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W e l k om

Beste ouders,
Wij zijn zeer blij dat u gekozen hebt voor onze kleuterschool. Dit getuigt van een
groot vertrouwen in onze werking en het is een voorrecht voor ons om mee te mogen
helpen bij de opvoeding van uw kleuter.
U mag erop rekenen dat wij als schoolbestuur en -team ons volledig zullen inzetten
om uw kind een eigentijdse, christelijk geïnspireerde opvoeding en degelijk onderwijs
te geven. Opvoeding is en blijft in eerste instantie de opdracht van de ouders. Toch
beseffen wij dat de school hierbij een grote invloed heeft, aangezien uw kind een
groot deel van de dag op school doorbrengt. Daarom streven wij naar een optimale
samenwerking tussen beide. Wij hopen dat u uw kind aanmoedigt om de
doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Aarzel niet
om in geval van problemen contact op te nemen met de school.
Hoewel er geen leerplicht is binnen het kleuteronderwijs, vragen wij wel om uw
kleuter zoveel mogelijk naar school te brengen. Zeker op zeer jonge leeftijd leren
kinderen enorm veel van elkaar, zowel op cognitief als op sociaal vlak. Wij wensen u
en uw kind daarom veel succes bij de eerste fase van hun schoolloopbaan.
In onze schoolbrochure vindt u allerhande informatie over de werking van onze
school. Mochten er toch nog vragen opduiken, contacteer ons dan gerust. De
informatie over onze lagere school kan u in de schoolbrochure van de lagere school
lezen op de website of op het secretariaat bekomen.
Wij wensen u en uw kleuter alvast een fijn schooljaar toe.

Directie en leerkrachten van het Altena Instituut

O ns s c h ool e i ge n o p v oe di ng s p r oj e c t ( E O P )
Het pedagogisch-didactisch handelen is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en
respect voor de betrokken partners: het schoolbestuur, de directie en leerkrachten
enerzijds, kinderen en ouders anderzijds. Dit EOP wordt door alle participanten
gedragen en ondertekening ervan door personeel en ouders maakt dit vertrouwen en
respect afdwingbaar.
Het opvoedingsproject rust op drie pijlers. Het opnemen ervan in onze brochure
maakt de gemeenschappelijke inspiratie beter zichtbaar, herkenbaar en
bespreekbaar.
We lichten elk onderdeel toe.

1 . Ch r i s t e l i j k e i d e n t i t e i t
Altena is een katholieke school waar we opvoeden vanuit christelijk geïnspireerde
waarden en normen. Het leergebied godsdienst staat ten dienste van het
opvoedingsproject. Het biedt alle kinderen een kennismaking met de rijkdom van de
traditie van het christendom. De kerkelijke feesten vieren we samen in gebeds –en
bezinningsmomenten.
We verwelkomen gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze
achtergrond ook. Dat niet alle kinderen in de school katholiek zijn, ervaren we niet als
een breekpunt. We proberen de kansen en rijkdom ervan te benutten.

2 . K wa l i t e i t s o n d e r wi j s
We geloven onvoorwaardelijk in de mogelijkheid van de kleuters om zich te
ontwikkelen in een rijke klas –en schoolomgeving. Vanuit deze visie durven we hoge
verwachtingen voorop te stellen. Tegelijk beseffen we dat die leerambitie realistisch
en haalbaar moet zijn, op maat, zodat kleuters zich kunnen ontplooien volgens hun
eigen cognitieve en fysieke mogelijkheden.
Om een harmonische groei te realiseren is er een evenwicht tussen het muzischcreatieve, het cognitieve, het sociaal emotionele en de motorische ontwikkeling.

