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Waar kinderen stevige wortels krijgen  

en vleugels om uit te kunnen vliegen !
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1. Contactgegevens 
 
 

 
GO! basisschool De Beuk 

Warandestraat 15 

9880   Aalter 
tel: 09/374 42 77 

secretariaat@debeuk.be 
directie@debeuk.be 

www.debeuk.be 
 

 
 

2. Missie en visie van de school 
 

MISSIE 

Basisschool De Beuk is een hartelijke en groene leef- en leeromgeving 

waar alle kinderen stevige wortels krijgen en unieke vleugels om uit te 

kunnen vliegen. In een open en transparante cultuur leren we bij en 

zorgen we samen voor de kinderen en voor elkaar. 

Deze missie sluit uiteraard aan bij het PPGO, dat bijzonder veel belang 

hecht aan ‘samen leren samenleven’. 

 

VISIE 

‘De Beuk’ is naast onze schoolnaam een anker dat verwijst naar een gedeelde 

schoolvisie, die richting en houvast geeft en ervoor zorgt dat we blijven 

evolueren, vanuit en met respect voor onze ‘wortels’: 

 Benader mens, milieu en materiaal met respect 

 Elke partner is een VIP 

 Uitvergroten van talent 

 Kiezen voor leer- én werkplezier 

 

 

3. Ons schoolteam 

http://www.debeuk.be/
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Directeur 

 
Jarno Vercruysse 

 

 

Beleidsondersteuners 
    Administratief medewerker 
    Zorgteam 

     
     

    Beleidsmedewerker zorg 
    ICT-coördinator 

 

 
Bert Taveirne 
Isaline Vermoesen 

Conny Lambert 
Ellen Vyncke 

Carina Canipel  
Robin Cherlet 
 

 
Kleuterafdeling 

    Berenklas 
    Uilenklas 

     
    Leeuwenklas 
     

    Kikkerklas 
    Drakenklas 

    Rupsenklas 
    Ondersteunende leerkracht 
     

    Kinderverzorgers 
    

  
    Kleuterturnleerkracht 

 
 

Tania Adams 
Elise Vandenberghe 

Laura Claeys (a.i.) 
Kimberly Demeyere 
Maj Van de Maele (a.i.) 

Conny Lambert 
Els Kerckhaert 

Chloë Cornelis 
Kim De Loof 
 

Karina Meyvaert 
Mieke De Clercq 

 
Greet Cousyn 
 

 
Lagere afdeling 

    1ste  leerjaar 
    

    2de leerjaar 
    
    3de leerjaar 

    
    4de leerjaar 

    
    5de leerjaar 

     
    6de leerjaar  
     

    Leerkracht Frans/ 
    Kangoeroeleerkracht 

     
    Aanvullende leerkracht 

 
 

Nicole Roels 
Kwenta Notteboom 

Carina Canipel 
Edith Pincket 
Melissa Bastiaen 

Ine de Vlieger 
Febe Vandersteene 

Elien Lagauw 
Carine De Meyer 

Stefanie Van de Vyle 
Lieve Hendrickx 
Robin Cherlet 

Angelique Cornelis 
 

 
Ellen Vyncke 
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Bijzondere leermeesters 
 
    Lichamelijke opvoeding 

 
    Niet-confessionele zedenleer 

     
    Katholieke godsdienst 
    Islamitische godsdienst 

 

 

 
 
Greet Cousyn 

Louis Martens 
Wendy Dauw 

Darline Delanghe 
Ann Van Elsuwege 
Büsra Dogan 

 

 
Bus- en onderhoudspersoneel 

 
Fabienne Beirnaert 
Paul Bouilliart 

Jurgen De Meyer 
Tijl Hensen 

Nadine Kint 
Tatjana Van Der Beken 
 

 
Middagtoezichthouders 

     

 
Daisy Arens 

Jean-Luc De Bruyne 
Rosette De Vriendt 

Tijl Hensen 
Liesbeth Van de Veire 
Nadia Vandormael 

Hans Sanders 
Brigitte De Bleecker 

Cédric Van Rossem 
Veerle De Baets 
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4. Schoolraad BS De Beuk 
 

De leden werden verkozen uit en door de ouders en personeelsleden. Zij geven advies 

aan de directie over de begroting, het schoolreglement, huiswerk- en 

verdraagzaamheidbeleid, sanctiebeleid... 

Je kan deze mensen aanspreken om interessante informatie of ideeën door te spelen, 

een probleem aan te kaarten, ... 

Voor individuele problemen dien je uiteraard de directie aan te spreken. 

 

Leden  

Isabelle Serruys        mama van Cyriel (L4), Annabel en Josefien 

Liesbeth De Muer        mama van Laure (L5), Kobe en Jinske 

Annelien Wilms        mama van Thorkjell (L4) 

Danny Dethier        papa van Tijs (L5) en Vic 

Kurt Ruysschaert        Papa van Victor (L3) en Arthur (kleuter) 

Carina Canipel        leerkracht 

Melissa Bastiaen        leerkracht 

 

 

 

5. Ouderraad De Beuk  
 

Naast het schoolteam kunnen we ook dit jaar weer een beroep doen op tal van 

vrijwillige (groot)ouders die al dan niet lid zijn van de ouderraad. 

De ouderraad verzamelt jaarlijks fondsen via het inrichten van allerlei activiteiten. De 

gelden komen integraal ten goede van de kinderen en worden aangewend voor die 

zaken waar subsidies en dotaties onvoldoende zijn. 

 

 

 

 

 

Recente aankopen zijn bijvoorbeeld I-pads,  

de picknickbanken voor de buitenklassen, … 
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Wil je meewerken aan de toekomst van de school van je kind(eren) of wil je er gewoon 

graag bij zijn? Dan kan je lid worden van de Ouderraad. 

