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Welkom in GO! basisschool De Blokkendoos. 
Wij zijn een groene school, in het centrum van Aartselaar. 
Uw kinderen kunnen bij ons terecht vanaf de leeftijd van 2 ½ jaar tot 12 jaar. Daarna kunnen zij de overstap 
maken naar middenschool Den Brandt, campus Aartselaar, tot 14 jaar. Dit op hetzelfde vertrouwde, groene 
domein.  
Bij ons is iedereen welkom en elk kind is uniek. Zo kan u kiezen tussen alle erkende godsdiensten en niet-
confessionele zedenleer. 
 
Het GO! heeft zijn fundamentele waarden en doelstellingen verankerd in zijn pedagogisch project, met als 
baseline “Samen leren samenleven”.  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer u kiest voor onze school u een uitstekende keuze maakt, waarbij uw 
kind zich in de best mogelijke omstandigheden kan ontwikkelen. 
 
Indien u na het inkijken van deze brochure nog vragen zou hebben, dan ben ik steeds bereid u persoonlijk te 
ontvangen tijdens de schooluren en na telefonische afspraak.  
 

Tel. school : 03 887 66 91    
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Brenda Janssens 
Directeur  
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GO! basisschool De Blokkendoos 
 

 
Wij zetten in op zelfbewuste, sociale leerlingen met bijzondere aandacht  

voor de natuur en voor ieders talent. 
 

• Groene, educatieve omgeving. 

• Eén basisschool van 2 ½ tot 12 jaar. 

• Actieve vriendenkring die ons extra financiële steun geeft. 

• Oudercomité dat ons pedagogisch ondersteunt.  

• Vrije keuze van levensbeschouwelijke vakken. 

• School in het centrum van Aartselaar, veilige schoolomgeving. 
 
Onze schooluren: 

• Schooluren: 08.30u tot 12.05u en 13.25u tot 15.20u, op woensdag: 08.30u tot 12.05u. 

• Voorschoolse opvang vanaf 07.15u. 

• Naschoolse opvang tot 18.00u. Er is geen naschoolse opvang op woensdagnamiddag.  
 

Kwaliteitsonderwijs! 

• Wij zijn een basisschool 4.0. Wij behaalden een intern kwaliteitslabel innovatief onderwijs.  

• Recente taal - en rekenmethode, Verrekijker, Katapult en ijsbergrekenen in L1, L2, L3, L4 en opstart in 
L5.  

• Franse taal vanaf het 5de leerjaar. 

• Leerlingenraad met inspraak. 

• MOS-Actieve school, “Duurzame school, straffe school”. 

• Verkeer 10op10 school  

• Boerderijklassen, talentenklassen en natuurklassen voor L4-L5-L6. 

• Degelijke voorbereiding op het 1ste leerjaar en 1ste jaar secundair onderwijs, nauwe samenwerking 
met de middenschool op het eigen domein. 

• Brede basiszorg voor elke leerling. 

• Smartboard in elk leerjaar van de lagere school. 

• Vernieuwende werkvormen: co-teaching, klasdoorberekend werken, hoekenwerk, … 

• Aandacht voor creativiteit en cultuur: toneel, tentoonstellingen op school, museumbezoek, …  

• Leerkracht lichamelijke opvoeding in zowel de kleuterschool als de lagere school. 

• Ruime aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling, het welbevinden van elke leerling.  

• Sportieve activiteiten na schooltijd. 

• Bibliotheekbezoek vanaf de derde kleuterklas. 

• Wekelijks zwemmen in het 3de leerjaar en tweewekelijks in het 1ste en het 2de leerjaar. 

• 20 weken gratis 1x per week bedeling fruit/groenten via Oog voor lekkers. 

• Nauwe samenwerking met GO! CLB Rivierenland en het ondersteuningsnetwerk NOA. 
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DE KLEUTERSCHOOL 
Brede basiszorg in een groen kader 

 
 
 

• Kijkmomenten per instapdatum → kennismaking van uw kleuter met de school. 

