


Oversteken: 
Aan de schoolpoort van de Sint-Amelbergalaan zijn er verkeerslichten.  
Respecteer steeds de verkeersregels. 
Wees voorzichtig bij het buitengaan aan de schoolpoort voor fietsers op het fietspad. 
Blijf niet staan voor de schoolpoort. Zo belemmer je de doorgang van anderen. 
 

Aan de uitgang van Cauwerburg staat Etienne als gemachtigde opzichter klaar  
om uw kind veilig over te steken. 
Respecteer zijn aanwijzingen. Het is voor uw veiligheid. 
We danken hem voor zijn dagelijkse inzet ’s morgens en ’s namiddags.  

Extra murosactiviteiten: 
Deze buitenschoolse activiteiten worden betaald door de ouders via de maximumfactuur. 
 

De scherpe maximumfactuur ( jaarlijks ) vergoedt een deel van de uitstappen zoals zwemmen, 
sportklassen, toneelbezoek, schoolreizen… 
 KO: € 45 / jaar   LO: € 85 / jaar 
U kunt dit bedrag in één keer betalen bij het begin van het jaar of in drie keer per trimester. 
 

De minderscherpe maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen vergoedt de openluchtklassen. 
Het totaalbedrag voor de lagere school bedraagt 435 euro. 
We organiseren voor elke graad een openluchtklassen waarvan de prijs schommelt rond de gegeven 
richtprijs: 
 L1 en L2: sprookjesklassen schooljaar 19-20 Hingene  € 50 
 L3 en L4: natuurklassen  schooljaar 19-20 Westerlo  € 125 
 L5 en L6: bos- of zeeklassen 1-5 april 2019  Spa   € 210 
U betaalt het bedrag in één keer of in maandelijkse schijven.  

Bewegingsopvoeding 
Kleuters hebben recht op twee lestijden bewegingsopvoeding per week. 
De lessen zijn verplicht. Hiervoor hebben ze goed passende turnpantoffels nodig 
die ze zelf kunnen aantrekken (geen veters).  
 

Leerlingen van de lagere school hebben anderhalve lestijd bewegingsopvoeding  
en een halve lestijd zwemmen. 
De leerlingen dragen een T-shirt van de school en een blauw turnbroekje. 
Beiden te koop aan de prijs van € 10 / stuk. 
Lange haren worden samengehouden met een rekker. We dragen geen sierraden. 
 

Zwemmen: 
Alle klassen van de lagere school gaan 2 x 10 beurten zwemmen. 
De eerste reeks van 6 september tot 21 november. De tweede reeks van 4 april tot 
27 juni. Om kosten te besparen verplaatsen we ons te voet naar het zwembad. 
De lessen zijn steeds op donderdagnamiddag van 14.00 - 14.30 ( L1-L3 en L6 ) en 
van 14.30 – 15.00 ( L2, L4 en L5 ).  
 

Alle lessen bewegingsopvoeding zijn verplicht.  
Indien leerlingen niet kunnen deelnemen hebben ze een doktersattest nodig. 

Materiaal: 
Wij dragen zorg voor het materiaal van de school zoals leer- en werkboeken, passer … 
Ook voor ons eigen materiaal dragen we zorg. Van het materiaal van anderen blijven we af. 
Gelieve alles te naamtekenen, zo weten we steeds van wie het materiaal is. 
- kledij:  turnkledij, zwemkledij, jassen, mutsen, sjaals… 
- leer- en werkboeken:  voorzien van een kaft en naametiket 
- brooddozen, drankjes, een koek…: noteer daarop de naam van je kind.  



Centrum voor leerlingbegeleiding ( CLB ) 
Onze school werkt nauw samen met het CLB. 
De samenwerking verloopt op twee vlakken: 
 
- medisch: medisch schooltoezicht  ( MTZ ) 
 medewerkers:  Arts:   Dr. Elke Vanderstraeten 
    Verpleegkundige: Mevr. Brenda Ivens 
 
 Jaarlijks zijn er raadplegingen op school of in het centrum van het CLB. 
  eerste kleuterklas  op school met ouders  13 juni 
  tweede kleuterklas  op het centrum   26 april / 17 mei 
  eerste leerjaar   op school   22 februari 
  derde leerjaar   op school   6 maart 
  vijfde leerjaar   kind en gezin ( Temse )  8 december 
 
 Hierbij wordt de algemene gezondheid opgevolgd en eventueel de nodige vaccinaties  

toegediend. 
De ouders krijgen steeds een overzicht van de resultaten en aanbevelingen indien nodig. 
Gelieve de aanbevelingen voor verder onderzoek zeker op te volgen. 
 

