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 Voorstelling school 

 
GO! BS De Groeiboog 

Houtstraat 117 

3890 Gingelom 

T: 011/48 69 24 

 

secretariaat@go-de-groeiboog.be 

 

 

Directie  
Directie : Mevr. Ann Missotten  

T: 0477 99 03 63  

Pedagogische Directie : Mevr. Elke Croughs 

T : 0479 29 21 77 

Beleidsmedewerker : Mevr. Hilde Monnissen 

T : 011 48 69 24 

Leerlingenbegeleiding : Mevr. Elke Houbey 

T : 011 48 69 24 

 

 

 

Administratieve medewerkers 

 

Mevr. Paulette Dubois 

Mevr. Hilde Monnissen (rekenplichtige) 

 

Website 

 

 www.go-de-groeiboog.be  

- schoolreglement 

- activiteitenkalender, zwemkalender 

- brieven aan ouders 

- klasactiviteiten en foto’s  

 

 

mailto:secretariaat@go-de-groeiboog.be
http://www.go-de-groeiboog.be/
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Wij hebben drie vestigingsplaatsen 
 

1. Houtstraat 117  
3890 Jeuk 

     011 – 48 69 24 

 

Voormiddag 

08.45 -  10.25 

10.25 - 10.40 speeltijd lager 

10.45 - 11.00 speeltijd kleuter 

10. 40 - 12.20 

 

Namiddag  

13.30 - 15.10 
 

 

 

 

Personeel 
Christine Noens       peuterklas 

Sonja Putzeys/ Kathleen Vanswegenoven  kleuterklas 1 

Natalie Bogaerts/ Kathleen Vanswegenoven  kleuterklas 2 

Carine Lenaerts/ Evelien Francis      kleuterklas  3

  

  

 

Marleen Reekmans    klas 1 

Miëtte Heeren     klas 2 

Annelies Deglin     klas 3 

Ingrid Reynaerts     klas 4A 

Katrien Van Roosbroeck   klas 4B   

Inne Peetermans     klas 5  

Anja Casters     klas 6 
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2. Kerkstraat 13 
 3891 Mielen 

 011- 48 69 24 

 

Voormiddag 

08.45 - 10.25 

         10.25 - 10.40 speeltijd 

10. 40 - 12.20 

 

Namiddag  

13.30 - 15.10 
 

Verantwoordelijke vestigingsplaats Mielen   

Angélique Guilliams 

 

 

 

Personeel 

 

Sofie Casters      peuterklas en kleuterklas 1 

Kristien Haijen    kleuterklas 2-3 

 

 

Angélique Guilliams    klas 1  

Katia Renaers    klas 2 

Agna Renaers    klas 3 

Dorien Joris     klas 4  

Célien Bouvin    klas 5 

Wouter Swinnen     klas 6 
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3. Jeuksestraat 24   
 3891 Borlo 

 011- 48 69 24 

 

Voormiddag 

08.45 - 10.25 

10.25 - 10.40 speeltijd 

10. 40 - 12.20 

 

Namiddag  

13.30 - 15.10 

 

 

Verantwoordelijke vestigingsplaats Borlo 

Sylvie Beaujean   

  

 

 

 

Personeel 

  

Cindy Raymaekers   peuterklas en kleuterklas 1 

Sylvie Beaujean    kleuterklas  2-3  
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Andere personeelsleden 

 
Hanne Lijnen  bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding 

Elly Botson  kleuterturnen 

 

 

Sara Houwaer bijzondere leermeester rooms-katholieke 

godsdienst 

Anja Smeets bijzondere leermeester niet-confessionele 

zedenleer 

Sahaté Akcin bijzondere leermeester islamitische godsdienst 

Rabia Kanli  bijzondere leermeester islamitische godsdienst 

Clairette Vansimpsen bijzondere leermeester protestantse godsdienst 

 

Elke Houbey   zorgcoördinator 

Hanne Boonen    ondersteuning zorg LO 

Célien Bouvin   ondersteuning zorg LO 

Elly Botson   ondersteuning zorg KO 

Kathleen Vanswegenoven ondersteuning zorg KO 

Evelien Francis   ondersteuning zorg KO 

 

 

Jasmien Bollen kinderverzorgster 

 

 

Elke Croughs mentor beginnende leerkrachten 

 

 

Chris Leunen ICT-coördinator 
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Schoolstructuur 
 

 

1.Schoolbestuur  

Wij zijn een basisschool van het gemeenschapsonderwijs van de 

Vlaamse gemeenschap. 

