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Post van ’t Plein 
september 2020 

Beste kinderen, 

Beste ouders 

Van harte welkom bij de start van alweer een nieuw schooljaar! 

We zijn als team erg blij dat we alle kinderen weer met open armen kunnen 

ontvangen. 

Dit schooljaar zal ook weer bijzonder worden.  

Met ons jaarthema ‘toveren’ hopen we op onze school heel wat magische 

momenten te creëren. 

 

We vliegen er met veel ‘goesting’ terug in en we maken er samen 

een MAGISCH EN BETOVEREND SCHOOLJAAR van! 

 

OLFA WOLFA BOLFA  ’t PLEIN 

HET IS HIER REUZEFIJN 

                              LAAT HET EEN MAGISCH SCHOOLJAAR ZIJN!  

 

Anke De Taey 

Directeur Basisschool Olfa ’t Plein 

directie@olfatplein.be 

Welkom!  

 

mailto:directie@olfatplein.be
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Het team van Olfa ’t Plein 
Ons team zal er komend schooljaar als volgt uitzien: 

Directeur   Anke De Taey 

Zorgcoördinator  Karen Wouters 

Beleidsondersteuner  

Zorgleerkrachten  Imke Gérard 

    Machteld Vereycken  

              Heidi Michiels 

    Els Mertens 

    Elke Wouters 

Leerkracht L.O.  Michiel Van den Borre  

Administratieve  Marijke Boeren  

medewerker    

ICT-begeleider  Jeroen Cornille  

Onderhoudspersoneel Koen Biesen 

    Mimona Mohand    

Klastitularissen  Instapklas Karin Soulliaert + 4u Machteld Vereycken 

kleuterschool  1ste KK Petra Vercammen + 6u Imke Gérard  

    2de KK  Goedele Staepels  

    3de KK  Fabienne Briers 

Kinderverzorging: Chantal Kraewinkels  
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Klastitularissen                1A Kelly Callaert 

lagere school            2A Dominique Oostvogels 

                                             3A Martine Boonants + 4u Heidi Michiels  

    4A Johan D’ Espallier  

    5A Koen Michiels en Elke Wouters  

    6A Els Van Hulle  

 

Welkom aan meester Michiel Van den Borre, onze nieuwe turnleraar. 

Hij zal turnen geven aan alle kinderen van onze school, van instapklas tot en 

met het zesde leerjaar. We wensen hem erg veel succes! 
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Toelichting personeel 

Een zorgcoördinator is verantwoordelijk voor een efficiënt zorgbeleid op 

school. Een goede samenwerking tussen ouders, klasleerkracht en zorgleraar is 

de eerste voorwaarde om elk kind met leermoeilijkheden goed te kunnen 

begeleiden. De zorgcoördinator onderhoudt nauwe contacten met het CLB. 

Een zorgleerkracht ondersteunt de klasleerkracht met gedifferentieerde 
leeractiviteiten en werkvormen. 

De ICT-begeleider ondersteunt de leerkrachten en leerlingen technisch en 
pedagogisch wat het gebruik van de computer betreft. 

De beleidsmedewerker werkt met de leerkrachten aan pedagogische projecten 
van de school: milieu, verkeersveiligheid, introductie van nieuwe methoden, 
leeruitstappen … 
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Welkom aan al onze nieuwe 

kinderen! 

Op 1 september mochten we weer nieuwe kinderen 

verwelkomen.  

 

We zijn blij dat Martin, Noemie, Marie, Sebastien 

(instappertjes), Sophia, Sofia-Victoria, Louise, Jack, Nisa 

Nur (1ste kleuterklas), Oscar, Julien (2de KK), Ares (3de 

leerjaar) en Jens (5de leerjaar) bij ons op school zitten! 

WELKOM ALLEMAAL!  
 

 

Ziekte in tijden van corona 

 

  

Wie ziek is, blijft thuis. Zieke kinderen horen niet op school.  

Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gebracht en wordt zo snel 

mogelijk opgehaald.  

Je laat je kind testen bij de huisarts of in een triagecentrum, indien de arts dit 

nodig acht. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, 

opgespoord (contact tracing). Het CLB neemt dit contactonderzoek op zich.  

Leerlingen die tot de risicogroep behoren, vragen aan hun behandelende arts 

of aanwezigheid op school kan. Indien de leerling niet op school kan aanwezig 

zijn, volgt hij afstandsonderwijs. GEES geeft aan dat het samenleven met 

personen die tot de risicogroep behoren, geen obstakel vormt voor 

aanwezigheid op school. 
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                 Speelplaats 

In de zomervakantie van 2020-2021 starten er rioleringswerken op onze school. 

Na deze werken zal de speelplaats deels terug heraangelegd moeten worden. 

Dit geeft ons de mogelijkheid om een aantal zaken te kunnen 

vernieuwen/veranderen.  

Het team boog zich al over deze oefening en ‘droomden’ al over wat voor hen 

broodnodig is op een fijne speelplaats. 

Ook de kinderen zullen allemaal bevraagd worden en ook aan jullie, ouders, 

willen graag input en ideeën vragen.  

U krijgt hiervoor binnenkort een brief en grondplannetje mee.  

Bedankt alvast voor uw feedback!  

Alle ideeën worden nadien samengelegd en besproken met de aannemer. 

Er wordt bekeken wat haalbaar is en hopelijk kunnen onze kinderen dan snel 

genieten van een ‘droomspeelplaats’. 
 

Kinderparlement 

Ook dit schooljaar starten we weer met het kinderparlement.  

Van het vierde, vijfde en zesde leerjaar komen steeds 2 kinderen tijdens een 

deel van de middagpauze samen om te vergaderen samen met de directie en 

een afgevaardigde leerkracht. Er mogen van alle klassen ideeën 

binnengebracht worden om onze school nog leuker, aangenamer, functioneler, 

kindvriendelijker te maken. 

De ideeën worden besproken met de leden van het kinderparlement en in de 

mate van het mogelijke ook in de praktijk omgezet.  

We houden jullie op de hoogte via onze Post van ’t Plein!   
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              Website 

Breng regelmatig eens een bezoekje aan onze website www.olfatplein.be. 

Binnenkort kan u op onze website foto’s, de kalender en nieuws over de school 

vinden. 

 

Luizenbeleid 

 

Via de boekentas krijgt u een folder mee.                              

Als u de luizensticker in de schoolagenda of heen-en-
weermapje van uw zoon of dochter vindt, controleert u 
best meteen het haar om te zien of er sporen van eitjes of 
luizen te vinden zijn. 
Daarna parafeert u naast de sticker zodat de juf of 
meester weet dat de nodige controle uitgevoerd werd. 
Op onze website zal binnenkort een filmpje over de nat-kam methode 
geplaatst worden. 

Schooltoeslag 

U zal als ouder vanaf september 2020 de schooltoeslag ontvangen via de 
uitbetaler van het Groeipakket. U moet geen aanvraag meer indienen bij de 
afdeling Studietoelagen voor een schooltoelage voor kleuter-, lager of secundair 
onderwijs. 
 
Net zoals bij de vroegere schooltoelage blijven de pedagogische voorwaarden 
behouden. Een kind verliest dus het recht op een schooltoeslag als het twee 
opeenvolgende schooljaren minstens 30 halve dagen problematisch afwezig is. 
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Klasvergaderingen 

Elk jaar houden wij in de maand september een klasvergadering waarop de juf 
of meester de werking van de klas toelicht en u op de hoogte brengt van de 
klasafspraken en bijzondere schoolactiviteiten. 
Omwille van Corona kozen we er als school voor om op te splitsen in 2 dagen. 
U kan via de doodle (die u per mail ontvangt) doorgeven welke avond u 
verkiest.   