- pedagogisch:  
+ ondersteuning bij de zorgwerking ( verhoogde zorg met externe hulp ) 
+ ondersteuning bij de oriëntering naar het secundair onderwijs 

 + ondersteuning bij sociaal-emotionele moeilijkheden bij leerlingen of op klasniveau 
 

onthaalteam:  Psycho-pedagogisch werker: Evelien De Waele 
    verpleegkundige:  Brenda Ivens 
  
Ook als ouder kunt u steeds contact opnemen met het CLB voor 
opvoedingsvragen, medische vragen over de ontwikkeling van uw kind. 
Contactgegevens: 
  Vestiging Sint-Niklaas 

Ankerstraat 63 
9100 Sint Niklaas 
BASISONDERWIJS 
03 780 66 04 
http://www.vclbwaasdender.be/ 

Ondersteuningsnetwerk De Accolade 
Voor de ondersteuning van leerlingen met een zorgtraject 
 werken we samen met ‘De Accolade’    
  
De ankerfiguur voor onze school is Jolien Verheggen.   
Jolien.Verheggen@deaccolade.be 
De ondersteuners die in de klas komen, 
worden geselecteerd op basis van de noden van de leerling. 
 
Meer info:  www.deaccolade.be 
   
 
  

http://www.vclbwaasdender.be/
mailto:Jolien.Verheggen@deaccolade.be
http://www.deaccolade.be/


Zorgwerking: 

Stappen in zorg: 
Opvolging 
Op onze school worden leerlingen opgevolgd in hun ontwikkeling via observaties en diagnostische 
toetsen. Op die wijze krijgen we een beeld van de vorderingen van uw kind in zijn ontwikkeling en de 
plaats ten opzichte van zijn leeftijds- of klasgenoten. 

Niveau 0: in de eigen klas 
Indien nodig krijgt uw kind hulp bij zijn ontwikkeling.  
Dit kan gebeuren op verschillende niveaus. 
Eerst en vooral is de klasleerkracht de eerste zorgverstrekker van uw kind. 

• Extra uitleg geven als een leerling het nog niet begrijpt of kan. 
• Meer oefenkansen voorzien voor leerstof die moeilijk beheerst wordt. 
• Leren werken met een hulpmiddel in de klas om bepaalde leerstof te 

beheersen. 
 
Niveau 1: extra zorg 

Wanneer deze hulp onvoldoende is, kan er overwogen worden om extra 
zorg te geven. Dit kan gebeuren door de zorgleerkracht in de klas ( intern ) 
of apart in de zorgklas ( extern ). 

• Extra lessen leesondersteuning. 
• Leerlingen leren werken met concreet materiaal of met schema’s  

om oefeningen op te lossen. 
Deze extra zorg heeft tot doel:  
            - de leerling vooruit te helpen in zijn groeiproces 
            - de leerling zelfstandig te leren werken met oplossingsstrategieën  

  zodat hij toch verder kan in zijn leerproces. 
 
Niveau 2 - 3: verhoogde zorg 
Indien deze hulp nog onvoldoende zou blijken, wordt er contact opgenomen met het CLB. 
Zij zoeken samen met de klasleerkracht en het zorgteam naar mogelijkheden om de leerling te 
helpen; in de klas, in de zorgklas en eventueel ook of er externen nodig zijn. 
Vaak gaat dit gepaard met een diagnostisch onderzoek. 
De ouders worden steeds betrokken bij dit proces. 
Soms wordt er overgegaan tot extra, externe zorg bv. logopedie, kinesitherapie, psychotherapie… 
Dit gebeurt enkel als uw kind hier echt nood aan heeft. 
 

Voor leerlingen met verhoogde zorgen wordt er in overleg met het CLB en het 
ondersteuningsnetwerk gezocht naar passende ondersteuning op school en/of buiten de school. 
Bv. revalidatiecentrum, extra begeleiding op school gekoppeld aan de noden van uw kind… 
 
Niveau 4: doorverwijzing 
Soms kan het voor een kind toch beter zijn om de overstap te maken naar een school die nog beter 
kan inspelen op zijn specifieke noden. Dit gebeurt niet zomaar, maar nadat alle mogelijke zorg op 
school ( en extern ) aan uw kind is aangeboden.  
In het belang van uw kind en in overleg met u als ouder raden we een overstap aan naar 
gespecialiseerd onderwijs voor uw kind. 
  