 

Ook indien je geen lid wenst te worden van de Ouderraad,  kan je de school helpen 

door een handje toe te steken bij activiteiten zoals het begeleiden van onze kinderen 

tijdens uitstappen, het openhouden van de bar op festiviteiten, het opknappen van 

allerlei klusjes op de klusjesdagen, het schilderen van lokalen,... 

Wij doen geregeld een oproep via de hulpcheque, de website of het Beukenblaadje. 

 

Om extra materiaal te kunnen aankopen, zamelen we een aantal spullen in. 

Van bepaalde leveranciers krijgen we ook spelmateriaal of ICT-materiaal in ruil. 

Volgende zaken zijn steeds welkom op school: 

 Lege batterijen 

 Lege inktpatronen 

 Oude gsm-toestellen 

 

We verzamelen geen plastiek flessendopjes meer. 

 

 

Interesse om af en toe een handje toe te steken op een activiteit?  
Contacteer ons secretariaat, onze coördinator Melissa De Boever (mama van 

Juliette (L3) en Léon (kikkerklas) of stuur een berichtje naar 
ouderraad@debeuk.be! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ouderraad@debeuk.be
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6. Hoe ziet de dagindeling er uit? 
 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 

8u35-11u45 

 

8u35-11u45 

 

8u35-12u10 

 

8u35-11u45 

 

8u35-11u45 

 

13u00-15u45 

 

13u15-15u00 

  

13u00-15u45 

 

13u15-15u00 
 

 

 
 

MAANDAG 
 

DINSDAG 
 

WOENSDAG 
 

DONDERDAG 
 

VRIJDAG 

7u00-8u15                                       Betalende ochtendopvang in De Boomhut 

8u15-8u35                                   Gratis ochtendtoezicht door het personeel 

LESSEN 

van 8u35  

tot 11u45 

LESSEN 

van 8u35  

tot 11u45 

LESSEN 

van 8u35  

tot 12u10 

LESSEN 

van 8u35  

tot 11u45 

LESSEN 

van 8u35  

tot 11u45 

middagpauze 

tot 13u 

middagpauze 

tot 13u15 

toezicht 

tot 12u15 

middagpauze 

tot 13u 

middagpauze 

tot 13u15 

LESSEN 

van 13u 

tot 15u45 

 

LESSEN 

van 13u15  

tot 15u 

 

 

 

 

opvang in  

De Boomhut 

LESSEN 

van 13u  

tot 15u45 

 

LESSEN 

van 13u15 

tot 15u 

 

 Gratis avondtoezicht door het personeel tot 15 min. na het beëindigen 

van de lessen. Op dinsdag is er betalend toezicht (€1 van 15u15-16u). 

 

tot 18u30                                         Betalende avondopvang in De Boomhut  

 
Op woensdag eindigt de school om 12u10. 

 

We verwachten dat alle kinderen, ook de kleuters, tijdig op school aanwezig zijn. Te 

laat komen, stoort immers het klasgebeuren en is niet fijn voor je kind. 
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Indien een leerplichtige leerling (vanaf derde kleuterklas) te laat komt, dient die zich 

eerst aan te melden op het secretariaat. 

 

Je kind kan vanaf 8u15 op de speelplaats terecht. Kinderen die vroeger op het 

schooldomein aanwezig zijn, moeten naar de buitenschoolse opvang in De Boomhut. 

Zij mogen nergens anders op het schooldomein aanwezig zijn voor 8u15. 

 

Indien je je kind uitzonderlijk vroeger wenst af te halen, dien je hiervoor de 

schriftelijke toestemming van de directeur te vragen.  

 

We vragen om de begin- en einduren te respecteren.  

Ook in de kleuterafdeling is het belangrijk  

dat je kind deelneemt aan alle activiteiten! 

’s Ochtends starten we met een onthaalmoment,  

breng je kleuter dus tijdig naar school. 
 

 

7. Hoe kan mijn kind naar school 
komen? Hoe haal ik mijn kind op? 

 
Onze hoofdingang bevindt zich aan de Warandestraat 15. 

Ouders die dat wensen, kunnen hun kleuter zelf tot aan de klas of tot op de speelplaats 

brengen. Het is niet de bedoeling dat ouders in het gebouw of op de speelplaats 

blijven. Dit maakt het minder overzichtelijk voor toezichthouders. 

Opgelet: tussen 8u en 16u30 kan je niet oprijden en parkeren op het schooldomein, 

enkel personeelsleden kunnen de voorziene parkeerplaatsen innemen. 

 

Met de wagen 

’s Ochtends gebruiken we zoveel mogelijk de Kiss & Ride aan de ingang 

Warandestraat.  

(Er blijft dus een parkeerverbod gelden in de Warandestraat.) 

’s Avonds na schooltijd kan je je kind(eren) op het domein afhalen. 

 

Met de fiets 

Op het schooldomein wordt niet gefietst. De fietsers laten de fiets, gesloten met een 

fietsslot, op eigen verantwoordelijkheid achter in de fietsloodsen aan de ingang 

Spijkerstraat  of Warandestraat.  

 

Te voet 

Ingang Warandestraat, Spijkerstraat en Stationsstraat. 
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*  Kinderen die te voet of met de fiets komen, dragen verplicht een fluohesje!  

*  Fietsers dragen ook een fietshelm.  

*  Fietsers en voetgangers nemen steeds de kortste weg van huis naar school. 

*  Na schooltijd gaan de kinderen onmiddellijk door naar huis, via de kortste weg. Zij       

    houden zich niet op aan de uitgangen of onderweg. 

 

Bij ongevallen komt de verzekering enkel tussen  

indien aan bovenstaande voorwaarden voldaan wordt. 

 

 

 

Waar wachten ouders aan het einde van de schooldag? 

 

Voor een vlot verloop vragen wij om volgende afspraken strikt na te leven! 

 

VOOR het belsignaal gaat: 

Via de Warandestraat: voor het zwarte hek wachten 

Via de Stationsstraat: voor het zwarte hek wachten  

             verboden op het domein te rijden met de wagen! 

