Mijn kind gaat naar de
basisschool.
1. Pedagogisch project
2. Schoolreglement
3. Infobrochure

Gemeentelijke Basisschool Sint-Joost-aan-Zee
Grensstraat 67, 1210 Sint-Joost-ten-Node
Braemtstraat 53, 1210 Sint-Joost-ten-Node
02 220 28 40

Infobrochure

Onze school
Deze infobrochure biedt u een eerste blik op onze organisatie op school. Bij
wie komt uw kind terecht, wanneer starten en eindigen de lessen, wat leren
kinderen op school, hoe krijg ik informatie, wat kost de school, …

Gemeentelijke Basisschool Sint-Joost-aan-Zee
Grensstraat 67 / Braemtstraat 53
1210 Sint-Joost-ten-Node
Tel 02/220.28.40
directie@sintjoostaanzee.be
www.sintjoostaanzee.be: personeel zie website.
Wij zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft.
Onze school is een Brede school. Waar ouders
en het kind centraal staan.
Wij willen het beste voor uw kind.
Door een open klimaat te creëren waar
welbevinden en betrokkenheid centraal staan
streven we naar een totale ontwikkeling van uw
kind.
We hopen op een vlotte samenwerking. U bent
ook steeds welkom voor een gesprekje met de
leerkrachten of de directie. Bij vragen of
problemen staan we steeds klaar om te zoeken
naar een gepaste oplossing.
Deze bundel dient als basis voor een goede
samenwerking tussen u en onze school.

Vriendelijke groeten
Lies Rubbens
Directeur

Schoolbestuur
•
•
•

•
•

Gemeentelijk onderwijs
Schoolbestuur Sint Joost ten Node
Juridische aard: publieke rechtspersoon. Als
stad/gemeente zijn wij een openbaar bestuur als
dusdanig in onze dagelijkse werking onderworpen
aan de beginselen van de openbare dienst,
waaronder neutraliteit ( geconcentreerd in de
vorm van actief pluralisme), open karakter,
behoorlijk bestuur, keuze
godsdienstonderricht/zedenleer,… .
Samenstelling: gemeenteraad, burgemeester,
Schepenen
Contactgegevens: College van Schepenen en
Burgemeester, Sterrenkundelaan 10, 1210 Sint
Joost ten Node.

Scholengemeenschap
•
•

Grootbosaanzee
Klimopschool, De Kriek, Prinsens Paolaschool,
Mooibos.

•
•
•
•
•
•
•

http://www.gbsmooibos.be
http://www.gbsstokkel.be
http://www.prinsespaolaschool.be
http://www.klimopschoolwoluwe.be
http://www.sintjoostaanzee.be
http://www.gbsdekattepoel.be
http://www.everheide.be

•

Contact administratieve zetel:

•

De directies van de SG komen hebben
maandelijks een platform om allerlei
pedagogische zaken te bespreken.

Wie en wat ?
…. op onze school

3. Wat

mijn kind in de kleuterklas ?

4 Redenen om op tijd te komen
1.
2.
3.
4.

Je kan nog iets vertellen aan de
juf of meester
Je kind mist niets van het
ochtendritueel
De juf moet niet steeds opnieuw
beginnen met haar
ochtendritueel
De rust in de kring wordt niet
verstoord

Tijdens de hele dag:
-Naleven van afspraken die nodig
zijn om te kunnen spelen in groep
-hulp durven vragen
In de speelhoeken:
-gevoelens uiten
-fantasie gebruiken
-spelen met verschillend
speelgoed
-samenspelen
-ontdekken wat je leuk
vindt

Bij de juf aan de tafel:
-opdrachten begrijpen en
uitvoeren
-al spelend nieuwe dingen
leren
-de kans krijgen om met
verschillende nieuwe
materialen om te gaan

In de kring:
-kunnen luisteren naar
anderen
-naar verhalen luisteren
-zelf iets vertellen
-Op je beurt wachten
-nieuwe woorden gebruiken

Tijdens het turnen:
-Je eigen lichaam ontdekken
-Je bewegingen coördineren
= alle kleuters brengen
turnpantoffels mee. Deze
worden in de klas bewaard.

4. Wat

mijn kind in de lagere school
?

We starten de ochtend met een
onthaal:
De kinderen kunnen even iets
vertellen
De kinderen staan even stil bij de
actualiteit
De kinderen bespreken de datum,
het weer, de taken van de dag

Huiswerk?

VAKKEN :
1.Wiskunde
2.Taal
3.Wereldoriëntatie
4.Muzische Opvoeding
5.Frans
6.Lichamelijke opvoeding
7.Levensbeschouwing

1ste

leerjaar: splitskaarten en
elke dag lezen.
2 de leerjaar: maaltafels en
woordpakketten.
3de leerjaar en 4 de leerjaar
Geen huiswerk op papier.
Lessen en toetsen instuderen
Inoefenen van woordpakketten
op papier.
5de en 6de leerjaar
Geziene leerstof herhalen
Huiswerk op papier
Inoefenen van woordpakketten
op papier.