 

GO! Scholengroep 13 

Walstraat 39 -  3840 Borgloon  / T: 012 24 20 00 

Algemeen directeur : Els Willems  

 

GO! BS De Groeiboog 

Directie : Ann Missotten/Elke Croughs                
 

2.Scholengemeenschap 
 

Onze school  behoort tot de scholengemeenschap van het 

gemeenschapsonderwijs Zuid-Limburg. 

Administratieve zetel en correspondentieadres van de 

scholengemeenschap : 

 

Scholengemeenschap Zuid-Limburg 

 
 

Contactpersoon : Rudi Wouters 
 

3.Schoolraad 
 

Voorzitter: Caroline Roosen 

Secretaris: Paulette Dubois 

schoolraad.groeiboog@gmail.com 
 

 
 

  

 

mailto:schoolraad.groeiboog@gmail.com
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4.Oudervereniging  

Jeuk 

Voorzitter: Kelly Missotten  

kellymissotten@hotmail.com 

Mielen 

Voorzitter: Annabelle Dupont 

annabelle_dupont_1@hotmail.com 

Borlo 

Voorzitter: Olivier Manigart 

vriendenkring.borlo@gmail.com 

 

 

5.Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 
 

Na een fusie met GO! CLB Genk-Maasland zal vanaf 1 september 2019 

het CLB onder de naam GO! CLB NOVA verder gaan.  

Hoofdzetel   

GO! CLB NOVA 
Ambiorixstraat 51   

3700 Tongeren 

012/23.12.39 

   

Directeur: Joke Hendrickx  

 

Medisch consult  

Tichelrijlaan 1 

3800 Sint-Truiden  

 

Er kan ook via de zorgcoördinator een afspraak gemaakt worden met 

de contactpersoon. De zorgcoördinator is elke dag te bereiken op 

school. 
 

De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en 

preventieve maatregelen. Data worden u nog bekend gemaakt. 

 

mailto:kellymissotten@hotmail.com
mailto:annabelle_dupont_1@hotmail.com
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Onze visie 
 

 

In de Groeiboog Worden We  WereldWijs!  
Wij zijn samen sterk!  
Ik leer…   

- actief samen te werken in groep  

- verdraagzaam te zijn en toegevingen te doen.  

- luisteren naar anderen  

- delen  
- afspraken te respecteren 

  

Daarom …  

werken we vaak samen in groepen, doen we het klasoverstijgende geluksvogelsproject, 

worden klas- en schoolafspraken zo veel mogelijk in samenspraak met de kinderen 

opgesteld en regelmatig geëvalueerd.  

 

 

Wij worden wereldburgers!  
Ik leer…  

- de actualiteit te volgen 

- iedereen een kans te geven  

- te helpen 

- een ander te respecteren 

- op te komen voor mijn eigen mening 

 

Daarom…  

krijgt actualiteit een expliciete plaats in de klas, leren we over andere talen en culturen, 

hebben wij een leerlingenraad, zetten wij ons in voor goede doelen.  

 

 

Wat we graag doen, doen we beter!  
Ik leer …  

- dat ik niet bang moet zijn om fouten te maken  

- zelfstandig te werken 

- mezelf in te schatten 

- mijn werk te plannen 

- vol te houden  

Daarom…  

moeten onze leerlingen zichzelf voor of na een opdracht inschatten, werken we met een 

contractwerk, krijgen de leerlingen veel feedback en leren we hen dat het maken van 

een fout een kans is om jezelf te verbeteren 
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Activiteiten 
 

 

1. Zwemlessen 

 

Kleuteronderwijs 

 

De toegang en het busvervoer zijn gratis. De klasleerkracht en/of de 

turnleerkracht geeft de watergewenning. 

De zwemlessen van de kleuters van de 3de kleuterklas vinden plaats in 

het zwembad te Waremme. 

 

Zorg dat je kind op die dag praktische en gemakkelijke kleding draagt. 

