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03/897 98 16
1

In onze school is elk kind een VIP!
Een Veelzijdig Individu met Pit
Zo zien we onze leerlingen graag!
Kinderen die hun eigen talenten kunnen ontplooien en zich ontwikkelen tot een unieke
persoonlijkheid.
Die kansen biedt het team van De Linde hen graag aan.
Verdraagzaamheid, respectvol omgaan met elkaar, ontwikkeling van sociale en
leergierige persoonlijkheden, intellectuele en creatieve gaven aanmoedigen,
voorbereiding op de secundaire studies ……
Elke leerling(e) is bij ons uniek, en wordt volgens zijn of haar persoonlijkheid gestimuleerd
in het bereiken van zijn of haar doel. Ons lerarenteam staat daar garant voor.
Heel veel initiatieven worden hiervoor genomen. Ieder radertje in onze school zorgt er
mee voor dat uw kind zich goed voelt op school.
Een kleine greep wat u allemaal mag verwachten:


Lessen 'vreemde talen' vanaf de 3de kleuterklas (uniek in de omgeving)



Gratis schoolzwemmen, watergewenning vanaf de 1e kleuterklas.



De school legt € 120 bij per kind in de 2de
en 3de graad voor bos- en zeeklassen



Interactieve schoolborden



De meest moderne leerboeken



Afwisselende werkvormen



Creativiteit in al zijn vormen



Leerlingenraad



Speelgoedkoffers op de speelplaats



Schoolbus



…
Het schoolteam met Vastberaden Idealistische Persoonlijkheden, die dagelijks in de weer
zijn om uw kind het beste van het beste te kunnen geven.
Ik wil jullie alvast bedanken voor het vertrouwen in onze school. We gaan er weer een
fantastisch jaar van maken voor jullie kinderen.
Heeft u vragen, blijf er zeker niet mee zitten! Bespreek het met de klasleerkracht of met
mij. U bent altijd welkom op school!
Elien Ooms
Directeur
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Even voorstellen… Team De Linde:
Kleuters
Kabouters
E-mail: kabouters@bsdelinde.net

Lien Van Breedam/ Inge Struyf
kinderzorg : Sandra Polspoel

Aapjes
E-mail: aapjes@bsdelinde.net

Inge Cooreman

Reuzen
E-mail: reuzen@bsdelinde.net

Myriam Hofmans/Eline Vantomme

Eerste graad
Piepers
E-mail: piepers@bsdelinde.net

Hanne De Keersmaeker

Deugnieten
E-mail: deugnieten@bsdelinde.net

Isabel Rockelé

Kapoenen
E-mail: kapoenen@bsdelinde.net

Doenja Izeboud

Tweede graad
Kadees
E-mail: kadees@bsdelinde.net

Steffi Boeykens

Sloebers
E-mail: sloebers@bsdelinde.net

Anuschka Buysse

Bengels
E-mail: bengels@bsdelinde.net

Ekaterina Kommatas / Lara Stevens

Derde graad
Verkenners
E-mail: verkenners@bsdelinde.net

Davy Marchand

Rakkers
E-mail: rakkers@bsdelinde.net

Leen Verheyden

Toppers
E-mail: toppers@bsdelinde.net

Kelly Vanhorenbeeck
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Zorgcoördinator
Martine Van Aken
E-mail: zorgcoordinator@bsdelinde.net
Lichamelijke opvoeding
Dorothea Vermeir en Joren Pollman
Levensbeschouwelijke vakken
Rooms-katholieke godsdienst

Karine De Bock

Islamitische godsdienst

Riza Özdemir

Niet-confessionele zedenleer

Debbie Van Daele
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De visie van GO! basisschool De Linde is gebaseerd op de
volgende 7 pijlers:
Respect
Respect, erkenning en waardering tussen leerlingen, collega’s en ouders zijn voor ons
van heel groot belang. Dit willen we tonen door ons open op te stellen voor andere
overtuigingen en meningen en er op een respectvolle manier mee omgaan.
Elkaar aanvaarden zoals we zijn, afspraken nakomen en complimenten geven maken
onze school tot een omgeving waar het aangenaam is om te leren en te werken.
We verwachten zorgzaamheid naar materialen en infrastructuur en dit van alle
personeelsleden en leerlingen.

Collegialiteit
Door elkaar positief te motiveren, is samenwerking en onderling overleg een vaste
waarde in het schoolgebeuren. We waarderen en ondersteunen elkaars projecten en
helpen waar het kan.
We waarderen elkaars talenten, houden ons aan gemaakte afspraken.
Als team stellen we ons flexibel op en helpen en ondersteunen we elkaar waar het nodig
is.