• Aangename kennismaking met je nieuwe klas eind augustus. 

• Binnen GO! basisschool De Blokkendoos willen we onze kleuters maximaal uitdagen.  

• Wij kiezen voor educatief speel - en leermateriaal. 

• Gezellige en kindvriendelijk ingerichte klaslokalen volgens het klasthema. 

• Vernieuwde speelplaats met heel wat speeltuigen, fietsen, … 

• Een overdekte, verwarmde speelzaal bij regenweer. 

• Een grote speelplaatsluifel waaronder onze kleuters tijdens regendagen toch kunnen spelen. 

• Bewegingsopvoeding vanaf de eerste kleuterklas door de leerkracht lichamelijke opvoeding. 

• Contactmogelijkheden met de kleuterleidsters via Smartschool en Classdojo. 

• ’s Middags eet uw kleuter zijn/haar eigen lunchpakket op in de klas. 

• Elk jaar worden de klasgroepen gemengd op basis van cognitieve en sociale gegevens. 

• Eind juni kent u de klasgroep voor het volgende schooljaar. 

• 3 oudercontacten waarbij de ontwikkeling van uw kleuter met de leerkracht besproken worden.  

• Regelmatig foto’s en themanieuws van de klas in Classdojo. 

• Actieve participatie van de kleuters tijdens alle lessen, geïntegreerde thematische aanpak. 

• Kinderverzorgster op sommige dagen. 

• Oog voor de talenten van uw kleuter. 

• Aandacht voor alle kleuters door middel van brede basiszorg. 

• Een CLB - team dat samen met de leerkracht uw kind op de voet volgt en eventuele 
(ontwikkel)moeilijkheden samen met de ouders en het schoolteam bespreekt. 
 

 

Een kleuterschool waarin uw kleuter zich onmiddellijk thuis voelt! 
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DE LAGERE SCHOOL 
Brede basiszorg in een groen kader 

 

                                   
 

• Focus op natuurbewuste, zelfbewuste leerlingen en oog voor talenten. 

• Zeer ruime klaslokalen 

• In alle klassen werken leekrachten met smartborden. 

• I-pads en laptops voor de leerlingen, geïntegreerd in de dagelijkse werking. 

• Didactische en culturele uitstappen. 

• Openluchtklassen. 

• Coöperatieve werkvormen. 

• Co-teaching of klasdoorbrekend werken in alle klassen. 

• Aandacht voor creativiteit en cultuur: in samenwerking met de gemeente Aartselaar. 

• Aandacht voor alle kinderen door middel van preventieve basiszorg. 

• Blijf op de hoogte van de vorderingen van uw kind of communiceer met onze leerkrachten via 
Smartschool en Classdojo. 

• 3 oudercontacten waarbij de schoolse vorderingen van uw kind besproken worden, met aandacht 
voor het welbevinden van uw kind. 

• Gespecialiseerde, bijzondere leermeesters voor de erkende godsdiensten en voor niet-confessionele 
zedenleer. 

• Een CLB - team dat samen met de leerkracht uw kind op de voet volgt en eventuele 
(leer)moeilijkheden samen met de ouders en het schoolteam bespreekt. 

• Een nauwe samenwerking met GO! middenschool Den Brandt. 

• Een regelmatig bijgestuurd pestbeleid. 

• Elk jaar worden de klasgroepen gemengd op basis van cognitieve en sociale gegevens. 

• Eind juni kent u de klasgroep voor het volgende schooljaar.  
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Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) (zie ook schoolreglement) 
 

Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen er een beroep doen voor informatie, hulp en 
begeleiding.  
 
De personeelsleden van het GO! CLB Rivierenland zijn gegroepeerd in 3 disciplines: 

o medische discipline (arts, verpleegkundige); 
o maatschappelijke discipline; 
o psycho - pedagogische discipline. 

 
Zij werken nauw met ons samen om het welbevinden van onze leerlingen gedurende hun schoolloopbaan 
nauw op te volgen. 
 