Het is een uitdaging om het talent in elk kind te ontdekken, om van daaruit leerwinst
te boeken.
We leren ook positief omgaan met andere vormen van diversiteit zoals verschillen in
taal, geslacht, seksuele oriëntatie, religie, cultuur, ras en socio-economische status.
Onze school stelt alles in het werk om zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te bieden
aan elk kind. Dit doen we in nauwe samenwerking met de klasleerkracht, de
zorgcoördinator, de directeur, het Clb en het ondersteuningsnetwerk ‘Antwerpen
plus’.
Een gezonde levensstijl heeft een prominente plaats in onze school. Hierbij is
beweging van essentieel belang omdat we via motorische weg de cognitieve functies
ondersteunen. Eerst bewegen dan leren is een visie die we dagelijks in de praktijk
brengen door een uitgewerkt bewegingsprogramma. De groene infrastructuur en de
uitgebreide sportaccommodatie bieden daarbij extra mogelijkheden.
Wat gezonde voeding betreft vragen we aan de ouders voor een aanbod aan
gezonde tussendoortjes en enkel water in een drinkbus om gedurende de dag van te
drinken in de klas.
Om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen hanteert het schoolteam
doelen die gebaseerd zijn op de basiscompetenties, de ontwikkelingsdoelen en de
eindtermen. Binnen het katholiek onderwijs hanteren we het leerplan ‘Zin in leren! Zin
in leven!’

3 . S a me n l e vi n g
In Altena krijgen de kinderen de kans zich te ontplooien tot mensen die hun plaats
vinden in de samenleving.
We hechten er belang aan dat kinderen een positieve en hoffelijke houding leren
aannemen tegenover medemensen in en buiten de school.
Een verzorgd taalgebruik, beleefdheid en wellevendheid krijgen dagelijks onze
speciale aandacht.

We leren onze kinderen naar elkaar te luisteren, respect op te brengen voor elkaar
en op te komen voor zichzelf.
Mede dankzij Toeka (een vogelfiguur die de kleuters kennen van afbeeldingen in de
in de gangen en de klassen, verhalen en de komst van Toeka bij de start van de vijf
Toeka-thema’s), werken we samen aan een warm en sterk schoolklimaat. Dit zijn
leefsleutels die het sociaal en emotioneel welbevinden van de kinderen bevorderen.
We hebben vijf thema’s uitgewerkt die tijdens het schooljaar aan bod komen.
We voelen ons ook verbonden met de bredere samenleving. We voeden kinderen op
met eerbied voor deze wereld, voor de natuur, voor mensen van ver en dichtbij.
Opvoeding en onderwijs is een gedeelde zorg en verantwoordelijkheid van ouders en
school. We hechten dan ook groot belang aan een goede samenwerking.

Onze droom, ons doel, onze inzet…
al onze kinderen hun eigen weg helpen vinden…
Altenakinderen komen graag!
hebben zin in leren!
hebben zin in leven!
zijn gelukkige kinderen!



E n ga ge m e nt s ve r k l a r i ng
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding
van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te
maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken
we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we
duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.
Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect
ervan evalueren.
Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders
We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u
zicht heeft op de werking van de school.
We plannen een ‘wenmoment’ voor elke instapdatum. Zo kunnen kleuters en hun
ouders voor de aanvang van het schooljaar, of een ander instapmoment,
kennismaken met de juf en de klas.
Dit geeft de ouders ook de kans om alle praktische afspraken te maken voor een
vlotte samenwerking.
Ook wordt in het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind
georganiseerd. Het oudercontact start met een gezamenlijk moment voor alle ouders
waarbij het schoolteam wordt voorgesteld. Tijdens het eerste oudercontact maakt u
kennis met de manier van werken in de klas.
We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk
schooljaar laten we u weten op welke data die doorgaan.

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen heeft over de aanpak, dan kan u op
elke moment een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind, de
zorgcoördinator of directie.
Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te
werken rond de opvoeding en ontwikkeling van uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en
behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.
Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement
onderwijs en aan het CLB.
Gelieve ervoor te zorgen dat uw kind dagelijks en ten laatste om 8.30 aanwezig is op
school. Indien dat om een of andere reden niet mogelijk is, gelieve dan het
secretariaat te verwittigen voor 8.30.
Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische
afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.

Individuele leerlingenbegeleiding
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie
van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een kindvolgsysteem.
Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele
begeleiding. Andere kinderen hebben meer nood aan individuele zorg.
We zullen dan in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding
van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de
school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.
Wij appreciëren dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we
samen maken, opvolgt en naleeft.

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in
het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het
leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te
begeleiden bij hun taalontwikkeling.
Wij verwachten van ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en
maatregelen (een taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de
taalachterstand van hun kind weg te werken en er alles aan doen om hun kind, ook in
de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van het Nederlands.