Wat nemen we mee? 2 handdoeken, kam of borstel, zwempak 
 

 

Lager Onderwijs 

 

De zwemlessen zijn gratis. De toegang tot het zwembad en het 

busvervoer worden gefactureerd via de maximumfactuur. 

De zwemlessen vinden plaats in het zwembad te Waremme. 

 

Wat nemen we mee? 2 handdoeken, kam of borstel, zwempak, 

badmuts 
 

 
 

Zwemkalender 2020 – 2021 
www.go-de-groeiboog.be 

 

 

http://www.go-de-groeiboog.be/
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1. Bibliotheekbezoeken 

 

Vanaf de 3de kleuterklas gaan de leerlingen in september en in maart 

naar de bibliotheek CLIM te Gingelom. 

Tijdens de andere maanden worden er boekenpakketten vanuit de 

bibliotheek aan de school bezorgd. 

 

2. Didactische uitstappen 

  
Kinderen kunnen veel leren van ‘zien  

en meemaken‘. Daarom organiseren  

we geregeld allerhande pedagogische  

uitstappen.  

Schoolreis : maandag 28 juni 2021 

   
 

3. Sportactiviteiten 
 

Er wordt voor elke graad een sportactiviteit voorzien tijdens de 

schooluren. Occasioneel worden er nog bijkomende activiteiten 

georganiseerd. 

 
lager onderwijs Scholenveldloop 24.09.2020 

klas 1 en 2 Kronkeldidoe 20.05.2021 

klas 3 en 4 Alles met de bal nog te bepalen 

klas 5 en 6 American games 02.03.2021 

 

In samenwerking met de gemeentelijke sportdienst worden enkele 

activiteiten georganiseerd op woensdagnamiddag. 

De kinderen dienen hiervoor vooraf in te schrijven via een 

inschrijvingsstrookje bij een begeleidende brief.  

Voor het vervoer dient u zelf te zorgen. 

 
klas 1 en 2 Gymland 25.11.2020 

klas 1 en 2 Spelinstuif 31.03.2021 

klas 3 en 4 Trefbal 17.03.2021 

klas 5 en 6 Netbal 17.03.2021 

klas 3,4,5 en 6 Voetbaltornooi 26.05.2021 

 



13 

 

4. Culturele activiteiten 
 

Er wordt per schooljaar minstens één culturele uitstap per klas 

gemaakt.  

Er worden toneelvoorstellingen, poppenkast, film,… georganiseerd. 
 

 

 

5. Zeeklassen 
 

Om de twee jaar organiseren wij voor klas 5 en 6 zeeklassen in de 

Floréal-club te Nieuwpoort. 

 

Volgende periode : 19 april 2021 – 23 april 2021 

Infoavond ouders klas 5 en 6 : maandag 8 februari 2021 om 19.00  

 

De data van het spaarprogramma worden in de klasagenda van de 

leerlingen genoteerd. U krijgt hiervan tijdig een brief met uitleg.  

U kan de som ook in één keer betalen. 

 

De oudervereniging neemt een deel van de kosten voor haar rekening. 
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6. Projecten 
 

Tijdens het schooljaar worden verschillende projecten uitgewerkt. 

 

● Gezondheid  

● Preventie (klas 5 en 6)  

● Externe voorlichtingslessen seksuele opvoeding (klas 6) 

● Milieu 

● Verkeersveiligheid 

● Levensbeschouwing 

● Geluksvogels  

● Cultuur en bibliotheek 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Feesten 

 
 

 

Schoolkalender 2020 – 2021 

Brieven aan ouders 

 

www.go-de-groeiboog.be 

 

 

http://www.go-de-groeiboog.be/
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 Opvang 
 

Informatie 

 

Jeugddienst Gingelom T: 011 88 04 98 

Secretariaat De Groeiboog - Hilde Monnissen T: 011 48 69 24 

Borlo - Petra Medats T: 0471 80 35 40 

Jeuk - Sabine Hermans T: 0471 57 45 69 

Mielen - Linda Abeels T: 0471 57 32 99 

Montenaken - Carine Van Haeken T: 0471 57 43 62 

Gingelom - Ingrid Michiels T: 0476 21 03 78 

 

Opvanguren  

 

Mielen en Jeuk 

 

Voorschools vanaf 07.00 uur 

Naschools tot 18.00 uur 

 

Borlo 

 

Voorschools vanaf 07.30 uur 

Naschools tot 17.30 uur 

 

Woensdagnamiddag 

 

12.20 – 18.00 uur 

De naschoolse opvang op woensdag vindt plaats in GO! BS De 

Groeiboog Houtstraat 117 te Jeuk voor alle scholen. 