Het CLB kan leerlingen op 4 domeinen begeleiden: 

o leren en studeren 
o onderwijsloopbaan 
o preventieve gezondheidszorg 
o psychisch en sociaal functioneren 

 
Het CLB - team verbonden aan onze school bestaat uit: 
 

Directeur:   Mevr. Cora Linskens 
Arts:    Dokter Marianne Schoeters 
Schoolverantwoordelijke  Mevr. Julie Van Schoor 
Verpleegkundige:   Mevr. Martine Van Breedam  
 
Adres :   
CLB Rivierenland- Boom     
E. Tinelstraat 3, 2850 Boom       
tel: 03/888.24.21 
e-mail: info@clbrivierenland.be 

mailto:info@bsdeblokkendoos.be
http://www.bsdeblokkendoos.be/
mailto:info@clbrivierenland.be


 

 

       

  Leon Gilliotlaan 58 
2630 Aartselaar  

tel. 03 887 66 91  
info@bsdeblokkendoos.be 
www.bsdeblokkendoos.be  

 
  

 
VROBA vzw  

Leon Gilliotlaan 58  
2630 Aartselaar 
info@vroba.be 

 
Het oudercomité 
 

GO! basisschool De Blokkendoos kent reeds vele jaren een actieve oudervereniging. Haar taak bestaat erin 
een nauwe samenwerking tussen school en ouders tot stand te brengen. Centraal hierbij staan steeds de 
belangen van de kinderen zelf. 
 

Het oudercomité wil de band tussen ouders, kinderen en het schoolteam versterken door initiatieven te 

nemen, samen met de school. Daarmee bouwen ze aan een fijne en aantrekkelijke leef- en leeromgeving voor 

de kinderen. 

Het oudercomité bundelt haar werking rond 3 peilers : informeren, ontmoeten en adviseren. 

Informeren: De ouders informeren over de werking van de school en de (pedagogische) projecten die de 

school organiseert binnen de leeromgeving; 

Ontmoeten: Samen met het schoolteam activiteiten organiseren om de ouders samen te brengen. Met de 

boekenbeurs, de kerstmarkt en het schoolfeest staan er alvast drie mooie evenementen op de kalender. 

Adviseren: Het oudercomité adviseert de school in haar pedagogische werking vanuit het standpunt van de 

ouders. 

De vriendenkring 
 

De Vriendenkring van GO! De Blokkendoos heeft reeds een jarenlange traditie binnen de school. Zij 
ondersteunen allerlei activiteiten en voorzien zo extra mogelijkheden en middelen voor al onze leerlingen. 
 

De opbrengsten van deze activiteiten gaan dan ook integraal naar onze leerlingen: sinterklaasgeschenken, 
paaseieren, smartborden, vernieuwing speelplaats, … 
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Nuttige informatie 
 

 
Inschrijvingen: zie onze website voor de meest actuele informatie.  

 
Na telefonische afspraak of e-mail: tussen 08.30u en 15.20u, op woensdag tot 12.05u 

 
 
      Tel school : 03 887 66 91 of via   info@bsdeblokkendoos.be    
 

Meebrengen: kids-id of ISI+kaart 
 
 

 
Instapregeling kleuters : 
Is je kind tussen 2,5 en 3 jaar? Dan kan het op 1 van deze 7 instapdata naar de kleuterschool:  
 
- de eerste schooldag na de zomervakantie: 1 september 2022 
- de eerste schooldag na de herfstvakantie: 7 november 2022 
- de eerste schooldag na de kerstvakantie: 9 januari 2023 
- op de eerste schooldag van februari:  1 februari 2023 
- de eerste schooldag na de krokusvakantie: 27 februari 2023 
- de eerste schooldag na de paasvakantie: 17 april 2023 
- de eerste schooldag na hemelvaartvakantie: 22 mei 2023 
 
Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school. Voor kinderen van 3 
jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas. 
 