 

NA het belsignaal: 

De kleuters kunnen tot 15 minuten na het belsignaal worden afgehaald aan het groene 

hek van de kleuterafdeling. Nadien vind je de kleuters terug in de buitenschoolse 

opvang ‘De Boomhut’ naast de sportzaal.  

De ouders van lagere schoolkinderen halen hun kind op aan het groene hek bij het 

kunstgras. 

 

De leerlingen van de lagere school worden door de leerkracht begeleid naar het deel 

van de speelplaats achter het kunstgras. Een toezichthoudende leerkracht laat de 

kinderen door aan het groene hekje. Op die manier kunnen we zicht houden op wie 

met welke begeleider de school verlaat. 15 minuten na het belsignaal start de 

buitenschoolse opvang. 

 

Is er begeleiding voor fietsers en voetgangers? 

 

De fietsers en voetgangers die de school verlaten via de Stationsstraat, doen dit enkel 

onder toezicht van een leerkracht die mee stapt tot aan het kruispunt Weibroekdreef - 

Stationsstraat – Kouter.  

 

Een leerling die zonder begeleiding van een volwassene de school mag verlaten, dient  

vooraf een schriftelijke toelating van de ouders of voogd in via 

secretariaat@debeuk.be. 

 

mailto:secretariaat@debeuk.be
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Is er ook busvervoer? 

 

We beschikken over een eigen bus. Ophaaldienst aan huis kan (voor rechthebbenden) 

enkel via de directie of het secretariaat worden aangevraagd en dus niet rechtstreeks 

via de buschauffeur of busbegeleider geregeld worden. 

Tegen de afgesproken tijd wachten de leerlingen aan de voorziene stopplaats op de 

bus. Na het verlaten van de bus (einde schooltijd) bevinden de leerlingen zich niet 

meer onder de hoede van de begeleiders. De ouders van de vervoerde kinderen 

moeten dan ook de nodige voorzieningen treffen om de kinderen aan de halte op te 

vangen.  

Kleuters en lagere schoolleerlingen die niet onmiddellijk na schooltijd 

met de bus kunnen vertrekken, gaan eerst naar de opvang. 

 

De prijzen worden vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs en gelden voor alle 

scholen. De regels omtrent de kostprijs van het busvervoer gelden enkel indien de 

kinderen naar de dichtstbijzijnde school van het GO! gaan.  

Gratis vervoer voor: 

- kleuters, 

- lagere schoolkinderen, indien de woonplaats op minstens 4 km afstand van 

de dichtstbijzijnde GO!-school ligt. 

 

Betalend:      € 1,70/rit of € 170/jaarabonnement   

 

  

 

 

Gelieve de begeleiders van onze schoolbus vooraf 

te verwittigen op 0472/ 53 98 18 ,  

 indien je kind afwezig zal zijn. 
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8. Is er een voor- en naschoolse 

opvang? 
 

Je kan een beroep doen op de gemeentelijke buitenschoolse opvang, die erkend is door 

Kind en Gezin. Die opvang wordt ingericht in de lokalen van ‘De Boomhut’, naast de 

sportzaal.  

Je kan je kind(eren) eenmalig in te schrijven via een apart formulier dat in het 

gemeentehuis en in De Boomhut te verkrijgen is. Indien kinderen voor 8u15 op school 

aanwezig zijn of niet tijdig afgehaald worden, gaan ze verplicht naar De Boomhut. 

 

Openingsuren: 

 

dag Voor schooltijd Aansluitend op school 

maandag van 7u tot 8u15 van 16u00 tot 18u30 

dinsdag van 7u tot 8u15 van 16u00 tot 18u30 

woensdag van 7u tot 8u15 van 12u15 tot 18u30 

donderdag van 7u tot 8u15 van 16u00 tot 18u30 

vrijdag van 7u tot 8u15 van 15u15 tot 18u30 

 

Nieuwe kinderen en ouders kunnen elke woensdag tussen 15u en 17u30 terecht in De 

Boomhut voor informatie en inschrijvingen. 

 

Tarieven: € 1/begonnen half uur 

 

Deze worden bepaald door Kind en Gezin en gelden voor alle scholen in Aalter. 

Op deze bedragen is er 25 % korting indien er minstens 2 kinderen van eenzelfde 

gezin aanwezig zijn. Aanvragen voor een verminderd, sociaal tarief (50% 

vermindering) kunnen aangevraagd worden bij het Sociaal Huis dat een financieel 

onderzoek zal verrichten. 

 

Verantwoordelijken:  

  

          

0473/55 44 96  (De Boomhut) 

09/2531837     (secretariaat) 

 

kinderopvang@aalter.be 

 

 

 

 

 

mailto:kinderopvang@aalter.be
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9. Wat met tussendoortjes? 
 

 

*** voormiddag *** 

 

We drinken water uit een hervulbare, genaamtekende drinkfles. 

We eten een fruit- of groentehapje.  

Deze tussendoortjes worden meegegeven in een genaamtekend doosje. 

 

 

*** namiddag *** 

 

We drinken water uit een hervulbare, genaamtekende drinkfles. 

 

De ouders hoeven geen koek mee te geven aan de kleuters. 

Wij voorzien zelf grote verpakkingen en laten de kinderen in de namiddagpauze een 

koek of fruit kiezen.  We verrekenen dit via de factuur. 

Dit zorgt alvast voor een berg minder afval! 

 

 

      Op dinsdag en vrijdag eindigen de lessen om 15u, dan is er geen namiddagpauze. 

 

We willen gezonde tussendoortjes stimuleren. Snoepgoed, chocolade, kauwgom, chips, 

limonades en sapjes worden niet meegebracht naar school, ook niet meer voor 

verjaardagen!   
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10. Hoe verloopt de middagpauze? 
 

Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen op school blijven eten.  

De peuters eten in de berenklas, onder begeleiding van de leerkracht en 

kinderverzorger. Indien nodig, kunnen ze tegen 12u15 een dutje doen.  