 

Bereikbaarheid op woensdag 

Opvang 0471 57 45 69 

Busbegeleider 0471 57 43 62 

 

 

 

 



16 

 

Tarieven  

Vanaf 1 september 2020 worden de volgende tarieven toegepast op 

het gebruik van de door de gemeente georganiseerde voor- en 

naschoolse kinderopvang: 

  
voorschools toekomen 

tussen 

7:00 7:30 € 2,25 

7:30 8:00 € 1,50 

8:00 8:30 € 0,75 

        

naschools vertrekken 

tussen 

15:30 16:00 € 0,75 

16:00 16:30 € 1,50 

16:30 17:00 € 2,25 

17:00 17:30 € 3,00 

17:30 18:00 € 3,75 

        

woensdagnamiddag 

vertrekken tussen 

12:45 13:15 € 0,75 

13:15 13:45 € 1,50 

13:45 14:15 € 2,25 

14:15 14:45 € 3,00 

14:45 15:45 € 4,50 

15:45 18:00 € 5,00 

        
Vakantiedagen Eerste kind   € 7,50 

Tweede kind Éénzelfde 

gezin 

€ 4,50 

        

Boete voor te laat 

afhalen 

    € 5,00 

 

Leerlingen die op woensdagmiddag niet om 12.20u afgehaald zijn in 

de school van Borlo of Mielen worden naar de opvang te Jeuk 

gebracht. 
 

Opvangbegeleiders registreren opvangkinderen bij het toekomen in en 

vertrekken uit de kinderopvang. Kinderen  dienen zich telkens aan te 

melden bij het toekomen of vertrekken in de opvang. 

  

Er wordt slechts 1 factuur per kind opgemaakt. Opsplitsen voor beide 

ouders is niet meer mogelijk. 
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Opvang op vrije dagen 

 

Tijdens de schoolvakanties wordt er dagelijks opvang voorzien van 7u 

tot 18u in GO! De Kleurenboom te Montenaken. Op feestdagen, 

brugdagen, tussen kerst en nieuwjaar wordt er geen opvang 

georganiseerd. 

Ouders ontvangen in september een overzicht van de opvangdagen 

voor het schooljaar 2020-2021. 

  

Op pedagogische studiedagen en lokale verlofdagen wordt er geen 

opvang meer voorzien. 

 

 

Middagmalen   
 

Indien u wenst, kan uw kind een volledig warme maaltijd gebruiken.  

 

De prijs bedraagt: 

 

- € 3,50 voor de kleuters 

- € 4 voor het lager onderwijs 

- € 6 voor het personeel 

 
Er geldt een sociale correctie (min. € 0,50 ) voor de gezinnen waarvan minstens 

één ouder geniet van het voorkeurtarief binnen het WIGW- of OMNIO-statuut. 

 

*   Bij de boterhammen kan men ’s middags soep krijgen voor de prijs van  

€ 0.40 per dag. 

  

*   Bij de maaltijden is steeds water inbegrepen.  

Eigen drank kan ook meegebracht worden. Wij vragen echter met aandrang om 

geen suikerrijke frisdranken mee te geven.  

 

*   De menu’s worden de week voordien, op dinsdag meegegeven. 

 

*   De inschrijving gebeurt op woensdag voor de week nadien. 

 

*   De afrekening gebeurt via facturatie. 

 



18 

 

 
 

Bijdrageregeling 
 

Schoolkosten in het basisonderwijs 

 

- materialen noodzakelijk voor het na te streven / behalen van de 

ontwikkelingsdoelen en de eindtermen  

(gedragen door de school) 

- de scherpe maximumfactuur: de wettelijk bepaalde maximale 

kosten voor de ouders nl. € 45 voor de kleuters en € 90 voor de 

leerlingen in het  lager onderwijs 

- de minder scherpe maximumfactuur: kosten gedragen door 

ouders voor meerdaagse uitstappen vb. zeeklassen . Hier geldt 

het maximale wettelijk bedrag van € 440 over de hele lagere 

schoolloopbaan van een leerling. 

