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Directie: Begga Smets 

 016 53 37 98 
begga@damiaanschool.be 

 
 

Secretariaat: Martine Van Loock (busvervoer) 
 Marleen Vandromme (betalingen) 

                 Christel Eulaerts (andere) 
 016 53 37  98 
 info@damiaanschool.be  

 
 

Bezoek: Na afspraak steeds eerst aanmelden en registreren op   
 het secretariaat ! 

 
 
 
 

 
                               Poort:  De poort is tijdens de schooluren steeds gesloten.            
     Gelieve aan te bellen en te melden waarvoor je komt.  
                                                                 Onze secretariaatsmedewerker helpt je verder. 
  
                 

2  Organisatie 
 

Openingsuren: Maandag: 8.30u. – 16.05u 
Dinsdag: 8.30u  – 16.05u 
Woensdag: 8.30u  – 12.00u 
Donderdag: 8.30u  – 16.05u                                              
Vrijdag: 8.30u  – 15.15u 
 

Dagverloop: 
 
Maandag:   9u - 12.10u  Pauze  13.10u - 15.45u 
Dinsdag:    9u - 12.10u  Pauze  13.10u - 15.45u 
Woensdag:  9u - 11.45u 
Donderdag:  9u - 12.10u  Pauze  13.10u - 15.45u 
Vrijdag:  9u - 12.10u  Pauze  13.10u - 14.45u 
 
Voormiddagpauze:  10.40u – 10.55u 
Namiddagpauze: 14.50u – 15.00u 
 
Het toezicht door de school begint om 8.30u. De kleuters worden opgevangen op de 
kleuterspeelplaats. De kleuters hebben voor en na de openingsuren (zie boven) geen 
toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn. 

mailto:begga@damiaanschool.be
mailto:info@damiaanschool.be
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De kleuters kunnen na school afgehaald worden langs het poortje aan de Wijnbergstraat. 
 
 

 
Voor - en naschoolse opvang: PIMPERNEL 
 
Adres (ma,di,do,vr):  Baalsebaan 233, 3128 Baal 
Adres (woe):   Nobelstraat 213, 3128 Baal 
 
Tel:     016 25 28 31 

Indien ik ‘s avonds na sluitingstijd nog niet opgehaald werd, brengt een juf of meester me 
naar Pimpernel om daar op mijn ouders te wachten. 
 

Stiptheid: 
 
De schoolbel gaat ’s morgens om 9u. 
Ik ben voor de bel op school. 
Te laat, kom langs het secretariaat! 
 

Ziekte: 
 
Als ik ziek ben, blijf ik thuis. 
Mijn ouders verwittigen in dat geval de school (016 53 37 98) en de 
busbegeleiding. 

 
 

 
 
Leerplichtige leeftijd verlaagd tot 5 jaar: 
 
Kleuters zijn pas leerplichtig op 1 september van het jaar dat ze 5 jaar worden.  
Niet-leerplichtige kleuters moeten dus niet elke dag of de hele dag naar school. Toch is het 
voor kleuters heel belangrijk om zoveel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten op 
school. 

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment 
leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.  

Voorbeelden: 

• Geboren op 3 januari 2017: leerplichtig op 1 september 2022.  
• Geboren op 30 december 2017: leerplichtig op 1 september 2022.  



4 

 

Ze moeten minstens 290 halve lesdagen naar school. Een gemiddeld schooljaar telt tussen 
de 320 en 330 halve lesdagen.  

Elke dag aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk. Maar wegens de jonge leeftijd 
kunnen ouders ervoor kiezen hun 5-jarig kind een aantal halve dagen niet naar school te 
laten gaan.  

Voor de nieuwe groep leerplichtigen (de 5-jarigen) begint de leerplicht in het 
kleuteronderwijs. Zo volgen alle kinderen voortaan minstens een jaar kleuteronderwijs en 
zijn ze goed voorbereid op het lager onderwijs.  

 

3  Studiebegeleiding 
 

 Heen-en-weer-schriftje: 
  

Als kleuter heb ik een heen-en-weer-schriftje. 
Mijn ouders bekijken mijn schriftje elke dag. 
Mijn ouders, de juf of de meester kunnen in mijn schriftje een nota of 
een vraag noteren.  

 
 
 

     Ouderavond/klassenraad: 
 
Drie keer per jaar praat de juf of meester met mijn ouders tijdens de 
klassenraad of ouderavond. De data worden later nog meegedeeld. 
 
 
 

 
 
Zwemmen en lichamelijke opvoeding: 

 
Als ik in de 3de kleuterklas zit, ga ik om de 14 dagen zwemmen.  
Om te turnen heb ik turnpantoffels nodig.  
 
 

4  Veiligheid en gezondheid 
 
 

Drank: 
 

Ik breng zelf drank mee naar school in een goed sluitende drinkbus. 
Wij drinken bij voorkeur water. 
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     Fruit:  

 
Snoepen is slecht voor de tanden en niet gezond. 
Daarom kan ik elke vrijdag fruit of groenten eten op school. 
Deze dag is ook uitgeroepen tot snoeploze dag! 
Op andere dagen kan ik een gezond tussendoortje meebrengen. 