De ouders tekenen elke dag
de agenda.

Lichamelijke opvoeding
De leerlingen hebben iedere week 2 uur
lichamelijk opvoeding.

In de turnzak zit een donkere short, t-shirt
van de school en turnpantoffels. Deze zak
blijft op school. Geen turnpantoffels voor de onthaalklas.

Rapporten?
Je kind krijgt drie keer per jaar een rapport.
Dit met de kerstvakantie, paasvakantie en
einde schooljaar. In het eerste leerjaar is er
in oktober nog een woordrapport. Jullie
worden uitgenodigd op een oudercontact.

Even praktisch …

Maaltijden?
Kinderen eten in de kantine of gaan
thuis eten.
Er zijn warme maaltijden van de
Brusselse keuken. Deze menu kan je
vinden op onze website.
Bestellingen doorgeven aan de
klasleerkracht voor de week die start.
Bij afwezigheid melden voor 8u.
Annulatie is pas na een dag.
Er is ook warme soep.
Kinderen krijgen van de school fruit (
tutti frutti project, water, yoghurt.
Middagtoezicht is gratis.

Naar de klas
Ouders mogen in de ochtend op de voorste
speelplaats. De kinderen van de lagere school
gaan bij het eerste belsignaal naar de achterste
speelplaats zonder ouders.
Alle kinderen worden opgehaald op de
kleuterspeelplaats op het einde van de dag.

Enkele weetjes….
Drie keer op een schooljaar
Kinderen die met de fiets komen mogen hun fiets in de tuin
doen we een brandevacuatieachterlaten bij de fietsrekken.
oefening. Indien u te laat op
Gsm komt niet mee naar school tenzij anders. Uitgezet in de
school bent bij brandalarm blijft
boekentas of bij de klasleerkracht Geen snoep op
u bij uw kind en volgt de
school!
evacuatieprocedure met de
Elk jaar doen we drie keer een brandevacuatieoefening.
school.

.

Hoe weet ik wat er op
school gebeurt?
Het oudercontact
Dit is een moment waarop je je kind
samen met de leerkracht bespreekt
en vragen kan stellen. Wij
verwachten dat jullie naar deze
momenten komen.

Heen-en weermapje/De
schoolagenda.

De schoolpoort
Hier kan je vragen stellen
aan de juf of meester. Hier
snuif je de sfeer op van de
school.

De kleuters krijgen een heen-en weermapje om
belangrijke informatie mee te krijgen. Laat dit in
de boekentas steken maar kijk dit dagelijks na.
De kinderen van de lagere school hebben een
schoolagenda waar buiten de lessen ook
berichten staan.

Schoolkrant en website
www.sintjoostaanzee.be
https://www.facebook.com/groups/sintjoostaanzee/
Wij hebben ook een schoolkrant ‘Sjazette’

Spreek je geen Nederlands?
Wij proberen zoveel mogelijk te vertalen op onze infomomenten.

De infoavond
In het begin van het schooljaar krijg je al de
informatie mee en kan je een bezoekje
brengen aan de klas van je kind.

Briefwisseling?

Onze brieven zijn in het Nederlands met ondersteunende
pictogrammen. Bij belangrijke brieven gaan we over tot de
vertaling in het Frans.

Wat kost de school?
Scholen werken met een
maximumfactuur om de kostprijs van
activiteiten te begrenzen. Die activiteiten
zijn niet noodzakelijk voor het behalen van
de eindtermen en ontwikkelingsdoelen,
maar maken het leren boeiender en
aangenamer voor de kinderen. Die
maximufactuur is het maximumbedrag dat
een school aan de ouders mag
Voor schooljaar 2017-2018 zijn deze bedragen
doorrekenen.
vastgelegd op:
45 euro voor kleuters (per kleuterklas)
85 euro voor leerlingen uit het lager onderwijs
(per leerjaar)

10-uurtje (enkel kleuters)

€ 0,30

Middagopvang

Gratis

Soep

€ 0,25

Warme maaltijd (niet mogelijk
voor kinderen van Braemtstraat)

€ 2,90

Culturele bijdrage
kleuters
lager
Spaarplan openluchtklassen
(enkel lager)

€ 4,5/maand
€ 8,5/maand
€ 7,00/maand

Mijn kind is ziek…
Wat nu ?
Ziek = lekker thuis blijven
Wat nu?
Kleuters zijn niet leerplichtig en hebben geen
doktersattest nodig. Gelieve de school te verwittigen.
Kinderen van de lagere school zijn leerplichtig.
-4 afwezigheidsbriefjes van drie opeenvolgende dagen
geschreven door de ouders
-- doktersbriefje
-Bij geen briefje geven we een b-code. Elke halve dag
is een b-code. Bij code B10 neemt het clb contact met
jullie op

.