Schoolrekening
Bij het begin van de maand ontvangt u de schoolrekening van uw kind(eren).
Gelieve deze rekening binnen de 10 dagen te vereffenen (verder in de brochure vindt
u meer info over de betalingsmogelijkheden).
Capaciteit
Onze school streeft naar klassen met maximum 24 kleuters.
De kleuters van de derde kleuterklas worden automatisch ingeschreven in onze
lagere school.

Inschrijvingen van kleuters
Omdat onze school een maximumcapaciteit hanteert zijn we vanaf 2 maart
2020 verplicht om het nieuw inschrijvingsdecreet toe te passen.
Dit wil zeggen dat er voor het hele grondgebied Kontich een digitaal
aanmeldsysteem komt (zes basisscholen van het centrum, KontichKazerne en Waarloos).
- De aanmeldingen zullen starten op maandag 2 maart en eindigen op dinsdag 31
maart 2020. De aanmeldingslink vind je dan op onze website www.altena.be. Op
welke dag of uur je aanmeld, is niet belangrijk, zolang het maar binnen deze periode
gebeurt.
- Uiterlijk donderdag 30 april 2020 krijgen ouders die hebben aangemeld het resultaat
per mail toegestuurd.
- Vanaf 4 mei 2020 tot dinsdag 26 mei 2020 kan je effectief inschrijven op de school
die je kreeg toegewezen.
- Voor wie niet heeft aangemeld, starten vrije inschrijvingen op vrijdag 29 mei 2020 in
onze school (indien er nog vrije plaatsen zijn).
- Belangrijk!!! Broers en zussen en kinderen van personeelsleden van de school
hebben voorrang, maar ze zullen zich ook moeten aanmelden tussen 2 en 31 maart
2020.
Meld je je kind niet aan, dan verlies je deze voorrang!
- Aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven. Met de aanmelding geef je enkel aan in
welke school je je kind wil inschrijven. Krijg je na de aanmelding een plaats
toegewezen, dan kan je die inschrijving realiseren vanaf 4 mei 2020.
- Bij de toewijzing van de plaatsen houdt het computersysteem rekening met
(in deze volgorde): je schoolvoorkeur, en de afstand van het domicilieadres tot
de school.

Bij de inschrijving in Altena vanaf 4 mei 2020 dient een officieel document te worden
voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Het
trouwboekje, het geboortebewijs of de identiteitskaart zijn wettelijk erkende
documenten. Het rijksregisternummer dient eveneens meegedeeld te worden.

I ns t a p m og e l i jk v a na f …
Kleuters mogen wettelijk pas aanwezig zijn in de kleuterschool vanaf de dag dat ze 2
jaar en 6 maanden oud zijn. Als ze jonger zijn dan 3 jaar, worden ze slechts in de
school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Deze instapdata zijn: na
elke vakantieperiode, op 1 februari en de eerste schooldag na Onze Heer
Hemelvaart.

L e e r pl i c h t
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig (vanaf
volgend schooljaar 01/09/2020 zal je kind leerplichtig zijn vanaf 5 jaar). Ook wanneer
het op die leeftijd nog in de kleuterschool vertoeft. Vanaf dan geldt de reglementering
van de lagere school. Info aan betreffende ouders zal bezorgd worden bij aanvang
van het schooljaar. Een jaartje langer doorbrengen in de kleuterschool of een jaar
versnellen kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de
kleuterleidster, de directie en het CLB in overleg met de ouders.

R e c h t o p e e n s c h o ol t oe l a g e
Een schooltoelage moet niet meer aangevraagd worden door de ouders. Vanaf dit
schooljaar wordt het rechtstreeks geregeld met de kinderbijslag (groeipakket).
Indien kleuters onvoldoende aanwezig zijn geweest in de kleuterschool, kan u het
recht op de schooltoelage verliezen.

R e c h t o p t h ui s o n d e rw i j s ( TO AH )
Thuisonderwijs is ook mogelijk voor kleuters jonger dan 5 jaar. Zieke kinderen door
ziekte of een ongeval hebben recht op thuisonderwijs vanaf een afwezigheid van
21 kalenderdagen. Voor chronisch zieke kinderen is er geen wachttijd.