  

Afval: 
  

Als ik drank in brik of een plastiek flesje meebreng, neem ik mijn afval 
terug mee naar huis. 
Mijn boterhammen en koeken zitten in een brooddoos. 
 
 

 
Verboden: 
 

Aluminiumfolie is verboden op school! 
Cola, limonade, ice tea of andere frisdranken drink ik niet op school. 
Chips en kauwgom laat ik thuis. 

 

 

    Gevaarlijk speelgoed: 
 

Gevaarlijk of gemotoriseerd speelgoed laat ik thuis. 
Als ik het toch meeneem en de juf of meester ziet het, mogen mijn 
ouders het bij de directie terughalen. 
 

 
 
Medicatie: 

 
We hebben geen geneesmiddelen op school. 
Als ik toch iets moet innemen, breng ik een doktersattest mee. 
Ik geef mijn geneesmiddelen ’s morgens aan de juf of de meester. 

 
 

     Luizen: 
Bij een vermoeden van luizen kan een verpleegster van het CLB alle 
kinderen van de school komen nakijken. 
De juf of de meester verwittigt mijn ouders via de agenda of via een 
berichtje met raadgevingen. 
 
 
 

 

        Hygiëne: 
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Ik ga naar toilet onder toezicht van de juf.  
Ik breng zelf luiers en vochtige doekjes mee van thuis, als ik dit nodig 
heb. 
Ik houd de toiletten netjes. 
De toiletten zijn geen speelruimte. 
  
   
 

Bussen: 
  

Ik zit op een vaste plaats in de bus. 
Ik eet of drink niet op de bus. 
Ik loop niet rond en ik ben stil en rustig tijdens de rit. 
Ik luister naar de bus begeleider. 
 
 

 

     Auto:   

 
Ik ga ’s avonds met de juf onder het afdak staan. 
Ik word naar de opvang gebracht als mijn ouders er niet zijn.  
 

 
 
 

5  Aandachtspunten 
 

Eetzaal: 
 

Ik eet altijd in de klas.  
 
 

 

Tijdschriften: 
 

Ik mag me abonneren op een tijdschrift maar er is geen verplichting 
ook al krijg ik een briefje mee in mijn huiswerkmap. 

Ongevallen: 
 
Op school ben ik verzekerd voor ongevallen: 

- tijdens de lessen; 
- tijdens uitstappen; 
- op weg van en naar de school, als ik de kortste en veiligste weg 

neem en onderweg nergens anders stop. 
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Als ik in de school een ongeval krijg, belt de juf zo snel mogelijk naar mijn ouders. 
- Ik vertel aan de juf of de meester wat er gebeurd is. 
- Ik zeg wie er nog bij betrokken was. 
- Wanneer ik een papier voor de verzekering krijg, breng ik dat zo snel mogelijk mee 

terug naar school. 
 

Pas op!  
De schoolverzekering dekt enkel een persoonlijk lichamelijk letsel, geen materiële schade.  
We raden dan ook aan een familiale verzekering af te sluiten! 

 
 

Iets verloren: 
 
Als ik iets verloren ben, vraag ik eerst of de juf of de meester me kan 
helpen zoeken. Dan vraag ik op het secretariaat of er iets gevonden 
is. 
Dure spullen laat ik thuis want de school is niet verantwoordelijk als 
ik ze verlies. 
 

       Betalingen: 
 

Voor verplichte activiteiten betaal ik elk jaar € 50. 
Dit kan via overschrijving in één keer of in twee keer. 

 
Volgende zaken kan ik ook op school krijgen, maar zijn niet verplicht: 
 
Drank:               

T-shirt van de school: € 4,20  
Nieuwe badmuts (bij verlies): € 2,50  
Nieuwjaarsbrief: € 1/stuk 

 
 

Voorkomen: 
 

Mijn kledij, schoeisel en kapsel zijn verzorgd en hygiënisch. 
Het dragen van oorringen, armbanden en ringen is beperkt. 
Als ik ga zwemmen of turnen, draag ik geen ringen of oorringen. 

6  Gedrag 
 

     Omgang met anderen: 
 
Ik vecht niet en maak geen ruzie. 
Ik probeer vriend te zijn van iedereen. 
Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen. 
Ik lach niemand uit. 

 
Dommeltje: 
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Als ik het even moeilijk heb in de klas, kan ik naar het dommeltje om 
tot rust te komen. 

 
 

Afwijkend gedrag: 
 
Wanneer ik de goede werking van de school hinder of de les stoor, 
kan ik een gepaste straf/sanctie krijgen (zie deel II). 

 
 

    Opzettelijk stuk doen: 
 
Als ik met opzet iets stuk doe of beschadig van anderen (meubels, 
materiaal, kleding, …) moeten mijn ouders dat betalen. 
Ik ben voorzichtig met het materiaal dat ik op school krijg. 
 
 

Trakteren: 
 
Trakteren is niet verplicht maar als ik dat toch wil als ik verjaar, breng 
ik geen dure dingen mee. Pas op, indien de coronamaatregelen terug 
van toepassing zijn moet alles wat ik meebreng voorverpakt zijn en 
mee met de kinderen naar huis genomen worden.  