- de bijdrageregeling: kosten die aan de ouders doorgerekend 

worden voor diensten zoals maaltijden, opvang, 

leerlingenvervoer,… 

- de basisuitrusting: kosten die de ouders maken voor de aankoop 

van vb. een boekentas. De keuze van de ouders is vrij. De school 

bepaalt de kostprijs niet en de materialen worden evenmin door 

de school te koop aangeboden. 

 

Gedetailleerde kostenbeheersing  

 

Schoolreglement 

www.go-de-groeiboog.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.go-de-groeiboog.be/
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Toetsenperiodes en oudercontacten 
 
Opendeurdag in alle klassen 

Woensdag 26 augustus 2020 van 17.00 uur -19.00 uur  

(kennismaking voor ouders én leerlingen + afhalen van boeken lager onderwijs) 

Infoavonden per klas 

Kleuters en 1ste klas : donderdag 3 september 2020 

Klas 2 – 6 : dinsdag 8 september 2020 

Toetsenperiodes 3de graad 

December : 30.11.2020 – 11.12.2020 ( geen toetsen op 02.12,03.12 en 04.12 ) 

Maart : 18.03.2021 – 26.03.2021 

Juni : 09.06.2021 – 18.06.2021 

Diploma’s en receptie 

3de kleuterklas : 16.06.2021 

6de  klas : 23.06.2021 

Infoavond : Naar het secundair onderwijs 

Klas 5 – 6 : 24.11.2021 om 19.00 uur tot 21.00 uur 

Geplande oudercontacten 

 
Kleuteronderwijs 

 Jeuk Mielen Borlo 

PK/ K1/K2 01.12.2020 
22.06.2021 

15.12.2020 
22.06.2021 

01.12.2020 
22.06.2021 

K 3 01.12.2020 
30.03.2021* 
22.06.2021 

15.12.2020 
30.03.2021* 
22.06.2021 

01.12.2020 
30.03.2021* 
22.06.2021 

Lager onderwijs 

 Jeuk Mielen 

L2 – L6 15.12.2020 
30.03.2021* 
22.06.2021 

15.12.2020 
30.03.2021* 
22.06.2021 

L1 27.10.2020 
09.02.2021 
22.06.2021 

27.10.2020 
09.02.2021 
22.06.2021 

 
*Op uitnodiging 
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Examenstress vermijden? 

Bij sommige kinderen betekenen examens een pak stress en faalangst.  

Hoe kan je helpen als ouder? 

Rust in huis 

Probeer de thuisomgeving zo rustig mogelijk te houden gedurende de 

examenperiode. Concentreren lukt vaak beter als er weinig afleiding 

is. Een luidruchtige barbecue of muziek in de tuin plan je wellicht 

beter na de examenperiode. 

Maak afspraken 

In de examenperiode gelden andere afspraken. Praat ruim op voorhand 

over wat wel en wat niet meer kan. Een deel van de vrijetijdinvulling 

gaat nu naar studeren, maar ontspanning blijft belangrijk. Schrap 

daarom niet de volledige vrijetijdagenda van je kind, maar bouw 

ontspanning in als een gezonde afwisseling. Hersenen hebben immers 

voeding nodig! 

Ga regelmatig vragen hoe het gaat 

Laat je kind zelfstandig studeren op een plaats waar hij of zij zich het 

beste kan concentreren. Je hoeft niet voortdurend te controleren, maar 

regelmatig binnenspringen om te vragen hoe het vlot kan zeker geen 

kwaad. In tegendeel, het werkt steunend.  

Maak geen ruzie 

Kinderen zijn gevoeliger tijdens een examenperiode. Een 

woordenwisseling ontstaat daarom sneller. Probeer ruzies echter te 

vermijden. Ze vormen immers een echte aanslag op het energieniveau 

van je kind. Deze energie is broodnodig om goed te studeren. 
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Leg je kind extra in de watten 

Kinderen kunnen ervan genieten tijdens een examenperiode extra in 

de watten gelegd te worden. Zorg voor een lekker en gezond ontbijt, 

breng je kind een tussendoortje tijdens het studeren en zorg voor een 

portie ontspanning tijdens pauzes. 