M e di c a t i e t o e di e ne n o p s c h oo l
Om fouten te vermijden willen we het toedienen van medicatie het liefst vermijden.
Wat indien uw kind medicatie moet innemen maar toch naar school mag gaan van de
dokter?
1. Dan schrijft de dokter een briefje dat u dat u op de medicatie kleeft, met
daarop vermelding van de naam van uw kind + de dosis en hoe het moet
bewaard worden.
2. De medicatie mag niet in de boekentas van uw kind!!! De medicatie moet
aan de juf, een leerkracht op de speelplaats, directie of op het
secretariaat afgegeven worden door een volwassen begeleider.
3. U kijkt er zelf mee op toe dat u de medicatie bij het afhalen van uw kleuter
mee terug naar huis neemt.

V a k a n t i e s e n v r i j e da ge n
Vakanties 2019 - 2020
Herfstvakantie: 28/10 – 03/11
Kerstvakantie: 23/12 – 05/01
Krokusvakantie: 24/02 – 01/03
Paasvakantie: 06/04 – 19/04
Zomervakantie: 01/07 – 01/09

Vrije dagen 2019 - 2020
Facultatief verlof: 30/09
Pedagogische studiedag: 08/10
Pedagogische studiedag: 29/01
Facultatief verlof: 30/03

S c h o ol ur e n
maandag
8.30 – 12.10

dinsdag
8.30 – 12.10

13.30 – 15.30

13.30 – 15.30

woensdag
8.30 – 12.10

donderdag
8.30 – 12.10

vrijdag
8.30 – 12.10

13.30 – 15.30

13.30 – 15.30

V o or - e n na s c ho ol s e o p v a n g
Dagelijks voorzien wij voorschoolse opvang vanaf 7.30 u. in het lokaal van de
voorbewaking. Uw kleuters kunnen daar spelen, tekenen, lezen, …
De nabewaking loopt tot 18 uur in hetzelfde lokaal en op woensdag tot 14 uur.
U betaalt hiervoor 0,85 euro per begonnen half uur per kind vanaf 15.45 u.
Vanaf het derde kind is de nabewaking gratis. De verrekening gebeurt via de
schoolrekening.

’ s M i dd a gs bl i jv e n e t e n
De middagpauze duurt van 12.10 u. tot 13.30 u..
Uw kleuter heeft 3 mogelijkheden:
- naar huis gaan
- boterhammen blijven eten (een refter per leeftijdsgroep)
- een warme maaltijd eten
Op maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag voorzien wij warme maaltijden van een
traiteur. Het maandmenu vindt u in de vitrinekast van de school.
U dient vooraf in te schrijven voor deze maaltijden in een vast rooster. (bv. alle dagen,
enkel op dinsdag en donderdag, alle maandagen,…)

I nz a ge r e c ht
Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlinggegevens, waaronder de
evaluatiegegevens die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de
toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De school kan geen gegevens
doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

D e ni e uw e w e t o p d e pr i v a c y v o o r de be s c he r m i n g v a n
p e r s o o nl i j k e ge g e ve ns
Om haar werk goed te kunnen doen, moeten wij als school over een aantal gegevens
van uw kind beschikken. Bij inschrijving of bij de start van het nieuwe schooljaar
2019 – 2020 vragen wij u schriftelijk de toestemming om deze gegevens te mogen
verwerken.
U heeft als ouder steeds het recht om deze gegevens op te vragen.
Wij verzekeren u dat wij alle gegevens volgens de richtlijnen van de vernieuwde
General Data Protection Regulation (GDPR) zullen verwerken en behandelen.
Persoonlijke gegevens zullen wij nooit zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande
toestemming delen.
Bij inschrijving of bij de start van het nieuwe schooljaar 2019 – 2020 ondertekent u
eveneens een formulier waarop u aanduidt welke publicaties er van uw kind mogen
verschijnen (foto’s, filmpjes, krant, …).
U kan ons informatieveiligheids –en privacybeleid op de website terugvinden. Tevens
kan u ons mailen op privacy@altena.be bij eventuele vragen.

R o o k ve r b o d i n de he l e s c h ool om ge vi n g …
Sinds 1 september 2018 geldt er een permanent rookverbod voor iedereen in de hele
schoolomgeving. Dit geldt ook voor elektronische sigaretten en andere varianten.