Het is belangrijk dat adres- en telefoonnummerwijzigingen alsook wijzigingen van mailadressen worden 
gemeld op het secretariaat en bij de klasleerkracht. De ouders waarschuwen de directeur bij een 
schoolverandering. 
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SCHOOLTEAM GO! basisschool De Blokkendoos 
 
Directeur: 
Brenda Janssens   directeur@bsdeblokkendoos.be  
 
Beleidsondersteuner:  an.derkinderen@bsdeblokkendoos.be  
 
Secretariaat: 
Nancy De Laet   nancy.delaet@bsdeblokkendoos.be  
 
Onderwijzend personeel: 
Kleuterschool: 
K1P – VLINDERKLAS : Jana Muys  
K1A – LIEVEHEERSBEESTJESKLAS : Anka De Geyter 
K1B – VUURVLIEGJESKLAS: Véronique De Rouck  
K2A – AARDBEIKLAS : Dorien Moelans 
K2B – KERSENKLAS : Lynn Van Verre  
K3A – EENDENKLAS : Eline Vosters  
K3B – KIKKERKLAS : Kristel Debehets 
 
Kinderverzorgster:  Els van Looy en Daphne Scheurweg 
     
Lagere afdeling: 
 
L1A – ZEBRAKLAS : Shani Sterckx 
L1B – GIRAFFENKLAS : Sandy Ceulemans 
L2A – BIJTJESKLAS : Evi Crijns  
L2B – CACTUSKLAS : An Craenhals  
L3 – ANANASKLAS : Sarah Dyck en Xav Michiels (co-teaching) 
L4 - FLAMINGOKLAS : Tiny Guns en Nicky Hermans (co-teaching) 
L5 – JUNGLEKLAS : Inne Vantvelt en Jolien Verrelst (co-teaching) 
L6A – KILIMANJAROKLAS : Jeroen Van Hoof 
L6B – MOUNT EVERESTKLAS : Tim Bruyninckx 
 
Lichamelijke Opvoeding:   Wesley Van Runckelen, Els Van Meel en Clemcy Tercken 
Zorgcoördinator: Mathias De Bock  mathias.debock@bsdeblokkendoos.be  
Zorgleerkrachten: Nancy Annaert, Tinne Theuwen, Sophie De Meyer en Eva Putteman 
ICT – coördinator:  Jeroen Van Hoof 
Katholieke Godsdienst:   Annemie Van den Eynde en Cindy Rymen 
N.C. Zedenleer:   Anke Mistiaen 
Islam:    Khadija Boubcher 
Prot. Godsdienst:  Rina Van de Velde 
Orth. Godsdienst:   Radmila Zjelko 
 
Voor – en nabewaking:   Lieve, Evi en Kissy   
Keuken/onderhoud:    Christel – Sandra 
Onderhoud:   Boudewijn  
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SCHOOLUREN GO! basisschool De Blokkendoos 
 

Voormiddag :  van  08.30u  tot  12.05u. 
Namiddag:  van  13.25u  tot 15.20u. 
Op woensdag eindigen de lessen om  12.05u.  
 
De leerlingen kunnen ‘s morgens op school terecht vanaf 08.15u en gaan rechtstreeks naar de klas. 
Leerlingen die ’s middags thuis gaan eten, kunnen vanaf 12.40u terug op school terecht. 
 

OPVANG: VOOR- EN NABEWAKING: 
 
Om de kinderen te kunnen opvangen die voor of na deze uren op de school moeten verblijven is er voor- en 
naschoolse opvang mogelijk.  
 
’s morgens → vanaf 07.15u. 
’s avonds → tot 18.00u. 
 
ER IS GEEN OPVANG OP WOENSDAGNAMIDDAG VANAF 12u05 
 
Een gedeelte is gratis en wordt gefinancierd door de gemeente.  
Voor de bijkomende opvangmomenten wordt een bijdrage gevraagd van: 
‘s morgens van 07.15u tot 07.45u. 
’s avonds van 16.30u tot 17.00u, van 17.00u tot 17.30u en van 17.30u tot 18.00u. 
We werken met een beurtenkaart van €25 (25 beurten/30 min.)  
Op woensdagnamiddag voorzien wij geen opvang maar kan u terecht bij de gemeentelijke opvang 
Robbedoes: 03 887 00 81 
 
De begeleidsters van de nabewaking zijn tijdens bovenvermelde uren bereikbaar op het nummer  
0472 38 34 49 zodat u hen kan verwittigen indien nodig. 
 