Op tijd slapen 

Zorg ervoor dat je kind op tijd gaat slapen. Ook al heeft je kind de 

leerstof nog niet onder de knie, een uurtje vroeger opstaan na een 

volwaardige nachtrust zorgt altijd voor betere resultaten. Verplicht je 

kind ook te ontspannen voor het slapengaan. Studeren net voor het 

slapengaan kan ervoor zorgen dat je kind minder vlot in slaap valt. 

Rustig blijven op een examen 

Op www.klasse.be vonden we dit handig spiekbriefje van Liesbeth: 

Ik lees eerst alle vragen van de toets. Ik heb goed geleerd. Als ik 

rustig blijf, herinner ik me alles. 

Wat mij onmiddellijk te binnen schiet, noteer ik op kladpapier.  

Ik los de vragen nu één na één op. Ik lees ze woord na woord zodat 

ik ze goed begrijp.  

Een vraag waar ik het antwoord nog niet op weet, sla ik over. Later 

probeer ik opnieuw.  

Ik kijk na of ik alle vragen heb beantwoord (ook de ommezijde van 

het vragenblad).  

Ik lees alles na (vraag én antwoord) en geef pas dan af.  

Iedereen mag fouten maken. Als je er maar uit leert. 

 

 
 

http://www.klasse.be/
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 Vakanties en vrije dagen 
 

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen:  

dinsdag 1 september 2020 
 

vrije dagen van het eerste trimester 
 

● herfstvakantie: maandag 2 november 2020 tot en met zondag 

8 november 2020 

● kerstvakantie: maandag 21 december 2020 tot en met zondag 

3 januari 2021 

● wapenstilstand : woensdag 11 november 2020 
 

vrije dagen van het tweede trimester 
 

● krokusvakantie: maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 

21 februari 2021 

● paasvakantie: maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 

april 2021 
 

vrije dagen van het derde trimester 

 

● donderdag 13 mei 2021 (hemelvaartsdag) 

● vrijdag 14 mei 2021 (brugdag) 

● maandag 24 mei 2021 (pinkstermaandag) 
 

lokale verlofdagen 
 

● maandag 12 oktober 2020 

● maandag 7 juni 2021 
 

pedagogische studiedagen 
 

● woensdag  30 september 2020 

● woensdag  27 januari 2021 

● woensdag 17 maart 2021 
 

Einde schooljaar en begin van de zomervakantie:  

donderdag 1 juli 2021 

De lessen voor de kinderen eindigen op dinsdag 29 juni 2021 om 

15.10 uur. 
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Digitale communicatie  
 

Communicatie met ouders 

 

Het versturen van brieven en informatie zal voornamelijk via mail 

naar de ouders verlopen. Ouders en leerkrachten kunnen daarnaast ook 

nog communiceren via de kleuter- of klasagenda van de leerlingen. 

Een dringend bericht kan tijdens de lesuren doorgegeven worden aan 

het secretariaat. 

Dit kan telefonisch of via e-mail naar: 

secretariaat@go-de-groeiboog.be.  

Het emailadres van elke leerkracht kan u vinden op onze website:   

www.go-de-groeiboog.be   

 

Communicatie leerlingen lager onderwijs  

 

De leerlingen van het lager onderwijs hebben een emailadres van de 

school. Hiermee hebben ze toegang tot Google Classroom. Google 

Classroom is een digitale omgeving waarop lessen en taken gepost 

worden.  

De e-mailadressen van de leerlingen worden niet gebruikt voor 

officiële communicatie tussen ouders en leerkracht.   

 

 
 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@go-de-groeiboog.be
http://www.go-de-groeiboog.be/
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Schoolverzekering 
 

Verzekeringsinstelling: ETHIAS 

   

1. Ongevallen tijdens de lesuren 

Indien een kind een (ernstig) ongeval tijdens de lesuren heeft, wordt een ouder of een familielid hiervan op de 

hoogte gebracht. 

Bij een vermoeden van ernstige kwetsuren wordt een dokter geraadpleegd. 