Voor de kleuterschool zal dit doorgaan op donderdag 3 september 2020 om 
19.30 uur en maandag 7 september 2020 om 19u30. De doodle werd reeds 
verzonden.  

Voor de lagere school prikten we maandag 14 september 2020 om 19.30 uur 
en dinsdag 15 september 2020 om 19u30. De doodle om u te kunnen 
inschrijven, zal u zeer binnenkort in uw mailbox ontvangen.  
 

 

!!!!!                                                                                                    !!!!! 

 

 

Individuele oudercontacten kleuter- en 

lagere school 

Het eerste individueel oudercontact is voorzien op dinsdag 20 oktober ’20 en 
donderdag 22 oktober ‘20. 

Het tweede individueel oudercontact valt op dinsdag 16 maart ’21 en 
donderdag 18 maart ‘21.  
Voor de ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar wordt op dit 
oudercontact de studiekeuze besproken. 
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De leerlingen van de lagere school krijgen het laatste rapport op dinsdag 29 
juni ’21 zodat u, indien u nog vragen heeft, de klasleerkracht kan spreken op 
woensdag 30 juni tussen 12 uur en 13 uur. 

Heeft u vragen of maakt u zich zorgen? U hoeft niet te wachten tot een 
oudercontact om te vragen hoe het met uw kind gaat. U kan te allen tijde de 
juf, meester, zorgcoördinator of directeur contacteren. Wij helpen u graag! 
 
 

Veilig verkeer 

Graag willen we bij het begin van dit schooljaar opnieuw 
aandacht vragen om de schoolomgeving veilig te houden 
voor de kinderen.  

Enkele belangrijke punten: 

• Laat de kinderen in de mate van het mogelijke te voet of per fiets naar 
school komen.  

• Indien u de kinderen afzet met de auto, parkeert u enkel in de voorziene 
parkeervakken en op een reglementaire plaats. U rijdt niet op het plein 
met uw auto. 

• Fluohesjes zijn verplicht vanaf 1 oktober ’20 tot en met 31 maart ’21 en 
worden door de school voorzien.  

• Bij fietsuitstappen dragen onze leerlingen een eigen fietshelm en hesje. 
 
Bedankt alvast voor uw medewerking 
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 Verloren/gevonden voorwerpen 

Voorwerpen die we op school vinden en voorzien zijn van een naam kunnen we 
onmiddellijk teruggeven aan de juiste leerling. Voorwerpen zonder naam 
verzamelen we in de kast met de verloren voorwerpen. Spreek de leerkracht 
aan de poort even aan en vraag hen of je eens een kijkje mag nemen in de kast.  
 
Op het einde van elk trimester zullen de niet-opgehaalde spullen aan een goed 
doel worden gegeven. Mist u nog iets, kom dan regelmatig eens kijkje nemen! 

 
Schoolfotograaf 

 
Op vrijdag 2 oktober 2020 komt de 
schoolfotograaf CORONAPROOF foto’s 

maken van al onze kinderen. 
De fotograaf maakt klasfoto’s, individuele 

foto’s en de gezinsfoto’s van de kleuters 
en de lagere schoolkinderen (zonder 

aankoopverplichting!). 
 

 
Wet op de privacy 

 

Zoals u wellicht weet, is de wet op de privacy sinds een tijd erg verstrengd. 
U kan op onze website de nodige uitleg en documenten terugvinden over het 
privacybeleid op onze school. Neem gerust contact op met ons bij vragen. 
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  Algemene afspraken 

Ochtendtoezicht: De leerlingen kunnen vanaf 8u00 terecht in de voorbewaking. 

Er wordt € 0,50 aangerekend per beurt. 

Middagtoezicht: De kinderen kunnen blijven eten op school. De leerlingen 
betalen € 1,00 euro per beurt.   