O p t i j d k om e n …
Mogen wij vragen om de kinderen tijdig naar school te brengen. Ook onze
kleuters moeten leren dat te laat komen soms heel vervelend kan zijn voor de
anderen en voor zichzelf. Zij missen immers het openingsmoment in het
klasje.
Wanneer uw kleuter niet naar school komt wegens ziekte of om een andere reden,
vragen wij u om dit ’s morgens te melden tussen 8 u. en 8.30 u. Zo kunnen wij de juf nog
tijdig verwittigen. U hoeft geen doktersattest binnen te brengen bij ziekte (enkel als uw
kleuter reeds leerplichtig is). In geval van een besmettelijke ziekte, luisjes, allergieën,…
vragen wij ook om onmiddellijk de school te verwittigen.

B r e n ge n e n a f h a l e n v a n k l e ut e r s
Brengen van de kleuters:
De 2 ½ - en 3-jarige kleuters mogen tot in de kleuterspeelzaal (gele zaal) gebracht
worden. Vanaf 8.10 u. wordt de zaal geopend.
De 4 - en 5-jarige kleuters kunnen gebracht worden tot het poortje aan de
kleuterspeelplaats. Zij kunnen al zelf een rij vormen op de speelplaats. Ouders die nog
even willen blijven staan, doen dat in de zwaaizone (zone met de puzzelstukken) en niet
op de kleuterspeelplaats. Het is niet de bedoeling dat kleuters in de zwaaizone blijven
staan bij de ouders tot de bel gaat. Kleuters bevinden zich op de kleuterspeelplaats!
Zo heeft de juf die toezicht heeft een beter zicht om haar opdracht correct uit te voeren.
Ouders die een boodschap voor de juf hebben geven dit schriftelijk mee in het
boekentasje. Voor dringende zaken kan u uiteraard bij de juf terecht.

Kleuters die met de fiets naar school komen volgen de route met de witte
fietsjes tot aan de fietsenstalling voor de kleuters  langs het eerste groene
poortje en dan links van het hek blijven tot aan de witte driehoeken en zo
recht naar de fietsenstalling. Zo vermijden we dat ze met hun fiets door de
rijen met de boekentasjes stappen.
(De verzekering dekt geen schade aan de fietsen.)

Afhalen van de kleuters:
De kleuters die aan de school worden afgehaald, verzamelen in de afhaalzalen (blauwe
en gele zaal) bij de klaspicto. De ouders kunnen aan de witte buitendeuren (ingang en
uitgang) hun
kleuters afhalen. Als de kleuters met de fiets of step zijn haal je deze
samen met je kleuter op aan de garagepoort (ter hoogte van de ingang) en niet langs de
speelplaats.
Er worden geen kleuters vroeger afgehaald aan de klas of op de speelplaats tenzij
er een dringende of bijzondere reden is.
U vindt de afhaalmomenten (in de gele en de blauwe zaal) in onderstaand schema:
maandag
12.10 – 12.20
15.30 – 15.40

dinsdag
12.10 – 12.20
15.30 – 15.40

woensdag
12.10 – 12.20

donderdag
12.10 – 12.20
15.30 – 15.40

vrijdag
12.10 – 12.20
15.30 – 15.40

Niet-opgehaalde kleuters worden naar de wachtrij van de lagere school gebracht en
kunnen opgehaald worden langs de hoofdingang (grote groene poort). Indien u door
omstandigheden niet tijdig aanwezig kan zijn, wachten de kleuters op u in de
nabewaking.

M e t d e r i j na a r h ui s …
De kleuters kunnen enkel ‘s avonds met de rij naar huis gaan onder begeleiding van de
leerkrachten. De kleuters mogen niet met de fiets mee in de rijen. De allerjongste
kleuters van de instapklasjes en van de eerste kleuterklassen , worden altijd afgehaald in
de zaal en gaan nog niet mee met de rij.
Er worden drie rijen begeleid:
1. rij Antwerpsesteenweg: tot aan de verkeerslichten
2. rij Altenastraat: tot aan de Helenaveldstraat of aan het pleintje in de Altenastraat
3. rij Edegemsesteenweg: tot oversteek aan de Bochtstraat
Wij vragen uitdrukkelijk om de kinderen niet uit de rij te halen aan de
schoolpoorten.

