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3370 Boutersem
016/73 34 29
www.godenotelaar.be
email: directie.nobro@gmail.com
bs.boutersem@gmail.com

Belangrijke weetjes over onze school:
Beste ouders,

Of u nu een nieuwe ouder bent, of al even meedraait op school, toch kunnen er nog
vragen zijn over de school van uw kind(eren).
Deze info kan de meeste vragen over de school beantwoorden:
 Informatie over de klas waarin uw kind zit bekomt u van de klasleerkracht en op
de infoavond in september.
 Info over financiële verrichtingen, bestellingen, maaltijden,…: bel het secretariaat
016/73 34 29 in BS De Notelaar te Boutersem.
 Wenst u een afspraak met de directeur te maken: 016/73 34 29 of
directie.nobro@gmail.com.
We fietsen alfabetisch door deze brochure:
Als u zelf nog vragen, suggesties of opmerkingen hebt, geen probleem. Laat maar
horen op bovenstaand mailadres.
Veel leesplezier!!
 AFVAL: Onze leuze is voorkomen en beperken. Geef zo weinig mogelijk
verpakkingsafval mee naar school. De kinderen nemen het afval van de lunch
die ze zelf meebrengen, ook terug mee naar huis. Gebruik boterhammendozen
en hervulbare drinkbussen. Op school wordt afval gescheiden verzameld:
papier, GFT.
 AFWEZIG: Kleuters zijn niet leerplichtig. Toch vragen we u om de klasleerkracht
te verwittigen als uw kleuter afwezig is. Dit kan via het secretariaat. Kinderen in
de lagere school vallen onder de leerplicht.

Alle info hierover vindt u in het schoolreglement. Vroeger op vakantie vertrekken
of later terugkeren van vakantie wordt nooit aanvaard als gewettigde
afwezigheid en wordt niet toegestaan door de directeur.
Wat moet u doen bij een gewettigde afwezigheid?
- Het secretariaat verwittigen
- Een bewijsdocument aan de leerkracht bezorgen
 ATELIERS: In een atelier worden de kinderen gestimuleerd om zich creatief uit
te leven: dans, film, koken, muziek, schilderen, schrijven, toneel….
 BIBLIOTHEEK: De gemeente Boutersem brengt regelmatig boekenpakketten
naar de school vanuit de bibliotheek van de gemeente.
 CLB: Met vragen over leren, leerproblemen, studiekeuze,….. kunnen ouders en
leerkrachten terecht bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
Alle info hierover vindt u in het schoolreglement.
 COMMUNICATIE: Voor gesprekken tussen ouders en leerkrachten zijn er een
aantal vaste momenten per jaar: oudercontact en het oudercomité. U kunt
natuurlijk ook een leerkracht aanspreken op school met een vraag of een
probleem. Maak hiervoor een afspraak.
 COMPUTERS IN DE KLAS: In elke klas staan er computers en onze school
beschikt over een mobiele laptopkast. In de kleuterklassen zijn er een aantal
tablets. Kleuters leren die gebruiken door er spelletjes op te spelen. In de lagere
school gebruiken kinderen de computer om teksten te typen, tekeningen en foto’s
op internet te zoeken, of om vaardigheden te oefenen. Informatie zoeken op het
net gebeurt onder begeleiding.
 DEMOCRATISCHE SCHOOL: Iedereen in BS De Notelaar kan zijn zegje doen:
-

Kinderen in de leerlingenraad
Ouders in het oudercomité
Leerkrachten op de personeelsvergadering/pedagogisch college
Er is een democratisch verkozen schoolraad

 ETEN EN DRINKEN : GEEN SNOEP : er wordt met de kinderen afgesproken
om geen snoep mee te brengen. Woensdag is onze fruitdag. Uw kind kan op
school warm eten of zijn boterhammen meebrengen. U moet een keer per
schooljaar een keuze maken of uw kind al dan niet een warme maaltijd gebruikt.
De prijzen van de maaltijden kunt u ook vinden in het schoolreglement.
Onze school voert een actief drank- en plasbeleid. Op ieder ogenblik van de dag
kunnen kinderen kraantjeswater drinken.
Enkel, indien uw kind ziek is op de dag dat het warm eten besteld had, kan de
maaltijd terug betaald worden.
 EVALUATIE: De leerkrachten bespreken de evaluatie van uw kind op een
individueel oudercontact of op een afgesproken overlegmoment.
 GWP: Jaarlijks wordt er een GWP-periode (geïntegreerde werkperiode)
gehouden voor de 3de graad. De leerlingen gaan afwisselend op bos- en
zeeklassen.