Ze brengen een brooddoos (geen aluminiumfolie) 
mee waarop duidelijk hun naam vermeld is. We 
vragen om ook een keukenhanddoek en plastic 
zakje mee te geven om de brooddoos netjes in 
weg te kunnen steken.  
Kinderen brengen hun eigen drinkbus mee naar 
school. Er worden geen flesjes meer aangeboden. 
Kinderen die tijdens de middagpauze thuis gaan 
eten, worden vanaf 13u15 terug naar school 
gebracht.      

 
Avondtoezicht: Leerlingen kunnen tot 16u45 in de nabewaking op school 
blijven. Het avondtoezicht start om 15u45 tegen een vergoeding van  € 0,75 per 
beurt. Op woensdagmiddag voorzien we toezicht op de school tot 12u30.  
Alle kinderen gaan om 16u45 mee naar het “IBO”. Dit is het Initiatief 
Buitenschoolse Opvang ‘De Speelclub’. Enkel de kinderen met een schriftelijke 
toestemming van de ouders mogen alleen naar huis. 
Het “IBO” is gelegen in het Fort V, tel: 03 2892110.  Ouders nemen zelf contact 
op met het “IBO” om zich te registreren.  
 
Fruitdag: Op woensdag houden we fruitdag. De leerlingen brengen die dag geen 
koek mee maar enkel fruit of groenten. In de klas besteden we aan deze gezonde 
eetgewoonte ook extra aandacht. Ook op andere dagen zijn fruit en/of groenten 
meer dan welkom.  
Op school wordt niet gesnoept. De leerlingen mogen een droge koek in een 
koekjesdoos of fruit meebrengen. We vragen ook uitdrukkelijk om geen snoep 
in de brooddoos te steken. 
 
Taalgebruik: In de school spreken we Nederlands. Wij vragen ook de ouders deze 
afspraak binnen de schoolmuren te respecteren.   
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Belangrijke data schooljaar 2020 -2021 

 
 
Eerste trimester 
 
1 sept ember               Start schooljaar! 
 
Donderdag 3 september  klasvergaderingen kleuterschool 19u30 
Maandag 7 september 
 
Zaterdag 12 september:   Eerste communie 3A 
 
Maandag 14 september  klasvergaderingen lagere school 19u30 
Dinsdag 15 september 
 
Dinsdag 22 september  Eerste samenkomst ouderwerking om 20u00 
 
Zaterdag 26 september  Vormsel leerlingen 1ste middelbaar  
 
Donderdag 1 oktober  Start dragen fluohesjes 
 
Vrijdag 2 oktober    Schoolfotograaf 
 
Maandag 5 oktober  facultatieve vrije dag 
 
Dinsdag 13 oktober  schoolraad  
 
Dinsdag 20 oktober  individuele oudercontacten 
Donderdag 22 oktober 
 
Zaterdag 31 oktober  tot en met zondag 8 november: herfstvakantie 
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Woensdag 11 november   Wapenstilstand: vrije dag 
 
Woensdag 25 november  Pedagogische studiedag: lln vrijaf  
 
Vrijdag 4 december  Sinterklaas op school 
 
Vrijdag 18 december  kerstmarkt (nog onder voorbehoud!! Corona) 
 
 
Zaterdag 19 december tot en met zondag 3 januari: kerstvakantie 
 
 
Tweede trimester 
 
Vrijdag 29 januari   facultatieve vrije dag 
 
Vrijdag 5 februari   Carnavalsbal (onder voorbehoud!! Corona) 
 
Zaterdag 13 februari tot en met zondag 21 februari krokusvakantie 
 
Woensdag 10 maart  Pedagogische studiedag: lln vrijaf  
 
Dinsdag 16 maart     individuele oudercontacten 
Donderdag 18 maart  
 
Vrijdag 26 maart   Quiz (onder voorbehoud!! Corona) 
 
Zaterdag 3 april tot en met zondag 18 april:  paasvakantie 
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Derde trimester 
 