De voor-en nabewaking wordt georganiseerd op de speelplaats van de lagere school en in de refter.  
Bij mooi en droog weer spelen de kinderen eerst nog even buiten, vooraleer ze onder begeleiding naar 
binnen gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bsdeblokkendoos.be
http://www.bsdeblokkendoos.be/


 

 

       

  Leon Gilliotlaan 58 
2630 Aartselaar  

tel. 03 887 66 91  
info@bsdeblokkendoos.be 
www.bsdeblokkendoos.be  

Nog wat praktische info: 
 
Begin en einde van de lessen: 
Om 08.30u starten de klasactiviteiten. Kom op tijd zodat de klasactiviteiten zo weinig mogelijk worden 
gestoord.  
Vanaf 8u15 gaan de leerlingen rechtstreeks naar de klas, ouders nemen afscheid aan de schoolpoort.  
Leerlingen die toestemming hebben om alleen naar huis te gaan, gaan in rij en onder toezicht naar de 
schoolpoort (Leon Gilliotlaan & Zwaluwenlaan).  
De leerlingen die door hun ouders worden opgehaald, wachten op hen in de klasrij bij hun klasleerkracht. 
Wanneer leerlingen om 15.30 u niet zijn opgehaald, blijven automatisch in de naschoolse opvang. 
Woensdag is er geen naschoolse opvang. 

 
Deelname aan extra-murosactiviteiten: 
Deelname aan ingerichte activiteiten tijdens de schooluren is verplicht: leeruitstappen, zwemmen in het 1ste, 
2de en 3de leerjaar, lichamelijke opvoeding en sport. Alle pedagogische leeruitstappen maken deel uit van het 
lessenpakket. Als uw kind, niet kan deelnemen aan één van deze activiteiten, dient u dit vooraf schriftelijk te 
melden aan de directeur. Onze GWP is niet verplicht, maar maakt deel uit van het lessenpakket. 

 

Levensbeschouwelijke vakken: 

Eenieder heeft het recht op vrijheid van gedachte, van geweten en van godsdienst; dit recht sluit de 
vrijheid in van godsdienst of van overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid, zijn godsdienst of zijn 
overtuiging te belijden, alleen of gemeenschappelijk, zowel in het openbaar als in eigen kring, door middel 
van onderwijs, praktijken, eredienst en ritus. 
Artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

Binnen het GO! kan u kiezen in welke erkende levensbeschouwing uw kind twee lestijden per week les zal 

krijgen. In Vlaanderen kunnen ouders kiezen tussen verscheidene levensbeschouwelijke vakken: 

• Islamitische godsdienst 

• Israëlitische godsdienst 

• Niet-confessionele zedenleer 

• Orthodoxe godsdienst 

• Protestantse godsdienst 

• Rooms-Katholieke godsdienst 
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De keuzevakken godsdienst en niet-confessionele zedenleer vertrekken vanuit de eigen levenservaring om 

zichzelf en de andere beter te begrijpen, te situeren, te aanvaarden, te dienen. Dit onderricht mondt uit in 

een levenshouding en een levensstijl. Elke levensbeschouwing geeft kleur aan een eigen visie op de mens en 

het samenleven en stelt een inzicht voor over mens en wereld. Speciaal daartoe opgeleide leerkrachten 

zullen uw kind(eren) twee uur per week les geven in de door u gekozen levensbeschouwing. Het volledige 

schooljaar zal uw kind de lessen volgen bij een bijzondere leermeester. 

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de brochure van de onderwijsinspectie. 

Deze kan ook opgevraagd worden in de school. 