 GROENE SCHOOL: BS De Notelaar is een groene school. We nemen deel aan
het milieuzorgproject (MOS). De bedoeling is om kinderen leren respect te
hebben voor de natuur en bewust om te gaan met afval. Groene school betekent
ook: groen op school, verantwoord eten, zorgzaam omgaan met water,
respectvol leren omgaan met de omgeving en zeker met elkaar.
 HUISWERK: Onze school heeft een huiswerkbeleid. Hierin is opgenomen op
welke dagen en hoeveel huiswerk uw kind krijgt. Deze info krijgt u op de
infoavond in september van elke klasleerkracht.
 INSCHRIJVINGEN: Bepaalde jongste kleuters krijgen voorrang om zich aan te
melden bij inschrijving. Een kind heeft zeker voorrang als al een broer of zus op
school zit.
Hoe aanmelden? U meldt zich mondeling of schriftelijk aan. U vult het
inschrijvingsformulier in. U vergeet uw SIS-kaart niet!! U stemt in met het
schoolreglement.
 KLEUTERS: De kleuterschool en de lagere school vormen samen BS De
Notelaar.
Typische activiteiten voor de kleuterschool:
- Kijkvoormiddagen: voor elke instapdag op woensdagvoormiddag
- Grootoudersfeest
- Moekes- en vakesdag
 Leerlingvolgssysteem: Elke leerkracht bundelt de evaluaties van de kinderen
en geeft die door aan de leerkracht van het volgende jaar. De leerkrachten
nemen in elke klas testen af om de evoluties van elk kind op de voet te volgen.
Zo ontstaat het leerlingvolgsysteem.
 LEERPROBLEMEN: Bij leerproblemen zijn er gesprekken tussen de ouders, de
zorgcoördinator en het CLB. Samen zoeken we naar de beste aanpak van het
probleem. Soms moeten we ook externe hulp zoeken. Om onze kinderen
gericht te kunnen helpen beschikt onze school over een zorgbeleidsplan.
 LUIZEN: Geen enkele school ontsnapt aan luizen. We proberen het probleem
onder controle te houden. Meld ons zeker als uw kind luizen heeft zodat we de
nodige maatregelen kunnen nemen.
 ONGEVALLEN: Alle kinderen zijn kosteloos verzekerd tegen ongevallen die
gebeuren tijdens de lesuren, tijdens schoolactiviteiten die daarbuiten vallen en
ook op weg van en naar de school. Bij lichamelijke schade betaalt de
verzekering wat niet door de mutualiteit wordt vergoed. Bij materiële schade
komt de verzekering niet altijd tussen. Bij ongeval krijgt u altijd een document
van Ethias om in te vullen.
 OPVANG: In BS De Notelaar wordt de ochtend- en avondopvang gedaan door
Stekelbees. U krijgt elk jaar een fiscaal attest voor de buitenschoolse opvang
van het jaar voordien. Voor tarieven en uren van de opvang raadpleegt u best
het secretariaat van Stekelbees Boutersem.
 OUDERCOMITE: Enkele keren per jaar komt het oudercomité samen. Het
oudercomité staat open voor elke ouder.

 OUDERS IN DE KLAS: In onze school zijn ouders welkom in de klas om op
vraag van de leerkracht mee op uitstap te gaan, fruit te schillen, in de kleuterklas
mee te gaan zwemmen,…..
 PARKING: De school heeft een leerkrachtenparking. Deze parking is niet
toegankelijk; anders zou het veel te gevaarlijk worden voor onze voetgangers en
fietsers. Achteraan de school is er ook een parking voor de ouders. Het is
wenselijk dat de ouders niet kris kras door elkaar staan zodat veel ouders gebruik
kunnen maken van de parking en dat ze zo veilig mogelijk is voor iedereen en in
’t bijzonder voor onze kinderen die afgezet of opgehaald worden.
 PLURALISTISCHE SCHOOL: In BS De Notelaar is elke leerling welkom, van
welke herkomst ook. Wij respecteren ieders geloofsovertuiging. Vanaf het 1 ste
leerjaar kan uw kind kiezen uit verschillende godsdiensten of niet-confessionele
zedenleer. Indien u van levensbeschouwing wenst te veranderen, moet dit in de
eerste week van september gebeuren. U meldt dit schriftelijk aan de klastitularis
van uw kind. U krijgt hiervoor dan de nodige documenten.
 RAPPORT: Vier keer per schooljaar krijgt uw kind zijn/haar rapport.
 SCHOOLFEEST: Mei/juni houden we ons jaarlijks schoolfeest. Met de kinderen
steken de leerkrachten een act in elkaar, die dan wordt opgevoerd op het
schoolfeest. Er wordt gezorgd voor eten en drinken en er is een opendeurdag
voor nieuwe ouders.
 SCHOOLPOORT: Wij vragen aan de ouders en andere bezoekers om de
schoolpoort altijd bovenaan met de klep te sluiten. Zo kunnen er geen kinderen
naar buiten glippen.
 SCHOOLREGLEMENT: Als u uw kind inschrijft in onze school krijgt u een
papieren versie of een digitale versie van het schoolreglement. Hiermee moet u
zich akkoord verklaren. Het schoolreglement staat ook op de website.
 SECRETARIAAT: U kunt met veel vragen van praktische aard terecht op het
secretariaat van 08.00u tot 16.00u. ’s Woensdags tot 12.00u: 016/73 34 29
 TURNEN: De kleutertjes krijgen elke week 2u turnen van een turnleerkracht die
hen spelenderwijs vaardigheden als balgevoel, evenwicht of coördinatie
bijbrengt.
In de lagere school wordt turnen afgewisseld met zwemmen. Om de twee weken
wordt er geturnd, onder begeleiding van de turnleerkracht. In de turnles dragen
de leerlingen een shortje, een T-shirt en turnpantoffels. Het turngerief mag, in
een zakje, op school blijven. Elke vakantie nemen de leerlingen hun turngerief
mee naar huis voor een wasbeurt en brengen dit de eerste dag na de vakantie
terug mee naar school.
 VERHUIZEN: Wanneer u verhuist, laat dit tijdig weten aan de klasleerkracht en
aan het secretariaat.
 WEBSITE: www.godenotelaar.be

 ZWEMMEN: Vanaf de 3de kleuterklas gaan onze kinderen zwemmen, om de 14
dagen in het zwembad van Tienen. De juf van de 3de kleuterklas vraagt
regelmatig ouders om een handje toe te steken bij het aan- en uitkleden.
De leerlingen van de lagere school zwemmen ook om de 14 dagen. Het
zwemmen in BS De Notelaar is gratis; voor het busvervoer naar het zwembad
van Tienen vraagt onze school een bijdrage van 1 euro.