Om 11u40 gaan de kleuters naar de refter. Na het middagmaal rond 12u15 vertrekken 

ze opnieuw naar de kleuterspeelplaats en spelen tot 13u of tot 13u15. 

  

Maaltijden 

 een volledige maaltijd met soep inbegrepen 

(we stimuleren kinderen om de soep en het hoofdgerecht te proeven) 

 een vegetarische maaltijd met soep inbegrepen 

 een meegebrachte broodmaaltijd 

De keuze wordt steeds op voorhand op een reservatielijst ingevuld.  

 

 warme maaltijd  

 

vegetarisch Gluten- of 

Lactosevrij (*) 

Kleuters  € 3,40 € 5 € 5 

1ste en 2de leerjaar € 4,20 € 5 € 5 

3de en 4de leerjaar € 4,50 € 5 € 5 

5de en 6de leerjaar  € 4,90 € 5 € 5 

 

*Indien je een gluten/lactosevrije maaltijd bestelt, dan kan dit alleen op jaarbasis. 

 

Dranken 

Boterhameters kunnen gratis plat water drinken of soep aankopen (€ 1) via de 

reservatielijst.  

 

Bijdrage middagtoezicht 

Er wordt per dag € 1,00 toelage aangerekend voor het middagtoezicht. De leerkracht 

gebruikt de gehandtekende lijst om nadien, in de laatste kolom, het toezicht te 

registreren. Je hoeft dus geen middagtoezicht te reserveren. 

 

Het gebruik van een genaamtekende boterhamdoos is verplicht. 
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11. Hoe en wanneer moet ik betalen? 
 

Maaltijden,  huiswerkopvang, GWP en busvervoer  

 

We maken bij voorkeur gebruik van domiciliëring. De maandelijkse factuur wordt via 

mail verstuurd na akkoord van de ouders.  

 

Bijdrage ouders maximumfactuur (kleuters € 50/jaar, lagere € 95/jaar) 

 

We opteren ervoor om 3 maal per schooljaar een deel van de maximum toegelaten 

bijdrage aan te rekenen via de maandelijkse facturatie. 

 

 Factuur september Factuur januari Factuur mei 

 

Kikker-, draken- 

en vlinderklas 

€ 20 € 15 € 15 

L1 - L6 € 35 € 30 € 30 

 

De uitstappen van kleuters uit de berenklas, uilenklas en leeuwenklas worden 

gefactureerd op het moment dat de uitstap zal plaatsvinden. 

 

Andere betalingen  

 

Abonnementen op boekjes, klasfoto ... worden gefactureerd. 

 

 

12. Wat als mijn kind afwezig is? 
 

Indien je kind afwezig is, verwittig je de school voor 8u45 via mail naar 

secretariaat@debeuk.be. We vragen om dit niet meer telefonisch te doen, aangezien 

de ‘ochtendspits’ steeds drukker wordt. 

Elke afwezigheid (ook een halve dag !) van een leerplichtige leerling (= K3 + lagere 

school) moet schriftelijk gestaafd worden met een medisch attest, door het invullen 

van de afwezigheidkaart, ...  

 

Gelieve de nodige documenten de dag waarop je kind terug naar school komt, 

spontaan te bezorgen. 

 

 

Gereserveerde maaltijden worden geschrapt, indien je voor 8u45 mailt. 

 

mailto:secretariaat@debeuk.be
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13. Wat als mijn kind ziek is? 
 

Als je kind medicijnen moet nemen 

 

Indien je kind medicijnen (enkel siroop, tablet of spray) dient in te nemen, moeten de 

arts en de ouders dit schriftelijk bevestigen en de nodige richtlijnen doorspelen 

(hoeveelheid, frequentie, ...) aan de leerkracht. Dit kan enkel via een medisch attest 

uitgeschreven door een arts.  

Enkel indien de juiste documenten zijn voorgelegd, dienen we medicijnen toe. 
 

 

Als je kind ziek is op school 

 

Het is niet de bedoeling dat een kind ziek en/of met koorts naar school komt.  

Indien we vaststellen dat je kind ziek is, zullen we je bellen, zodat iemand je kind zo 

snel mogelijk af kan halen. Op die manier vermijden we dat besmettelijke ziektes zich 

verspreiden. 

 

 

Als je kind een besmettelijke ziekte heeft 

 

Wanneer een kind lijdt aan een besmettelijke ziekte, moet je de 

school onmiddellijk verwittigen. De richtlijnen van de arts dienen 

strikt gevolgd te worden en de kinderen mogen pas terug naar 

school komen, als ze helemaal genezen zijn. 

 

  

Oeps… hoofdluizen?! 

 

Zoals in elke school, worden er wel eens hoofdluizen gesignaleerd. Indien we merken 

dat je kind hoofdluizen heeft, brengen wij je daar onmiddellijk van op de hoogte. We 

volgen de behandeling op en kijken -in de mate van het mogelijke- de hoofden van de 

andere leerlingen na.  

Het is uiteraard de bedoeling dat alle ouders de haren van hun kinderen regelmatig 

controleren en indien nodig correct behandelen.  

Mocht je thuis hoofdluis signaleren, dan breng je de leerkracht of de directie daarvan 

op de hoogte. Het is niet toegelaten om kinderen met hoofdluis, zonder aangepaste 

behandeling, naar school te laten komen. 
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14. Wat bij een ongeval? 
 

De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren  

- op school, 

- tijdens buitenschoolse activiteiten in schoolverband,  

- op weg naar en van de school (indien dit binnen het normale tijdsbestek en 

de kortste en veiligste heen- en terugweg is).  

 

De schoolverzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letsel en dus geen materiële 

schade.  

 

Wanneer je kind een ongeluk heeft gehad, is het belangrijk om dan volgende stappen 

te doorlopen. 