Als school doen we ons uiterste best om uw kind zolang mogelijk op de eigen school te begeleiden. 
We werken hard om de inclusiegedachte op onze school te realiseren. Toch moeten we hierbij ook 
rekening houden met onze eigen grenzen. Uw kind maakt deel uit van een klasgroep en de leerkracht 
is verantwoordelijk voor de hele groep.  



Gedrag: 

In de klas: 
Bij de start van het schooljaar maakt elke klasleerkracht samen met de leerlingen duidelijke 
afspraken om het groepsleven in de klas aangenaam en vlot te laten verlopen. 
Deze afspraken kunt u terugvinden op de klaspagina’s op de schoolwebsite. 

Op de speelplaats: 
Hier gelden een aantal algemene afspraken die samen met de leerlingen van de leerlingenraad zijn 
besproken. 
De 10 geboden  
voor een fijne speelplaats 
  

1. We hebben respect voor iedereen !  
2. We laten iedereen meespelen, sluiten niemand uit.  
3. We gebruiken geen geweld, we lossen een ruzie op.  
4. We dragen zorg voor het materiaal: de banken, de koffers, ... 
5. We blijven van de fietsen af. 
6. We spelen op de speelplaats, niet in de toiletten. 
7. Het hek is geen klimrek. 
8. We gooien afval in de juiste vuilbak en verspillen geen papier. 
9. We laten andere leerlingen met rust op de speelplaats.  
10. Na de bel brengen we het spelmateriaal netjes terug. 

 

In de refter: 
 

Voor het binnengaan: 
Nemen we rustig onze brooddoos uit de bak. 
Staan we stil in de rij. 

   

Voor het eten:  
Doen we rustig onze jas uit. 
Staan we in stilte recht achter onze stoel. 
Bidden we voor het eten.   
Gaan we rustig zitten. 

 

Tijdens het eten:  
We blijven zitten op onze stoel. 
Eten we onze boterhammen in stilte op.  
Laten we de medeleerlingen met rust. 

 

Als we klaar zijn: 
Tonen we onze lege brooddoos aan de juf. 
Verlaten we rustig de refter.  
Leggen we onze brooddoos in de bak. 
Gaan we naar de speelplaats. 

javascript:close();
http://www.christenuniekatwijk.nl/2014/04/christenunie-ambtsgebed-moet-blijven/bidden/


Wat als het mis gaat? 
Waar mensen samenleven kunnen er altijd misverstanden, meningsverschillen of ruzies ontstaan. 
Wat de een grappig vindt, is dat niet ( meer ) voor de ander. 
Op zo’n moment volgen we enkele stappen. 

1. Tussen leerlingen onderling: 
Stap 1: 
• Zeg duidelijk aan de ander dat hij moet stoppen. 
• Verwoord wat je niet leuk vindt.    

Stap 2: 
• Waarschuw de leerling dat wanneer hij niet stopt, je naar de toezichter gaat. 

Stap 3: 
• Ga naar de toezichter. 
• Vertel duidelijk wat er gebeurd is. 

 
2. Met de toezichter: 

• De toezichter beluistert beide partijen. 
• Samen met de leerlingen wordt er naar een oplossing gezocht.  
• Bij ernstige of herhaaldelijke feiten kan de toezichter een sanctie geven. 
 
Als een toezichter fysiek geweld vaststelt, leidt dit onmiddellijk tot een time-out. 
Onbeleefd of ongehoorzaam gedrag tegen een toezichter wordt ook  bestraft. 

 
3. Als ouder: 

Wanneer je kind thuis komt en vertelt dat het gepest wordt op school is dit meestal een 
teken dat er iets onaangenaams gebeurd is op school. 
Stap 1: 
• Maak tijd voor je kind. 
• Vraag naar wat er precies gebeurd is.  
• Beluister het verhaal van je kind. 
• Stel het gerust en geef eventueel tips hoe het kan reageren ( zie hierboven ) 

Soms heb je als ouder vragen bij het verhaal van je kind of maak je je zorgen. 
Stap 2: 
• Neem contact op met de klasleerkracht en vraag wat er op school precies gebeurd is. 
• Vertel het verhaal dat jij hoorde van je kind. 
• Samen zoeken we naar een oplossing.  

 

 
GOEDE VRIENDEN, DAAR GAAN WE VOOR! 



 
 
 

Is het een groot probleem? 
Vertel het aan een volwassene 

die je vertrouwt. 



Heilig Hartschool 
Cauwerburg 2 
Sint-Amelbergalaan 1 
9140 Temse 
 
tel: 03 771 32 47 
email: directeur@edu.heiligharttemse.be 
website: www.heiligharttemse.be 
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