Er wordt door de school een formulier ongevalaangifte meegegeven aan de leerling. 

 

2. Ongeval op de weg van en naar school 

 

Wanneer er een ongeluk gebeurt op de kortste of veiligste weg van huis naar school of van school naar huis, kan 

u zich wenden tot de geneesheer of ziekenhuis van uw keuze. 

 

IN IEDER GEVAL MOET DE SCHOOL ONMIDDELLIJK INGELICHT WORDEN, dit om uw rechten te 

vrijwaren. 

De verzekering keert het verschil uit tussen uw onkostenrekening en de terugbetaling van uw ziekenfonds. 

VRAAG DE NODIGE FORMULIEREN. De ingevulde formulieren brengt u samen met een fotokopie van uw 

ziekenfondsnota en de apothekerskosten in de school binnen. 

 

Informatie bij het invullen van een aangifteformulier van de schoolverzekering tegen Lichamelijke Ongevallen 

bij Ethias. 

 

Blz. 1 : 

Bij  punt 1 naam en voornaam van de wettige vertegenwoordiger ( ouder, voogd ). 

Daaronder bankrekeningnummer invullen waarop de gemaakte medische kosten ingevolge het ongeval mogen 

gestort worden door Ethias. 

 

Blz 2 wordt door het schoolsecretariaat ingevuld en door degene die toezicht had, 

hier zelf niets op invullen a.u.b. 

 

Blz. 3 : 

In de blauwe ruimte een kleefbriefje van uw ziekenfonds op naam van het slachtoffer kleven. 

Tevens op blz. 3 onderaan in de oranje ruimte datum en plaats invullen en ondertekenen door ouder of voogd. 

 

Blz. 4 is een medisch attest en dient ingevuld en ondertekend te worden door de behandelende geneesheer, de 

radioloog, tandarts, spoedarts enz. 

 

Zeg zowel bij de dokter, de radioloog, de tandarts, de apotheker, de spoedarts enz… 

dat het om een schoolongeval gaat . 

Bij de apotheker ontvangt u dan een ander attest dat u aan ons mag bezorgen of op kan sturen met vermelding 

van het dossiernummer.. 

 

Alle rekeningen van dokters, ziekenhuis, apothekers …. dient u eerst zelf te betalen. 

Op de mutualiteit laat u een afrekening maken van de werkelijk door u betaalde kosten. Deze afrekening stuurt u 

op naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer ) of brengt u binnen op ’t schoolsecretariaat.  

Ethias betaalt u rechtstreeks op het door u opgegeven rekeningnummer. 

 

Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds het secretariaat contacteren  tijdens de schooluren. 

 

Materiële schade is niet verzekerd. Indien het gaat om beschadiging van brillen, kan u een dossier indienen maar 

er is geen garantie dat de verzekering hiervoor tussenkomt (afhankelijk van het oorzakelijk verband oorzaak – 

gevolg). 

Neem hiervoor steeds contact op met het secretariaat. 
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Aandachtspunten 
 

● Breng uw kind steeds tijdig naar school! Ook voor kleuters is het 

belangrijk dat ze het gezamenlijk onthaalmoment beleven! 

 

● Voor de veiligheid van alle kinderen : Zet je kind af aan de ingang 

van de speelplaats. Na het belsignaal worden de ingangen gesloten 

en kan u zich enkel aanmelden via de hoofdingang. 

 

● Indien u een gesprek wenst met de klastitularis, maak dan een 

afspraak voor of na de lesuren. Tijdens de lesuren kan dit niet, ook 

niet ‘even’ aan de klasdeur! De leerkrachten hebben dan de 

verantwoordelijkheid voor een hele groep kinderen.  

Elke leerkracht is elke weekdag telefonisch of per e-mail 

bereikbaar tussen 15.30u en 19.00u. Voor niet-dringende gevallen 

stuurt u best een e-mail. De e-mailadressen vindt u op de website 

van de school. 

Vijftien minuten vóór en na de lessen is elke leerkracht nog op 

school. Elke leerkracht is op die momenten bereikbaar voor 

eventuele vragen of om een afspraak te maken voor een later 

gesprek.  

Aarzel niet om hem of haar te contacteren! 