Je ontvangt vanuit de school 2 formulieren: “aangifteformulier lichamelijk ongeval” en 

“geneeskundig getuigschrift”. Beide moeten worden ingevuld door  3 partijen: 

 

Aangifteformulier lichamelijk ongeval  

 de leerkracht vult de ommezijde bestemd voor de school in 

 de ouder vult de voorzijde, dus het deel voor de ouders in 

 

Geneeskundig getuigschrift  

 de arts vult dezelfde dag van het ongeval het geneeskundig getuigschrift in 

 

Het “aangifteformulier lichamelijk ongeval” dat je moet invullen, wordt de volgende 

schooldag op school terugbezorgd. Het “geneeskundig getuigschrift” hou je bij en 

bezorg je later zelf aan Ethias. 

Nadat de school het “aangifteformulier lichamelijk ongeval”  heeft teruggekregen 

kunnen wij de aangifte online verwerken. De school zal dan onmiddellijk 2 documenten 

afdrukken die wij zullen meegeven met je kind. Op die documenten staat duidelijk 

vermeld hoe de verdere afhandeling van het dossier wordt geregeld. Vanaf dan 

verloopt alle verdere communicatie m.b.t. het dossier tussen jou en Ethias. Met vragen 

kan je nog steeds terecht op het secretariaat. 
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15. Hoe krijg ik als ouder informatie 

van de school? 
 

 

GIMME voor briefwisseling 

 

 

We gebruiken GIMME om onze communicatie te 

verzorgen. Als ouder registreer je je op www.gimme.eu 

en klik je bovenaan links op ‘ouders’. Je registreert, 

zoekt GO! Basisschool De Beuk en volgt ons.  

Wanneer je dan ook de klas(sen) van je kind(eren) 

selecteert, krijg je de briefwisseling en planning te zien. 

 

Je kan de GRATIS LITE-app ook downloaden op je smartphone.  

Indien aanmelden via de computer of smartphone niet lukt, vraag gerust hulp op het 

secretariaat! 

 

Op regelmatige basis komt er info en briefwisseling. Sommige brieven hebben een 

invulstrook. Die vul je digitaal in en zend je zo snel mogelijk door.   

 

In het luikje ‘promopost’ vind je de flyers van vakantiekampen, buitenschoolse 

activiteiten, … 

 

Bij inschrijving onderteken je het schoolreglement. Dit houdt in dat je je ook 

engageert om de briefwisseling via Gimme op te volgen en door te nemen. 

 

Beukenblaadje als ‘verplichte lectuur’! 

 

Het Beukenblaadje wordt maandelijks op groen papier meegegeven.  

Naast de maandplanning, staan er ook heel wat andere belangrijke mededelingen in.  

Je wordt dus ook geacht het Beukenblaadje aandachtig te lezen.  

 

 

Kleuterwerkbundel 

 

Bij de kleuters word je via de werkbundel op de hoogte gehouden over hetgeen je 

sloeber de voorbije dagen heeft geleerd én wordt het nieuwe thema aangekondigd. We 

geven de bundels mee in een draagtas van de school, je geeft de lege tas onmiddellijk 

terug mee naar school. Bij verlies dien je € 3 te betalen en wordt de tas vervangen.  

 

 

http://www.gimme.eu/
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Heen- en weermapje 

 

We gebruiken bij de kleuters ook een heen- en weermapje. Daarin kun je een 

boodschap voor de leerkracht schrijven en/of kan de leerkracht een persoonlijk bericht 

aan de ouders richten. Gelieve dit mapje dagelijks te controleren en een eventuele 

boodschap te ondertekenen zodat de leerkracht kan nagaan of deze werd gelezen. 

Hou er rekening mee dat de leerkrachten vaak pas rond de middag je boodschap 

kunnen lezen. Dringende zaken dus ’s ochtends persoonlijk melden a.u.b. 

 

 

Weebly / schoolagenda / Google classroom 

 

zie punt 16: ‘wat met huiswerk en lessen leren?’ 

 

 

Website en Facebookpagina 

 

Op www.debeuk.be en de Facebookpagina vind je eveneens regelmatig nieuws en 

sfeerbeelden. Kinderen van wie we geen toelating ontvangen, worden niet herkenbaar 

in beeld gebracht. 

 

Op onze Facebookpagina vind je per leerjaar ook de besloten groepen. Enkel ouders 

kunnen lid worden van de klasgroepen. In de klasgroepen worden de foto’s gepost die  

de leerkracht tijdens de activiteiten heeft genomen.  

 

Opgelet: De besloten klasgroepen op Facebook worden jaarlijks opnieuw aangemaakt. 

               Je dient via onze Facebookpagina zelf je lidmaatschap van de besloten         

               klasgroepen aan te vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.debeuk.be/
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16. Wat met huiswerk en lessen leren? 
 

We willen in de eerste plaats dat kinderen op school leren! Stap voor stap leren we de 

kinderen plannen via ‘zinvol’ huiswerk.  

“Leren leren” is geen vak maar een vaardigheid die doorheen de basisschool verworven 

wordt. Dit leren we geleidelijk aan via ‘zelfstandig werk’ in de klas, door toetsenwijzers 

mee te geven en herhalingslessen in te bouwen, ... 

 

Schoolagenda 

- Taken worden ingeschreven op de dag waarop ze ingediend moeten worden. 

Benodigdheden worden ingeschreven op de dag waarop ze meegebracht 

moeten worden. 

Toetsen worden ingeschreven op de dag waarop ze afgenomen zullen 

worden. 

- We houden rekening met naschoolse activiteiten(sport, revalidatie, 

kunstacademie, …). De taken worden op vrijdag meegedeeld voor de week 

die volgt en moeten af zijn tegen de volgende dinsdag, woensdag en vrijdag.  

 

Online huiswerk 

We gebruiken online platforms en de leerlingensoftware voor huiswerk, extra 

inoefening en voorbereidingen. 

Heb je thuis geen pc of tablet ter beschikking en/of heb je geen internet ter 

beschikking, dan bekijken we samen hoe we de leerling ondersteunen.  