Zaterdag 8 mei   eerste communie 2A 
 
Woensdag 12 mei   pedagogische studiedag: lln vrijaf 
 
Donderdag 13 mei  Hemelvaartsdag: vrijaf 
Vrijdag 14 mei   Brugdag: Vrijaf 
 
Zaterdag 15 mei   Vormsel 6A 
 
Maandag 24 mei   Pinkstermaandag: vrijaf  
 
Zaterdag 29 mei   schoolfeest (onder voorbehoud!! Corona) 
 
Dinsdag 1 juni   Fotograaf voor onze instappers 
 
Woensdag 23 juni   Proclamatie 3de kleuterklas 
 
Vrijdag 25 juni   Proclamatie 6de leerjaar  
 
Woensdag 30 juni   laatste schooldag tot 12u05 
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      Post voor de kleuterschool 
 

Verjaardag vieren 
 
Wanneer uw kleuter jarig is, vieren we dit uitgebreid in de klas. Hier 
horen ballonnen, liedjes, kaartjes, slingers en feestneuzen bij.  
En natuurlijk ook iets lekkers! Er wordt niet getrakteerd met individuele 
cadeautjes, wel iets lekkers voor heel de klas. Hou dit alstublieft eenvoudig en 
een gezonde snack is ook altijd welkom.  
Spreek samen met de klasjuf af hoe en wanneer jullie dit organiseren.  
Uitnodigingen voor feestjes is voor buiten het klasgebeuren.  
 
  

Speelgoed  
 
Speelgoed meebrengen van thuis is niet toegestaan, dit gaat stuk of verloren.  
In de klas is er een verscheidenheid aan materialen in alle vormen en kleuren. 
Indien uw eigen speelgoed een verrijking is van het thema waarmee uw kleuter 
op dat moment in de klas bezig is, kan dit in samenspraak met de juf.  
 
 

Zindelijkheid 
 
Ongelukjes horen bij het ontwikkelingsproces en de 
kleuterjuf maakt daar geen punt van.  
Indien de zindelijkheid moeilijker verloopt of u hierover 
vragen heeft, willen wij u steeds helpen. De 
zorgcoördinator en leerkracht zullen luisteren en helpen 
door het aanbieden van hulpmaterialen en het maken 
van gezamenlijke afspraken. 
De kleuters komen met een onderbroekje en zonder 
pamperbroekje naar de school.  

Geef uw kleuter een setje reservekledij mee, dit is altijd handig en binnen 
handbereik voor de leerkrachten.   
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           Met de fiets naar school 
Wij vragen alle ouders zelf de fiets te controleren voordat hun kind ermee naar 
school komt. Bij een gebeurlijk ongeval kan de schoolverzekering pas 
tussenkomen indien de fiets aan de reglementering voldoet.  
 

Wat met zieke kinderen ? 
Wanneer uw kleuter ziek is, telefoneert u best naar 
school. De secretaresse geeft de afwezigheid dan door 
aan de klasleerkracht. Zieke kinderen horen zeker niet 
op school, ze besmetten andere kinderen en zelf 
hebben ze rust nodig.  
 

De leerkracht mag medicatie geven mits schriftelijke toestemming van de dokter 
met vermelding van de naam van de medicatie, de dosis, periode van toediening 
en tijdstip van toediening (zie achteraan bijgevoegd document of op de website). 
Gelieve de medicatie ook in de originele verpakking mee te geven.  
 
Wanneer uw kind tijdens de dag ziek wordt (koorts, braken, diarree) of wanneer 
uw kind iets ernstigs oploopt, brengen wij u zo vlug mogelijk op de hoogte om 
uw kind af te halen.  
Een attest van afwezigheid is niet verplicht tot de leeftijd van 5 jaar.  