O nz e s c ho ol a u t o vr i j !
Het schooldomein (tussen de twee groene schuifpoorten) is autovrij. Enkel de
leerkrachten hebben de gelegenheid om daar te parkeren. Er is doorgang
mogelijk langs de Antwerpsesteenweg, maar om verkeerschaos in het
Altenapark te vermijden, raden we aan om de kinderen te brengen via de
Edegemsesteenweg waar de kiss&ride -zone zorgt voor een vlot verloop. Indien u uw
kleuter(s) wil begeleiden tot in de school kan u ook in de buurt parkeren. Wandelen door
het park is natuurlijk een gezonde optie…

O nz e e i g e n k i nd e r b oe r de r i j
Onze school is trotse eigenaar van een grote kinderboerderij met tal van
bewoners. Zo kunnen we dagelijks genieten van schapen, geiten, twee
varkens, twee hangbuikzwijntjes, konijnen, kippen, … een echte beestenboel
in een rustige, groene omgeving.
De kinderen van de lagere school kunnen ervoor kiezen om tijdens de speeltijd onder
leiding van een juf voor de dieren te zorgen. Onze kleuters zie je vaak opduiken in dit
paradijsje 

S pe e l t i j d…
De speeltijd duurt 20 minuten en onze kleuters spelen zoveel mogelijk buiten
op de speelplaats. Bij slecht weer spelen zij binnen in de overdekte ruimten.
Als tussendoortje eten de kleuters in de voormiddag fruit, liefst versneden in
een potje en in de namiddag kan fruit of een gezonde koek. Snoep wordt niet
toegelaten! Tijdens de speeltijd houden drie juffen toezicht zodat het spelen zo veilig
mogelijk kan verlopen.
Afval sorteren kunnen wij al leren! Op onze speelplaats staan vuilbakken om het sorteren
reeds aan jonge kinderen aan te leren. We hebben onze vuilbakken de namen
Rik plastiek (PMD), Adil de schil en Nel de pel (GFT), Modest de rest en Chantal
restafval meegegeven.

K l e di j …
Onze kleuters komen steeds in verzorgde kledij naar school. Indien nodig (als de
zindelijkheid nog niet op punt staat) is er reservekledij op school. Deze moet na gebruik
gewassen terug bezorgd worden aan en juf.
Wij vragen uitdrukkelijk aan de ouders om de naam van de kleuter in de kleding (jassen,
mutsen, sjaals, handschoenen,…) te schrijven of te kleven. Eveneens de brooddoos,
drinkbus, doosjes van tussendoortjes, boekentas, … voorzien van naam en klas. Enkel
zo kunnen deze bij verlies terug bezorgd worden.

O ns s l a a p k l a s j e
In ons slaapklasje kunnen onze allerkleinsten tot rust komen tijdens de
middagpauze. De kinderverzorgster Iris en slaapjuf Kim zien er op toe dat
onze kleintjes een dutje doen zodat zij de namiddag terug fris en monter
kunnen aanvatten. Enkel op aanvraag van de ouders mogen kinderen naar de
slaapklas. Wanneer het aantal slapers het aantal bedjes overstijgt wordt het slapen voor
de oudste kindjes afgebouwd en nog later stopgezet. De jongste kleuters hebben
voorrang bij een nieuw instapmoment.
Elke kleuter heeft een eigen bedje en een opbergbakje met zijn/haar foto.
De slapertjes krijgen bij elke slaapbeurt een heen - en weerboekje mee naar huis zodat
de ouders op de hoogte zijn van het verloop in de slaapklas.
Indien u een langere periode thuis bent (omwille van bv. ouderschapsverlof) en u bent in
de mogelijkheid, vragen we om uw kindje thuis een dutje te laten doen.

B ew e gi n gs o p vo e di ng
Wekelijks worden 2 lesuren besteed aan bewegingsopvoeding onder leiding
van de turnjuf. De kleuters van de tweede en de derde kleuterklas dragen
hiervoor turnpantoffeltjes.

De kleuters van de tweede en de derde kleuterklassen gaan maandelijks naar
het zwembad voor watergewenning. Dat gaat telkens door op
dinsdagvoormiddag in het gemeentelijk zwembad van Kontich. De zwemdata
worden bij het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Het vervoer wordt
geregeld met vrijwillige (groot)ouders. Dit valt onder de schoolverzekering.