 

1ste graad: 

Ouders kijken aanvankelijk samen met hun kind in de schoolagenda welke taken ze 

moeten maken. Op de weebly vind je deze agenda ook, naast extra instructiefilmpjes. 

Je vindt de Weebly online: 

 www.1steleerjaardebeuk.weebly.com 

 www.2deleerjaardebeuk.weebly.com 

Alle leerlingen hebben ook een map waarin de zaken meegegeven worden naar huis. 

 

De kinderen krijgen taken op hun niveau. 

We stimuleren het regelmatig lezen en het oefenen van splitsingen en tafels via 

Calcupal. 

Huiswerkopvang is niet nodig in de eerste graad; het is beter om elke dag eventjes 

bezig te zijn met de taken, dan één of twee maal per week na schooltijd in de 

huiswerkopvang.  

 

2de graad: 

Elk kind heeft een map (agenda- of takenmap) waarin zaken meegegeven worden naar 

huis. In de ‘evaluatiemap’ kan je de evolutie van je kind volgen. 

 

 

http://www.1steleerjaardebeuk.weebly.com/
http://www.2deleerjaardebeuk.weebly.com/


20 
 

De kinderen krijgen nog steeds leestaken en opdrachten of taken die het 

automatiseren van bv. maaltafels bevorderen.  

Daarnaast krijgen ze ook creatieve opdrachten, die hen uitdagen om iets te 

onderzoeken of voor te bereiden.  

Vanaf het derde leerjaar komen ook de ‘leertaken’ erbij. Een dictee voorbereiden, leren 

de kinderen met behulp van de Bloontechniek. De leerlingen moeten ook al af en toe 

een les WO leren.   

 

3de graad: 

In het 5de en 6de leerjaar gaan we nog een stapje verder en leren de leerlingen in 

aanloop naar het secundair onderwijs “Google Classroom” gebruiken.  

 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen in de derde graad pas rijp genoeg zijn om zelf te 

plannen. We stimuleren en ondersteunen hen bij het leren plannen van het werk. 

De taken vormen een rechtstreekse voorbereiding op toetsen, helpen bij het algemeen 
automatiseren en vastzetten van leerstof en/of vormen een voorbereiding op een 

spreekopdracht.  

Op verschillende momenten, verspreid over het jaar, worden afgewerkte onderdelen 

van een leergebied getoetst. Doel is hierbij dat de leerlingen grotere hoeveelheden 

leerstof leren verwerken en verbanden leren leggen tussen verschillende 

leerstofonderdelen en leergebieden. 

 

 

17. Hoe werkt de ‘huiswerkopvang’? 
 

 

 

 

 

De school organiseert opnieuw huiswerkopvang voor leerlingen vanaf het derde 

leerjaar. Er dient ten minste 24 u vooraf ingeschreven te worden via Gimme. 

De prijs per opvangbeurt bedraagt € 1  en wordt maandelijks gefactureerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maandag 16u00 – 16u30 

donderdag 16u00 – 16u30 
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18. Welke regels en afspraken                      

gelden er op school? 
 

We leren en leven samen op De Beuk. Om onze missie en visie (zie begin bundel) 

krachtig waar te maken, houden we ons aan een aantal regels en maken we goede 

afspraken met kinderen, ouders en begeleiders op school.  

De lagere schoolkinderen hebben een bundel met de ‘goede gewoontes’. 

 

In het schoolreglement dat je ondertekende en steeds kan nalezen op onze website, 

vind je het onderdeel ‘afspraken’ en ‘lokale leefregels’.  

Het schoolreglement wordt op aanvraag bij aanvang van het schooljaar en bij een 

inschrijving meegegeven in een papieren versie. De ouders ondertekenen het laatste 

blad en bezorgen het onmiddellijk terug op school. 

 

 

19. Wat bij administratieve wijzigingen? 
 

Gelieve elke verandering (adreswijziging, verandering van telefoonnummer, 

mailadres...) schriftelijk te melden aan het secretariaat via secretariaat@debeuk.be. 

 

 

20. Hoe vieren we verjaardagen? 
 

De jarigen worden natuurlijk gevierd, 

maar ze hoeven niet te trakteren… 

We merken in de lagere school dat het 

“feestbeest-van-dienst” toch graag iets 

wil meebrengen voor de klasgenootjes.   

 

Chocolade, koek, snoep, chips,   

frisdranken, individuele 

geschenken… zijn niet toegelaten! 

Breng ze ook niet mee, het is niet 

fijn om ze terug mee te moeten 

geven aan de jarige. 

 

Als je kind iets wil meebrengen, ga dan voor een gezonde fruittraktatie!  

Een klasgeschenkje (boekje of spelletje) is een alternatief, maar zeker geen must! 

 

 

mailto:secretariaat@debeuk.be
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21. Bij wie kan ik terecht met vragen? 
 

Directie:  Jarno Vercruysse, directie@debeuk.be of 09/374 42 77 

Tijdens de schooluren. 

Voor vragen, suggesties en problemen rond schoolwerking. 

 

Secretariaat:  Bert Taveirne, secretariaat@debeuk.be of 09/374 42 77 

Tijdens de schooluren, Bert is er niet op woensdag. 

Voor vragen, suggesties en problemen rond administratie, 

betalingen, ongevallen, maaltijden en afwezigheden  

     

Zorgcoördinatie:  zorg@debeuk.be  

Voor vragen, suggesties en problemen rond de ontwikkeling van je 

kind. Graag eerst de leerkracht aanspreken. 

 

Leerkrachten:  Via mail (voornaamnaam@debeuk.be) of na afspraak. 