Deze keuze kan enkel bepaald en aangepast worden op het einde van elk lopende schooljaar. 
U dient dan wel zelf op het secretariaat een nieuw keuzeformulier aan te vragen. Een keuzewijziging tijdens 
het schooljaar is niet mogelijk. 

 
 
Verkeersveiligheid: 
Bij de aanvang en het einde van de schooldag is het druk aan de schoolpoort. Soms is er voor de veiligheid 
van uw kinderen politiebewaking in de omgeving van de school. De agenten kunnen elke overtreding melden 
maar ook verbaliseren. Ze rekenen op uw voorbeeldfunctie. Respecteer de snelheidsbeperking, parkeer op de 
daarvoor voorziene plaatsen en versper de uitgangen en de zebrapaden niet. De parking is voorbehouden 
voor de leerkrachten. 
Een veilige schoolomgeving is van het allergrootste belang voor ieder kind. 
Voor de zichtbaarheid in het verkeer is het dragen van een fluohesje gewenst voor de periode tussen de 
herfstvakantie en de krokusvakantie. 

 
Gezonde voeding: 
Maandag – dinsdag – donderdag - vrijdag : FRUIT EN/OF GROENTEDAG.  
Woensdag : koekjesmagdag 
Water wordt meegebracht in een plastiek of metalen hervulbare fles of drinkbus. 
Lunchpakket zit in een brooddoos. Koekjes zitten in een koekjesdoos.  
Vanuit onze intentie om een duurzame, afvalarme school te zijn, vragen we om geen zilverpapier of 
plasticfolie in de brooddoos te gebruiken en raden we aan om bij de aankoop te kiezen voor grote 
koekverpakkingen: economischer en veel milieuvriendelijker. 
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Communicatie: 
Sinds enkele schooljaren gebruiken we Smartschool. Een veilig 
communicatiesysteem dat vaak wordt gebruikt binnen het GO!  
GO! Scholengroep Rivierenland zorgt voor de nodige ondersteuning bij dit systeem 
in onze school.  
 
Smartschool kan u vinden via https://deblokkendoos-rvl.smartschool.be  
Ook op de website van de school (rechts onderaan) kunt de link naar Smartschool 
vinden.  
 
Nieuwe leerlingen krijgen via een brief de inlogcodes.  
Bij de eerste aanmelding in Smartschool kan u uw wachtwoord wijzigen. Het is ook steeds 
mogelijk om aan de school een nieuw wachtwoord te vragen wanneer u uw wachtwoord bent vergeten.  

 
Noodsituaties: 
In geval van een noodsituatie met een kind of de school, zal de school zo snel mogelijk contact opnemen met 
de ouders. 
In de inlichtingenfiche of het updateformulier wordt toestemming gevraagd om het gsm-nummer in een 
noodsituatie te mogen gebruiken. De vraag naar toestemming hiervoor dient ter naleving van 
de  Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming)  en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten. 
Indien daarvoor toestemming werd gegeven, zal het gsm-nummer bij een noodsituatie gebruikt worden 
(bellen of sms). 
Onder noodsituaties verstaan we o.a. evacuatie ingevolge een brand, gaslek of gevaarlijk product in de buurt 
van de school, voedselvergiftiging, busongeval, terrorisme, … (niet-limitatieve opsomming). 

 
Kabas: 
 
Leerlingen van de lagere school krijgen een account om te oefenen op Kabas.be. Deze account wordt door de 
school aangemaakt. U kan zelf een abonnement aankopen zodat ze nog extra oefeningen kunnen maken. 
Indien u wenst dat uw kind geen account krijgt, mag u dit steeds laten weten. 
De privacyvoorwaarden kan u vinden via https://www.kabas.be/legals/privacy 
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Agenda of heen – en weerkaftje: 
Kleuters krijgen een heen – en weerkaftje. Gelieve dit dagelijks na te kijken. 
Leerlingen van de lagere school krijgen een agenda of weekoverzicht. Gelieve deze minimaal 1 keer per week 
in te kijken en te handtekenen.    
In het agenda is er ruimte om vragen of mededelingen voor de leerkracht te noteren. 
Mededelingen/brieven voor de ouders worden digitaal doorgestuurd via Smartschool of op papier 
meegegeven via de huiswerkmap. Ingevulde strookjes geeft u terug via het agenda. 
Alle documenten die vanuit de school zelf meegegeven worden, zullen steeds voorzien zijn van het LOGO van 
de school. 