 

● Leerlingen die naar huis gaan tijdens de middagpauze mogen ten 

vroegste terug op school komen om 13.10 uur (kleuteronderwijs 

Jeuk 13.20). Indien een leerling ’s middags vroeger terug op 

school aanwezig is, kunnen wij het toezicht op deze leerling niet 

garanderen! 

 

● Hou de schoolkalender op de website in de gaten, zeker voor de 

zwemlessen! 

 

● Voor kleutertjes die nog niet zindelijk zijn, zorgen de ouders 

voor alle benodigde materialen zoals reservekledij, luiers, … 

 

● Onderteken de klasagenda van je kind minstens 1x per week.  
 



26 

 

 

● Verloren voorwerpen 

 

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van 

persoonlijk materiaal van de kinderen. We kunnen verloren 

voorwerpen alleen terug bezorgen indien ze een naametiket 

dragen. Het is verboden om waardevolle voorwerpen mee naar 

school te brengen. Allerhande duur ‘speelgoed’ hoort niet thuis op 

school vb. gsm, tablet, ruilkaarten, …! 

 

● Verjaardagen 

  
Verjaardagen worden enkel in de klas gevierd. Indien u wat 

meegeeft aan uw kind, wat zeker niet verplicht is, zouden we u 

willen vragen niet te veel mee te geven. We vragen u met 

aandrang om te kiezen voor gezonde traktaties. Dit is in het belang 

van alle kinderen.  
 

● Woensdag = fruitdag 

 

Wij hechten als school veel belang aan ‘gezonde’ voeding. 

Probeer uw kind enkel gezonde tussendoortjes mee te geven: fruit, 

rauwe groentjes of een droge koek. 

Op woensdag wordt er enkel fruit als tussendoortje gegeten.  

 

Op school wordt er enkel water gedronken. Best geef je je kind 

een drinkbus mee met water. Zij kunnen deze eventueel in de loop 

van de dag terug vullen. Wij hebben ook drankfonteintjes op 

school. 

 

● Milieubewuste school  

 

We voeden de kinderen op tot milieubewuste burgers. We vragen 

om verpakkingen van koekjes, aluminium- en plasticfolie te 

vermijden. Fruit wordt versneden meegegeven in een fruitdoosje, 

koekjes in een koekendoosje en boterhammen in een brooddoos. 

Geef uw kind bij voorkeur een herbruikbare drinkbus mee naar 

school.  
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 Schoolstraat  

 

In de vestigingen Mielen en Jeuk wordt er op bepaalde 

tijdstippen een schoolstraat georganiseerd. Een schoolstraat is 

een straat die aan het begin en het einde van de schooldag voor 

een korte periode wordt afgesloten. De straat is enkel 

toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Voor de vestiging 

Mielen is het de Kerkstraat die tijdelijk niet toegankelijk is en 

voor Jeuk wordt het ‘schoolbaantje’ afgesloten op volgende 

tijdstippen:  

 

o Van 8.15u – 9.00u (ma, di, wo, do, vr) 

o Van 14.45u – 15.30u (ma, di, do, vr) 

o Van 11.55u – 12.40u (wo)  

 

We willen iedereen aanmoedigen om zoveel mogelijk te voet 

of met de fiets naar school te komen. Wie toch met de auto 

komt, kan in Mielen en Jeuk  parkeren aan de kerk en dan een 

klein stuk te voet afleggen.  
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‘Samen leren samenleven' - ons PPGO!

 

 

Het pedagogisch project van het GO!, charter en DNA van ons 

onderwijs 

Het GO! heeft ook in de 21e eeuw een maatschappelijke taak om 

kwaliteitsvol onderwijs te organiseren en aan te bieden. Kwaliteit 

heeft te maken met het kunnen ontwikkelen van elk talent, met het 

vormen van de totale persoonlijkheid, met de brede ontwikkeling van 

elk individu en het vreedzaam samenleven in een voortdurend 

veranderende samenleving. 

Om een leefbare en open samenleving te realiseren, is het op de eerste 

plaats onze opdracht om van onze jongeren democratische, 

geëngageerde burgers te maken.  

Willen we een harmonieuze en duurzame samenleving, dan moeten 

we hen samen leren samenleven. 

 