 

 

CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding): CLBGO! Deinze – Eeklo 

                                                                  www.clbgoeeklo.be   

 

 
 
 

Sofie Poelman contactpersoon 0493/65 84 57 sofie.poelman@go-clb.be 

Evie Debeer verpleegkundige 0493/65 72 91 evie.debeer@go-clb.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:directie@debeuk.be
mailto:secretariaat@debeuk.be
mailto:zorg@debeuk.be
mailto:voornaamnaam@debeuk.be
http://www.clbgoeeklo.be/
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22. Waar liggen ‘gevonden voorwerpen’? 
 

Het is verbazingwekkend wat er op school zoal vergeten en verloren wordt. Gevonden 

kledingstukken en andere zaken die van ‘niemand’  blijken te zijn, worden een tijd 

bewaard in het secretariaat tot aan de volgende vakantie (herfst-, kerst-, krokus- en 

paasvakantie). Na elke vakantie worden ze weggedaan, bruikbare zaken worden aan 

een liefdadigheidsinstelling geschonken.  

Op onze Facebookpagina vind je in ‘foto’s’ het album van de ‘gevonden voorwerpen’. 

 

 

 

Graag alle zaken van je kind naamtekenen (fruitdoosjes, 

drinkflessen, zwemkledij, jas, muts, sjaal, schoolgerei, …). 

Dit helpt achtergelaten spullen terug te bezorgen aan de 

eigenaar. 

 

23. Doen jullie vaak aan sport? 
 

Elke klas sport 2 lesuren per week. 

In de instapklas turnen de peutertjes 5 x 25 minuten: op 

maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag. 

Vanaf de eerste kleuterklas is er 2 keer 50 minuten LO met juf 

Greet, in de kleuterspeelzaal. 

Voor de kleuters is er geen bijzondere kledij vereist.  

 

De leerlingen van de lagere school turnen wekelijks 2 lesuren. 

 

De leerlingen van de lagere afdeling dienen steeds in orde te zijn met hun turnkledij. 

 een kort sportbroekje 

 een T-shirt (een T-shirt met logo van de school kan -volledig vrijblijvend- worden 

aangekocht op het secretariaat tegen € 7) 

 turnpantoffels of sportschoenen (geen zwarte zolen) 

 een paar sokken 

 een turnzak (geen plastic zak) om alles in te stoppen, alles naamtekenen! 

 lange haren worden samengebonden. 

 

 

Vanaf de derde kleuterklas gaan we ook zwemmen gedurende 

een bepaalde periode, telkens op donderdag. Via de 

maximumfactuur wordt € 2 aangerekend.  
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De  lessen lichamelijke opvoeding zijn verplicht voor alle leerlingen. Een kind dat niet 

kan mee turnen of zwemmen moet een gespecifieerd doktersattest voorleggen waaruit 

de school kan opmaken wat wel en wat niet kan in deze lessen. 

 

Tijdens de middagpauze worden er voor bepaalde klasgroepen ook sportactiviteiten 

georganiseerd. 

 

We nemen eveneens regelmatig deel aan sportdagen van MOEV.  Op het einde van het 

schooljaar houden we ook onze sport- en spelweek. 

 

 

 

 

 

 

24. Gaan de kinderen op uitstap? 
 

In het kader van eigentijds en levensecht onderwijs worden er 

leeruitstappen georganiseerd. Alle uitstappen worden 

voorbereid in de klas en kennen ook een grondige 

naverwerking. 

 

De leerkracht zal eventueel een beroep doen op (groot)ouders 

om als begeleider te fungeren. Je wordt steeds vooraf op de 

hoogte gebracht van een komende uitstap. 

                           

 

Enkele voorbeelden van uitstappen: 

 

Jongste kleuters: 

Een boswandeling, naar de kinderboerderij, naar de brandweer, … 

 

Oudste kleuters: 

Naar toneelvoorstellingen, een pretpark, een museum, de bibliotheek, het 

gemeentehuis, … 

 

In de onderbouw (L1, L2, L3): 

Naar toneelvoorstellingen, de muziekacademie, fietstocht, Aalter verkennen, … 

 

In de bovenbouw (L4, L5, L6): 

Naar toneelvoorstellingen, de opera, de haven van Zeebrugge, het Huis van Kina, … 
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25. Gaan de kinderen op GWP? 
 

 

Boerderijklas voor het 1ste en 2de leerjaar  (tweejaarlijks, in 22-23) 

 

Info:                  zie bundel en infoavond  

Periode:  woensdag 29/3/23 - vrijdag 31/3/23 

Kostprijs:  € 160, wordt gefactureerd in oktober 2022   

Verblijfplaats: De Spermaliehoeve, Middelkerke 

 

Zeeklas voor het 4de leerjaar                     (tweejaarlijks, in 23-24) 

 

Info:                  zie bundel en infoavond volgend schooljaar 

 

Je krijgt de kans om je kind zelf te brengen op maandagochtend en af te halen 

op vrijdagnamiddag. Lukt dit niet, kan je kind carpoolen. 

 

 

Bosklas voor het 6de leerjaar: 

 

Info:    zie bundel 

Periode:  maandag 17/04/2023 - vrijdag 21/04/2023 

Verblijfplaats: Centre de plein air, Gouvy 

Kostprijs:  € 170, wordt in november gefactureerd 

 

 

Je krijgt – na betaling- standaard een bewijsstuk voor gedeeltelijke 

terugbetaling door de mutualiteit.  
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Ook afwezigheidattesten bestemd voor muziekacademie, sportclub, ... kunnen 

op vraag worden bekomen. Stuur hiervoor een mail naar 

secretariaat@debeuk.be 

 

 

 

 

 

 

 

26. Openklasdagen PEUTERS 
 

WENMOMENT INSTAPPERTJES 

Voor de vakantie houden we ‘openklasdagen’ in de peuterklas.  

Peuters die na de vakantie instappen, kunnen die woensdag tussen 9u30 en 10u30 één 

uurtje komen meespelen om te ‘wennen’ in het bijzijn van een ouder.  

 

KIJKMOMENT GEÏNTERESSEERDE OUDERS MET INSTAPPERTJES 

Tussen 10u30 en 11u30 maken we tijd voor nieuwe, geïnteresseerde ouders die de 

sfeer willen komen opsnuiven in de instapklas.  