O u de r c o nt a c t e n
Wij voorzien 4 georganiseerde oudercontacten per schooljaar:
17 september (gezamenlijk)
28 november
20 februari
16 juni
De instapklassen maken tijdig bekend wanneer zij na een instapdatum hun oudercontact
houden.
Kinderen met extra zorg worden tussentijds besproken met de ouders.

T e v e rw a c ht e n o n k os t e n di t s c h o ol j a a r
Hierna volgt een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we
kunnen vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte (nabewaking,
schooluitstappen, …) als niet verplichte uitgaven (klasfoto, warme maaltijd,…).
Indien er problemen met het betalen van de schoolrekening zouden zijn,
neemt u best contact op met de directie. Het is dan de bedoeling dat er afspraken
gemaakt worden over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete
behandeling.
- warme maaltijd
- gebruik refter
- voorbewaking:
- nabewaking:
- schoolreis:
- theatervoorstellingen:
- sportdag:
- klasfoto:
- jaarabonnement Averbode
(enkel voor 3K)

€ 5,20
€ 0,85 (drank wordt gratis aangeboden)
€ 0,85
€ 0,85 per begonnen half uur
nog niet bepaald
+/- € 4,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 10,00

De maximumfactuur bedraagt € 45 per kleuter.

D e s c ho ol r e k e n i n g
Maandelijks krijgt u de schoolrekening voor het betalen van refter, voor –en
naschoolse opvang, …. Wij vragen om het verschuldigde bedrag binnen 10
dagen te betalen op rekeningnummer BE89 4155 0669 6285 van Altena
Instituut VZW (met gestructureerde mededeling!).
U kan ook kiezen voor domiciliëring. Deze domiciliëringsformulieren zijn te verkrijgen op
het secretariaat of u kan een mail sturen naar secretariaat@altena.be met deze vraag.

S p o ns or i n g e n r e c l a m e
Reclame en sponsoring worden in beperkte mate aanvaard in zoverre zij niet
onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en
voor zover zij de onafhankelijkheid van de school niet in gevaar brengen.
Voorbeelden van aanvaardbare reclame en/of sponsoring: publiciteitsboekje tijdens de
cultuuravonden, T-shirts of petten voor schooluitstappen, drankjes voor sportdag, …
Enkel flyers van activiteiten binnen de gemeente Kontich mogen met de kinderen
meegeven worden.

O r ga n o gr a m va n de s c ho ol
Schoolbestuur
Het schoolbestuur (Altena Instituut VZW) organiseert het onderwijs in onze
school en is eindverantwoordelijke voor het hele schoolgebeuren.
Voorzitter van het schoolbestuur is de heer Leo Vermeulen
Volgende personen maken eveneens deel uit van het schoolbestuur:
 mevrouw Denise Du Four (zuster Aleydis)
 de heer Herman Braeckmans
 mevrouw Miek Verschueren
 mevrouw Karen Hellemans
 mevrouw Erna Janssens

Het schoolteam
2 ½-jarigen:

3-jarigen:

1KE:
1KF:
1KG:
1KA:
1KB:
1KC:
1KD:

4- jarigen:

5- jarigen:

(maandag)

2KA:
2KB:

juf Vicky Cornelissens
juf Elke Bergmans (vanaf 6/01/2020)
juf Lotte Firens (vanaf 20/04/2020)
juf Ines De Caerle / Benedicte Van Hoof
(op donderdag)
juf Gonda De Maeyer en juf Ilse Boone
juf Nadia De Maeyer
juf Dorien Van Iseghem

2KC:

juf Tineke Magnus
juf Annelies Braeckmans / juf Benedicte Van Hoof
(op vrijdag)
juf Griet Tuyteleers

3KA:
3KB:
3KC:

juf Julie Van Den Vonder
juf Anneleen Van Iseghem
juf Griet Haenen / juf Benedicte Van Hoof

Kinderverzorgster:

juf Iris Van Bulck

Slaapjuffen:

juf Kim Redig – juf Iris Van Bulck

Leerkracht Lich. Opv.:

juf Natasja Govaerts – juf Nele De Bruyn

Zorgcoördinator:

juf Katrien De Backer

Leerkrachtenplatform:

juf Eline Cosaert (vanaf 1 oktober 2019)

ICT-coördinatoren:

Bernard Paternottre en Goedele Van Den Eynde

Nabewaking:

juf Ellen – juf Kim – juf Laurette – juf Kim

Onderhoudspersoneel:

Sonja – Diane – Lilik - Madalina

Klusjesmannen:

Alex en Leo

Secretariaat:

Juf Martine Peleman – Juf Birgit Behiels

Directeur:

Tine Van Roosenbroek

Met het hele team van enthousiaste kleuterleidsters,
medewerkers en directie
heten wij U en uw kindje van harte welkom in onze school 

Schoolraad
Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit drie
geledingen (ouders, personeel en lokale gemeenschap) en heeft een
aantal
overlegbevoegdheden
evenals
een
informatie
en
communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt
samengesteld voor een periode van vier jaar. In onze school worden de leden van de
ouder -en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen
aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door
de twee voorgenoemde geledingen.

Voorzitter:

Martine Peleman

Secretaris:

Kathleen Vanderstappen

Vertegenwoordigers van de ouders:

Wim Vereecke
Katleen Vanderstappen
Jurryt Prims

Vertegenwoordigers van het personeel:

Vicky Cornelissens
Ann Deruyck
Martine Peleman

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

Ilse De la Ruelle
Luc Van Hoof
Lieve Moons

Onze samenwerking met het CLB
Zodra uw kind is ingeschreven wordt zijn/haar ontwikkeling op de voet
gevolgd. Indien nodig zullen wij (na de ouders te hebben ingelicht) het
CLB betrekken om onze zorgvraag in kaart te brengen en eventueel aan
de ouders vragen om buitenschoolse hulp in te inschakelen (logopedie,
kinésitherapie,…). Ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB.
Onze school werkt intens samen met het CLB Mortsel/Kontich.
Contactadres:
Sint-Benedictusstraat 14b
tel. 03/443.90.20
e-mail: onthaal@clb-ami2.be
Voor de volledige werking van het CLB verwijzen we naar hun website:
www.clb-ami2.be

Onze samenwerking met het ondersteuningsnetwerk
Verschillende scholen vanuit het buitengewoon onderwijs maken deel uit van het
Ondersteuningsnetwerk Antwerpen plus waarmee onze school samenwerkt.
Naargelang de zorg bieden ondersteuners vanuit deze scholen zorg op maat voor de
kinderen met een gemotiveerd verslag.
Indien deze ondersteuning wenselijk is gaan ouders, onze school, het buitengewoon
onderwijs en het CLB als gelijkwaardige partners aan de tafel zitten.
Onze samenwerking in de scholengemeenschap
Reeds vanaf het schooljaar 2003-2004 maakt onze school deel uit van de
scholengemeenschap KLBB (Kontich-Lint-Boechout-Borsbeek)
Volgende scholen behoren tot deze scholengemeenschap:
St.Jozef – Borsbeek, St.Gabriël – Boechout, Mater Christi – Lint en
Altena Instituut KS + LS – Kontich.

Oudergroep
De oudergroep van de school is samengesteld uit een 20-tal ouders.
Samen streven zij éénzelfde doel na: de school steunen in haar
activiteiten. Zo helpen zij o.a. bij het schoolfeest, culturele activiteiten,
voordrachten… Binnen deze groep bestaat o.a. een kriebelteam en een
fuifteam. De oudergroep verzorgt ook de netwerking binnen de school via
contactouders van elke klas. Naast deze groep werkt de school ook met losse
medewerkers. Na kandidaatstelling kan een ouder lid worden van de oudergroep.
De voorzitter is Bart Iris Blomme.
Vrijwilligers (werk)
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van
vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers
verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen.
Via deze schoolbrochure brengen wij alle vrijwilligers op de hoogte:
- organisatie: zie organogram van de school
- verplichte verzekering: de school heeft een verzekeringscontract afgesloten
tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de
contractuele aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilligers. Het
verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC en ligt ter inzage op het
secretariaat.
- vrije verzekering: de school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot
dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers tijdens de
uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van de activiteiten.
De polis ligt ter inzage op het secretariaat.
- vergoedingen: de activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht
- aansprakelijkheid: de school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger
aan derden veroorzaakt bij het verrichten van het vrijwilligerswerk. In geval de
vrijwilliger de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk
voor bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk
als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig overkomt.
- geheimhoudingsplicht: de vrijwilliger valt onder de geheimhoudingsplicht
bedoeld in artikel 458 van het strafwetboek.