Medicijnen op
school?
We mogen geen
medicijnen toedienen enkel
op voorschrift van de
dokter en een
toestemmingsdocument
ingevuld bij de directie. Als
je kind ziek wordt neemt de
school contact op met de
ouders.

Mijn kind heeft een ongeval
gehad op school?
Gelieve dit te melden en de nodige documenten voor de
verzekering te vragen op het secretariaat. Wij raden aan
om een bijkomende familiale verzekering te nemen.

Mag ik meedoen op
school?
Ouderraad SJAZOR
Email: sjazouderaad@gmail.com
Website: www.sjazor.be

Zij komen iedere maand samen voor een ochtendvergadering of
een avondvergadering. Data kan je vinden op de website of op de
maandelijkse schoolkalender.
Wil je graag op de hoogte blijven van de activiteiten van Sjazor en de
mails ontvangen?
Zo ja, stuur een mailtje naar sjazouderraad@gmail.com
of spreek KADRI(mama van Pia) - JULIE(mama van René) of FLEUR
(mama van Sophia en Madeleine) aan!

Ibo de Buiteling
•

•
•
•
•
•

Bij de inschrijving van je kind kan je ook een formulier
aanvragen voor inschrijving in de voor -en naschoolse
opvang.
Adres: Grensstraat 18, 1210 Sint-Joost-ten-Node. 02 223 48 22
De betaling gebeurd via Ibo de Buiteling.
De ochtendopvang is voor iedereen in het schoolgebouw.
De naschoolse opvang voor de kleuters is in de Grensstraat nr
18. Voor de lagere school is dit in onze school.
Activiteiten kan je vinden op de website van Ibo de buiteling.

Raden op onze school
Schoolraad

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouders, van
het personeel en van de lokale gemeenschap en van het
Schoolbestuur.
De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar.
Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande
beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals
wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod, grote
verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid … De
schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het
schoolbestuur in het kader van zijn overlegbevoegdheid.
De schoolraad houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op
de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

Leerlingenraad

In de leerlingenraad zetelen vertegenwoordigers van leerlingen,
leerkrachten en directie.
De leerlingenraad komt samen om te praten over items zoals
speelplaats, ...
Elke jaar opnieuw wordt deze raad verkozen.

Begeleiding

Als school zijn we aangesloten bij het OVSG: Onderwijssecretariaat Voor Steden en
Gemeenten. Naast het behartigen van de belangen biedt OVSG ook ondersteuning
aan op juridisch vlak,nascholing en vorming. Karen Dehaen is onze begeleidster. Ovsg
heeft vanuit de eindtermen leerplannen uitgewerkt die wij volgen voor het aanbieden
van onze leerstof, vaardigheden en attitudes.

Testen lagere school
Taalscreening eerste leerjaar: alle kinderen
die voor de eerste keer naar het eerste
leerjaar gaan krijgen een taalscreening.
Kinderen die zwak scoren worden vanuit
een klassenraad op een taaltraject gezet.
We maken gebruik van de spreektoets
milos in het tweede en vijfde leerjaar.
Vtlb naar begrijpend lezen.
AVI voor het technish leesniveau.

Testen
kleuterschool
In de tweede kleuterklas
gebruiken we de Kobi-tv
en in de derde
kleuterklas tal en tal-k.

Wat en wie…. Bij het CLB
Contactgegevens:
Technologiestraat 1,
1082 Sint-Aghata-Berchem
02 482 05 72

Katrien Leen
Psycho pedagogisch
consulent
0472/54.66.52

Eva Michiels
Arts
0470/25.31.44
Eva.michiels@clbvgc.be

Gellaerts Vanessa
Verpleegster
0471/29.84.03
vanessa.gellaerts@clbv

katrien.leen@clbvgc.be

gc.be

Wat doen wij?
Leerlingbegeleiding
Medisch consult
Psyco-sociale begeleiding
Schoolloopbaanbegeleiding

SJAZ …
een gezonde school !
Gezonde boterhammen in een brooddoos!
=> Er zullen prikactie gehouden worden om dit
te stimuleren!
Geen frisdranken of energiedranken in blik!
Wel een flesje water, ook voor in de klas.
Vanaf oktober doen we mee aan tutti Frutti.
Ma-di-do-vrij, per week, krijgen alle kinderen
fruit van de school.
Op woe nemen we zelf een stuk fruit mee.
Kleuters krijgen nog Yoghurt. Tijdens de
wintermaanden wordt er soep aangeboden.
Afspraak verjaardag zie verder in brochure!

✔