 
Een aantal besmettelijke ziekten moeten door de 
huisarts of de kinderarts aan de schoolarts worden 
gemeld. Het betreft buiktyfus, difterie, escherichia 
coli, haemophilus influenza type B, hepatitis A, 
hepatitis B, pertussis (kinkhoest), mazelen, 
meningitis (hersenvliesontsteking), poliomyelitis 

(kinderverlamming) tuberculose, bof (dikoor) hoofdluizen, impetigo, scabies 
(schurft), scarlatina (roodvonk), schimmelinfecties, varicella (windpokken), 
voedselinfecties met als oorzakelijke kiemen: calciviriusinfecties, 
campylobacteriose, entamoeba histolytica infecties, giardiasis, 
rotavirusinfecties, salmonellose, shigellose, voedselintoxicaties, yeriniose, 
pneumokokkeninfecties, virale meningitis (hersenvliesontsteking). 
 
Gelieve zelf ook de schooldirectie op de hoogte te brengen. 
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Slaapklasje 

 
Voor de allerkleinsten is er de mogelijkheid 
om een namiddagdutje te doen in het 
slaapklasje bij juf Cathleen. Dit wordt 
georganiseerd op maandag, dinsdag en 
vrijdag. Meer informatie kan u krijgen bij juf 
Karin. 

 
 
 

Beweging 

Wij hechten veel belang aan grove en fijne motoriek.  
Onze kleuters krijgen twee lestijden per week lichamelijke opvoeding van 
meester Michiel.  
Aangename kledij en soepele schoenen maken van deze momenten een fijn 
bewegingsfeest.   
Tijdens speelse activiteiten in de klas staat de fijne motoriek dan weer centraal.  
Al onze kleuterklassen doen ook aan schrijfdans: dit is bewegen, schrijven en 
kriebelen met liedjes. 
Vanaf dit schooljaar starten wij ook met regelmatige yogamomentjes. Juf 
Machteld zal samen met de kleuters deze momenten invullen. Wij zijn er van 
overtuigd dat ook op deze manier bewegen, tot rust komen en relaxeren een 
enorme meerwaarde kan bieden in de ontwikkeling van onze kapoenen.  
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        Leerplicht vanaf 5 jaar  
 
 

Vanaf 1 september 2020 verlaagt de leerplicht van 6 naar 5 jaar. Vanaf dan 
moet iedere 5-jarige minstens 290 halve dagen op school zijn, al is maximale 
aanwezigheid het streefdoel. Net zoals bij oudere leerplichtigen beslist de 
directie welke afwezigheden aanvaardbaar zijn (bijvoorbeeld kinesitherapie of 
logopedie), maar afwezigheidsattesten zijn niet nodig. Is een 5-jarige geen 290 
halve dagen aanwezig? Dan beslissen de klassenraden kleuter- en lager 
onderwijs of hij mag instappen in het lager onderwijs. Voor een groeipakket 
moet een 5-jarige ook minstens 290 halve dagen aanwezig zijn. 

 
Scherpe maximumfactuur 

kleuterschool 

De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten of verplichte materialen die 

niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen. Denken we bv. aan 

toneelbezoek, een sportactiviteit, een schooluitstap van één dag.  

We mogen aan u, ouders, maximum € 45 per kind/per schooljaar aanrekenen.  

Dit bedrag wordt aangepast aan de index. (cfr. verplichte financiële bijdrage). 

Niet-verplichte financiële bijdragen                     
schooljaar 2020-2021 

● Reftervergoeding      € 1,00 
● Voorbewaking      € 0,50 
● Nabewaking       € 0,75 
● Nieuwjaarsbrief      € 0,75 
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Betaling van facturen 

U ontvangt 5 maal per jaar een schoolrekening. 
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de rekening, kan u 
contact opnemen met de directeur. Er kan samen gezocht worden naar 
een oplossing. 