 
Lessen lichamelijke opvoeding: 
De lessen lichamelijke opvoeding (turnen, zwemmen) vormen een vast onderdeel van het leerplan. 
Vrijstelling voor deze lessen kan enkel mits voorlegging van een medisch attest.  
Leerlingen van de lagere school dragen tijdens de lessen LO een T-shirt met het logo van de school. U kan 
deze bestellen via de leerkracht.  
 
De leerlingen van het 3de leerjaar gaan elke dinsdag gratis zwemmen in het gemeentelijk zwembad van 
Aartselaar. Ook het 1ste en 2de leerjaar genieten een aantal zwembeurten per jaar, hiervoor vragen wij een 
forfaitair bedrag van € 15 per schooljaar.  

 
Afwezigheden: 
De Belgische leerplichtwet bepaalt dat kinderen leerplichtig zijn vanaf 1 september van het kalenderjaar 
waarin het kind 5 jaar wordt.  
 
Voor ziekte t.e.m. 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijke briefjes 
kunnen evenwel slechts 4x per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de 5de keer is 
steeds een medisch attest vereist. 
 
Een medisch attest, uitgereikt door een arts, is vereist: 
- Bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen; 
- Een afwezigheid wegens ziekte nadat de leerling in datzelfde schooljaar al 4x afwezig is geweest voor een 
ziekteperiode met een briefje van de ouders; 
 
U verwittigt zo snel mogelijk de klasleerkracht via smartschool en bezorgt nadien ook het afwezigheidsattest. 
Afwezigheden wegens persoonlijke redenen zijn enkel gewettigd, mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord 
van de directeur. 
 
De organisatie van een schooljaar is door de overheid wettelijk bepaald.  
De leerplicht veronderstelt dat een leerplichtig kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. Alle 
ouders worden geacht hiermee rekening te houden bij de planning van hun vakantie. Ouders die dit toch 
doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden. 
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Verzekering: (zie ook schoolreglement)  
De leerlingen zijn voor lichamelijke ongevallen verzekerd bij ETHIAS.  
De school sluit voor ieder kind een bijkomende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af zodat uw kind op 
weg van en naar school eveneens verzekerd is. De school neemt zelf deze extra kosten op zich.  
De ongevallenpolis vergoedt enkel het remgeld berekend volgens het RIZIV-tarief.  
   
Elk schadegeval moet zo snel mogelijk op het secretariaat gemeld worden. Medische consultaties dienen 
binnen de 24 uur na het ongeval te gebeuren. 
 
Alle kinderen zijn alleen verzekerd voor lichamelijke letsels tijdens schoolactiviteiten, uitstappen en op weg 
naar en van de school vanaf hun inschrijving. De verzekering dekt geen materiële schade zoals kledij, fietsen, 
juwelen enz. 
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Tot slot… 
 
Welkom op onze school! 
Ik beschouw het als een blijk van groot vertrouwen en een voorrecht mee te mogen helpen bij de opvoeding 
van uw kind. 
 
Mijn schoolteam staat paraat om uw kind een fijne ontvangst te geven en het te begeleiden tijdens alle fases 
van het leerproces. 
Wij maken graag tijd voor ieder kind zodat ze kunnen opgroeien in een aangename, veilige en groene 
omgeving. 
“Samen leren samenleven” met veel aandacht voor de natuur, sociale vaardigheden en oog voor ieders 
talent. 
 
Aarzel niet om contact op te nemen bij vragen, maar ook ideeën zijn welkom, want samen maken we school! 
 
Samen maken we er een zeer mooi schooljaar van. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Brenda Janssens 
Directeur      en het personeel van GO! basisschool De Blokkendoos.  
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