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WAT ZIJN DE SCHOOLUREN?  
Voormiddag  

– 8:30u tot 12:15u  
• poort opent om 8:15u tot 8:30u  

 

Namiddag  
– 13:30u tot 15:35u 

• poort opent om 13:20u tot 13:30u 

• poort opent om 15:30u 

 

Voor- en na-bewaking 
– Voorbewaking:  

• Alle dagen van 7:15u-8:15u 

– Nabewaking:  
• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15:50u-17:00u 

• Woensdag van 12:30u-14:00u 

– Voor- en nabewaking is betalend: €0,75 per begonnen half uur! 

– Na 17u en op woensdag na 14u betaalt u €10 boete per begonnen half uur. 

 



HOE VERLOOPT DE SCHOOLDAG? 

8u30 Onthaal in de klas 
Lessen 

10u15 Speeltijd 

10u30 Fruit/koek eten + drinken 
Lessen 

12u15 boterhammen eten in de klas 

12u35 Middagspeeltijd 

13u35 Lessen 

15u15 Namiddagspeeltijd 

15u30 Poort open 

15u35 Einde schooldag 



ZWEMZAK: 

zwembroek/badpak 

grote handdoek 

kleine handdoek 

WAT NEEM JE MEE NAAR SCHOOL? 

Huiswerkkaft en agenda, dit krijg je van de 

school.  

Pennenzak, boeken en schriften worden door 

de school voorzien. 

Brooddoos, fruitdoos en drinkbus met naam. 

 

TURNZAK: 

blauwe/zwarte short 

witte T-shirt 

turnpantoffels 



Om 10:30u eten we een fruit/groenten in de klas. 

– Breng dit mee in een doosje met je naam op. 

– Op woensdag mag je een koek meenemen, ook graag in een doosje en zonder 
verpakking. 

 

Om 12:15u eten de leerlingen in de klas of worden ze opgehaald om thuis te gaan eten. 

– Boterhammen blijven eten in de klas is betalend 
(€0,60 per keer: komt op schoolrekening) 

– Boterhammen moeten ook in een doos waar de naam op staat  

– Géén koffiekoeken en géén snoep: enkel gezond eten. 

 

De kinderen nemen een drinkbus met water mee. 

– Deze kunnen ze steeds bijvullen op school . 

– Hiervoor betaal je €2 per schooljaar. 

 

WAT ETEN EN DRINKEN WE?  
alleen op 
woensdag 



WAT DOEN JE AAN? 
We hebben op school geen uniform. 

 
Wel zijn er afspraken rond kleding: 

– geen sportkledij 

– degelijke vaste schoenen (geen slippers) 

– geen juwelen noch horloges 

– geen hoofddeksels in de klas 

– gsm is ook niet toegestaan 

– graag overal een naam op schrijven 
(ook jassen, mutsen, sjaal, …) 

Leerkrachten zijn niet verantwoordelijk voor materialen die verloren geraken. 

 
Zeker in de lagere jaren (1e en 2e leerjaar) is het aangeraden om op turn- en 
zwemdagen kleren aan te doen die de kinderen zelf makkelijk aan en uit 
kunnen doen. 



AANBOD OP SCHOOL 
We volgen het leerplan ZILL van het Katholiek onderwijs en werken hierdoor 
aan de volledige ontwikkeling van het kind. 



EVALUATIE 
We evalueren zowel kennis, vaardigheden en attitudes. 

 

Met ons rapport willen wij laten weten hoe een kind het doet op school.  

We geven niet enkel punten. Sommige leerstofonderdelen kunnen we beter 
beoordelen met een waardeschaal, daartoe gebruiken we sterren.  

 

Er zijn 4 rapporten: herfstrapport, kerstrapport, paasrapport, zomerrapport. 

Bij elk rapport is er een oudercontact voorzien, hiervoor krijgt u steeds een 
brief. 

 



AFWEZIGHEDEN 
Bij afwezigheid van uw kind, vragen we om de school in te lichten voor 9u. 

WEGENS ZIEKTE: 

• 3 dagen of meer afwezig = medisch attest nodig 

• Minder dan 3 dagen afwezig = briefje van de ouders 
Dit kan slechts 4 keer per schooljaar, nadien altijd een attest van de dokter. 

• Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en 
het CLB.  

• Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel 
mogelijk buiten de schooluren plaats vinden. 

 

ANDERE AFWEZIGHEDEN: 

Graag op voorhand melden aan de klasleerkracht. 

Voor sommige afwezigheden is toestemming van de directie nodig. 



NOG VRAGEN? 

Voor vragen en bezorgdheden kan u altijd terecht bij de klasleerkracht, de 
zorgcoördinator of de directie.  
 
directie.sintgodelieve@sgkod.be   
03 324 16 25 

 

We hopen alvast op een fijne samenwerking. 

 

Het SIGO-team 

 

 

mailto:directie.sintgodelieve@sgkod.be
mailto:directie.sintgodelieve@sgkod.be
mailto:directie.sintgodelieve@sgkod.be