 

Post voor de lagere school 

Huistaken en lessen 

 
Wij verwachten dat onze ouders meewerken aan een goede studiebegeleiding 
van hun kind. Zo is de dagelijkse controle van de agenda, waarin huistaken en 
lessen zijn vermeld, zeer wenselijk. Deze opdrachten zijn als inoefening en 
verdieping van de leerstof bedoeld en laten ouders toe het leerproces van hun 
kind te volgen. Meer uitleg krijgt u op de klasvergadering in september. 

 

Kledij  
 
De kinderen komen in verzorgde kledij naar school.  
Ontspanningskledij of sportuitrusting beschouwen we als niet passend.  
Slippers en schoenen met wieltjes horen niet thuis op school.  
Het dragen van juwelen gebeurt op eigen risico.  
Bij schade of verlies kan de school niet verantwoordelijk worden gesteld. 
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Fietsen   

 
De fietsen van de kinderen moeten voldoen aan de 
wettelijke voorschriften. Wij vragen alle ouders zelf de fiets 
te controleren voordat hun kind ermee naar school komt. 
Bij een gebeurlijk ongeval kan de schoolverzekering pas 
tussenkomen indien de fiets aan de reglementering 
voldoet.  
De kinderen lopen met hun fiets aan de hand over de speelplaats tot aan de 
fietsenrekken.  
 
Vanaf het vierde leerjaar vragen wij de leerlingen af en toe verplicht met de 
fiets naar te komen om met zijn allen een schooluitstap te maken.  
Dit draagt bij aan de fietsvaardigheid, maar drukt ook de vervoerskosten voor 
uitstappen.  
 
 

 
 

Afwezigheden wegens ziekte 
 
 

Tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid: in dat geval volstaat 
een verklaring ondertekend door de ouders of door de persoon die de leerling 
wettelijk of feitelijk onder zijn hoede heeft. Gedurende een schooljaar kunnen 
max. 4 dergelijke verklaringen aan de klasleerkracht worden bezorgd. Nadien is 
er telkens een medisch attest vereist. 
Voor afwezigheid langer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een medisch 
attest noodzakelijk. 
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Afwezigheid van rechtswege 
 
a) Bijwonen van begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder 
hetzelfde dak woont, of van een bloed- of aanverwant van het kind. 
b) Bijwonen van een familieraad. 
c) Oproeping of dagvaarding voor de rechtbank. 
d) Onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere 
jeugdzorg. 
e) Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht. (vb. 
staking openbaar vervoer) 
f) Het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende 
levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, 
joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische  godsdienst). 
Voor elk van deze afwezigheden bezorgt u aan de school een officieel document. 
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Afwezigheid mits toestemming van de 

directeur 
  

a) Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont 
of een bloed- of aanverwant tot en met de  2de graad. 
b) Begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland. 
c) Actieve deelname aan culturele of sportmanifestaties. 
d) In uitzonderlijke omstandigheden voor persoonlijke aangelegenheid. 
e) Afwezigheid wegens deelname aan een time-out project. 
Een schriftelijke verantwoording is noodzakelijk. De directie kan onder geen 
beding toestemming verlenen om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan.   
Een leerplichtige leerling die regelmatig onwettig afwezig is, verliest het statuut 
van regelmatige leerling en dit heeft twee gevolgen   

1. de leerling telt niet mee voor de betoelaging van de school; 
2. bij een leerling uit het 6de leerjaar wordt bovendien geen getuigschrift 

lager onderwijs verstrekt. 
 