 

      Naast de leerkracht, is ook de kinderverzorger      

      aanwezig en kan de directie wat meer uitleg geven  

      over de schoolvisie en –werking. 

  

      Gelieve de uren te respecteren, op die manier      

      overprikkelen we onze peuters niet! 

 

 

27. Wanneer zijn de infomomenten? 
 

Op maandag 5 september om 19u en 20u is er een informatieavond voor alle klassen. 

We verwachten dat 1 van beide ouders aanwezig is op de infoavond. Dank 

voor je engagement! 

 

 

In de klassen vertellen de leerkrachten hoe een schooldag verloopt, wat de afspraken 

zijn, maar vooral ook hoe er gewerkt wordt, welke methodes en methodieken er 

gebruikt worden, ...  

Er is dan ook alle gelegenheid tot het stellen van vragen.  

 

Woensdag 26 oktober 

Woensdag 21 december 

Woensdag 15 februari 

Woensdag 29 maart 

Woensdag 10 mei 
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28. Wanneer is er oudercontact? 
 

Data kleuterafdeling 

 

Week van 21 november 2022 

Week van 13 februari 2023   

donderdag 29 juni 2023    

 

Data lagere school 

  

Week van 24 oktober 2022   

Week van 16 januari 2023 (*)   

Week van 27 maart 2023 

donderdag 29 juni 2023    

 

De leerkrachten houden tijdens de lesuren hun ‘kindcontacten’, kinderen komen dus 

niet mee naar het oudercontact (ook niet om ‘vrij’ rond te lopen op het domein. 

 

We verwachten dan ook dat ouders op 3 oudercontacten aanwezig zijn: in 

oktober, april en juni.  

Ouders die niet intekenen, worden opgebeld door de directeur of zorgcoördinator. Het 

oudercontact is immers een wederzijds engagement van het schoolteam en de ouders. 

 

(*) Het oudercontact van januari is bedoeld voor ouders van kinderen waarbij een 

bijkomend gesprek wenselijk is, op initiatief van de school of de ouders. 

 

Intekenen voor oudercontact 

Ouders tekenen via een Googleformulier in voor het oudercontact.  

Je krijgt een drietal weken voor het oudercontact de richtlijnen en het moment waarop 

ja kan intekenen. 

Voor mensen die niet vertrouwd zijn met Googleformulieren of geen internet ter 

beschikking hebben, voorzien we de mogelijkheid om telefonisch in te tekenen via het 

secretariaat. 
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Gescheiden ouders tekenen in principe samen in voor het oudercontact van hun 

kind(eren). Zij ontvangen dezelfde informatie, op hetzelfde moment. Alleen op die 

manier kunnen we komen tot gezamenlijk gedragen afspraken rond de verdere 

begeleiding van de kind(eren). 

 

 

 

 

 

 

 

29. ACTIVITEITENKALENDER  
 

maandag 29 augustus 2022 Welkomdag (tussen 17u en 19u) 

maandag 5 september 2022   Infoavond (om 19u en 20u) 

woensdag 26 oktober 2022 Openklasdag instappertjes 

donderdag 27 oktober 2022 Oudercontact lagere school 

 Afhalen chrysanten (tussen 15u en 18u30) 

maandag 7 november 2022 Kick-off tombolaverkoop 

donderdag 24 november 2022 Oudercontact kleuterafdeling 

vrijdag 2 december 2022 Tombolatrekking, afhalen prijzen t.e.m. 17/12 

dinsdag 6 december 2022 Sint op bezoek 

woensdag 21 december 2022 Openklasdag instappertjes 

donderdag 19 januari 2023 Oudercontact lagere school (op afspraak) 

woensdag 15 februari 2023 Openklasdag instappertjes 

donderdag 16 februari 2023 Oudercontact kleuterafdeling 

vrijdag 24 maart 2023 Pyjamacinema (om 18u00) 

woensdag 29 maart 2023 Openklasdag instappertjes 

donderdag 30 maart 2023 Oudercontact lagere school     

zondag 23 april 2023 Opendeurdag 

dinsdag 25 april 2023 Fotograaf 

vrijdag 5 mei 2023                    Quiz (om 20u) 

woensdag 10 mei 2023 Openklasdag instappertjes 

woensdag 31 mei 2023 Integratievoormiddag K3 – L1 (om 8u45) 
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woensdag 28 juni 2023 Uitreiking getuigschriften 6de leerjaar 

donderdag 29 juni 2023 Oudercontactavond   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

30. VAKANTIES en VRIJE DAGEN 
 
 
 
 

maandag 26 september 2022        extra vrije dag (*) 

woensdag 5 oktober 2022     ped. studiedag  (*) 

zaterdag 29 oktober 2022 - zondag 6 november 2022 herfstvakantie   

vrijdag 11 november 2022     vrije dag    

zaterdag 24 december 2022 – zondag 8 januari 2023 kerstvakantie   

woensdag 25 januari 2023       ped. studiedag  (*)  

zaterdag 18 februari 2023 - zondag 26 februari 2023 krokusvakantie   

zaterdag 1 april 2023 – zondag 16 april 2023   paasvakantie   

maandag 1 mei 2023      vrije dag    

woensdag 17 mei 2023        ped. studiedag  (*) 

donderdag 18 mei 2023      vrije dag   

vrijdag 19 mei 2023      brugdag   

maandag 29 mei 2023      vrije dag   

dinsdag 30 mei 2023         extra vrije dag (*) 

  

 

(*)  Er is geen les, maar je kinderen kunnen wel terecht in De Boomhut, mits ze 

tijdig zijn ingeschreven via de begeleiders want de plaatsen zijn beperkt.  

Op 21 september, 14 en 15 november is de Boomhut gesloten! 

 

Het schooljaar eindigt op vrijdag 30 juni 2023 om 11u45.  
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