 
 

Scherpe en minder scherpe 
maximumfactuur 

 
De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten of verplichte materialen die niet 
noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen. We denken bv. aan 
toneelbezoek, een sportactiviteit, een schooluitstap van één dag. We mogen aan 
u, ouders, maximum € 90 per kind / per schooljaar aanrekenen. Dit bedrag wordt 
aangepast aan de index. In dit bedrag zitten ook de zwembeurten. 
De eindtermen moeten pas in het zesde leerjaar gerealiseerd worden, dus zwemt 
het zesde leerjaar gratis en zal dit bedrag niet bij de scherpe maximumfactuur 
worden gerekend.  
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De minder scherpe maximumfactuur omvat meerdaagse uitstappen voor één 
of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren: onze openluchtklassen. Voor 
de lagere school mogen ouders voor het volledige lager onderwijs maximum 
€ 445 voor het schooljaar 2020-2021  betalen. We gaan om de twee jaar op 
openluchtklassen met alle leerlingen. Schooljaar 2020-2021 staan er geen 
openluchtklassen gepland.  
 
 

Niet-verplichte financiële bijdragen                     
schooljaar 2020-2021 

● Reftervergoeding      € 1,00 
● Voorbewaking      € 0,50 
● Nabewaking       € 0,75 
● Nieuwjaarsbrief      € 0,75 

 
       Rapporten  

 
Geregeld geeft de klasleerkracht schriftelijke evaluaties mee 
naar huis. Met de 5 perioderapporten en de 2 semestriële 
rapporten kunt u de leervorderingen en de socio-emotionele 
ontwikkeling van uw kind correct inschatten. Ook bevat elk 
rapport een evaluatie van muzische vorming. Er wordt een 
apart en uitgebreid sportrapport voorzien.  
 
− rapport 1:  vrijdag 16 oktober 2020 
−  rapport 2:  vrijdag 18 december 2020 
−  rapport 3:  vrijdag 5 m aart 2021 
− rapport 4:  vrijdag 7 mei 2021 
− rapport 5:  dinsdag 29 juni 2021 
 
De kinderen krijgen ook groeimappen mee naar huis gedurende het schooljaar. 
Daarop ziet u duidelijk de socio-emotionele groei van uw kind(eren). 
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Schoolsport  
 
Onze leerlingen krijgen twee lestijden per week lichamelijke opvoeding. De 
leerlingen dragen tijdens deze lessen een zwarte short, een witte T-shirt en 
stevige gymschoenen met klevers (geen zwarte zolen!) 
Alles voorzien van naam !!   
De turnleraar kan nalatigheid opvolgen en eventueel 
sanctioneren. Geregeld gaat de gymuitrusting mee naar 
huis om gewassen te worden.  
 
Dit schooljaar is er zweminstructie in het gemeentelijk 
zwembad van Mortsel. 
Leerlingen zijn verplicht zowel de zwemlessen als de 
lessen lichamelijke opvoeding bij te wonen 
(uitgezonderd met medisch attest). 
 
Vanaf de week van 7 september gaan onze leerlingen van het 3de t.e.m. het 6de 
lj. zwemmen in het zwembad van Mortsel. De kinderen van het 1ste en 2de 
leerjaar gaan zwemmen in het derde trimester. 
Meer uitleg volgt op de klasvergaderingen.  
 
 
Interscolaire ontmoetingen : 
De school neemt geregeld deel aan de activiteiten georganiseerd door 
“jeugdsport ”. U wordt telkens vooraf op de hoogte gebracht van de 
leeftijdsgroep die hiervoor in aanmerking komt, met locatie en aanvangsuur. 
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-------------------------------------------Olfa ‘t Plein--------------------------
-------------------- 

Pieter van Maldereplein 8 – 2650 Edegem 
Tel: 03/449 41 22 
www.olfatplein.be 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Medicatie op school 

 
 
Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school 
 
Naam van het kind:  ………………………………………………………………….
  
Naam van de medicatie:  …………………………………………………………………. 
    
…………………………………………………………………. 
                                               
…………………………………………………………………. 
       
…………………………………………………………………. 
 
Dosis:  …………………………………………………………………. 
 
Periode van toediening: van………………………..tot………………….(datum) 
 
Tijdstip van toediening op school:………………………………………………………… 
 
 
Stempel en handtekening arts:    Handtekening ouder(s) 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.olfatplein.be/