Veiligheid
Het team zorgt voor een veilig school- en klasklimaat zodat onze kinderen in de meest
optimale omstandigheden tot leren gestimuleerd worden.
Binnen de werkomgeving hebben we oog voor elkaar en zorgen we ervoor dat nieuwe
collega’s worden opgevangen en begeleid zodat ze zich vlug opgenomen voelen
binnen het team.
Het vertrouwen onderling binnen het team draagt er toe bij dat we in staat zijn elkaar te
helpen en te ondersteunen.
Door te werken aan MOS en aandacht te hebben voor onze kinderen in het verkeer
hopen we dat onze leerlingen zich op een correcte manier gedragen in de
maatschappij.

Persoonlijke ontwikkeling
We hebben vertrouwen in onszelf en de leerlingen.
Als leerkracht binnen het GO! beseffen we dat we levenslang moeten leren.
Vernieuwing is ons niet vreemd, we staan open voor nieuwe ideeën. Deze zullen altijd op
een positieve, kritische manier bekeken en geëvalueerd worden.

5

Aan de hand van het nascholingsplan en aan de hand van zelfreflectie is elk teamlid
bereid tot nascholing.

Creativiteit
Als team willen we creatief zijn in onze benadering naar onze leerlingen:
- aanzetten tot zelfstandig denken
- talenten ontdekken en deze stimuleren en dit over alle domeinen
- uitdagingen aanbieden op de speelplaats
- klas overschrijdend werken zodat leerlingen kunnen kiezen aan de hand van hun
talent.

Zelfstandigheid
Door coöperatieve werkvormen en goede afspraken trachten we onze leerlingen na 9
jaar basisonderwijs voor te bereiden om zelfstandig aan de slag te gaan in het secundair
onderwijs en hun verder loopbaan.
Plezier
Door onszelf heel positief op te stellen naar de leerlingen willen wij deze sfeer doorgeven
aan onze leerlingen. Dit geeft ons en de kinderen de kans om met veel plezier en
goesting naar school te komen. Aandacht voor het welbevinden van onze kinderen is
heel belangrijk voor ons.

Waardering
Door elkaars verschillen en gelijkenissen te erkennen leren we onze leerlingen waardering
te hebben voor anderen.
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Algemene info:
1. Begin en einde van de lessen.
Maandag:
Dinsdag, donderdag en vrijdag:
Woensdag:

09u00 – 12u10
09u00 – 12u10
09u00 – 12u10

13u10 – 15u55
13u10 – 15u30

2. Naschoolse opvang en Studio De Linde
Onze Studio is open vanaf 7u30 uur tot 8u45 en van 15u45 (16u10 op maandag) tot
17 uur. Op maandag gaat de Studio pas open om 7u45.
Voor kinderen die geen gebruik maken van de schoolbus wordt een bijdrage
gevraagd van €0,35 per begonnen kwartier.
U kan een kaart kopen via de school. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar. Juf Saskia en juf
Vicky zijn bereikbaar op 0468/16 03 43.
Voor vroegere en latere opvang werken we samen met ’t Pagadderke. Hiervoor
moet u een inschrijving doen via de jeugddienst van Bornem: 03/890.69.47
pagadderke@bornem.be
3. Schoolvervoer


Leerlingen die minder dan 4 km van een GO! school wonen rijden onder
het tarief van +12jarigen van De Lijn. In afspraak met de
scholengemeenschap Rivierenland rekenen we volgende prijzen aan:
- Kleuters rijden gratis
- Jaarlijks: € 200, maandelijks: € 20,00 voor het oudste kind
- Jaarlijks € 160, maandelijks: € 16,00 voor het tweede kind
- Jaarlijks € 50, maandelijks € 5 voor het derde kind



Kinderen die af en toe meerijden kunnen een 10-rittenkaart bestellen bij
de busbegeleider aan € 15. Deze kaart wordt bijgehouden op de bus en
afgeleverd als de 10 ritten verbruikt zijn.
Zij dienen wel de week vooraf te verwittigen op welke dag zij gebruik
maken van de schoolbus.



Voor dringende gevallen kan de busbegeleidster Karina gebeld worden
op 0468/16 08 73

Om na te gaan of u in aanmerking komt voor financiële tussenkomsten in
schoolkosten, kan u contact opnemen met Het Sociaal Huis van de Gemeente
Bornem: 03/890.60.70.
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4. Studietoelagen
Digitale aanvragen kunnen gebeuren via www.studietoelagen.be

5. Aanwezigheid op school (Afwezigheden in Schoolreglement)
Voor de aanvang van de lessen wordt een aanwezigheidscontrole gedaan.
Schoolafwezigheid en medische attesten:
Kleuteronderwijs :
In het kleuteronderwijs (voor niet leerplichtige kleuters) moeten afwezigheden niet
gewettigd worden door medische attesten.
Het is wel wenselijk dat ouders de kleuterleidsters informeren omtrent de afwezigheid
van hun kind.
Ook vragen we intentieverklaring van de ouders om hun kind regelmatig naar school
te brengen. (engagementsverklaring zie participatie in Schoolreglement)
In de derde kleuterklas is een minimumvereiste van 240 halve dagen aanwezigheid
op school. Wanneer dit minimum niet wordt bereikt is er een verplichte taaltoets om
na te gaan of de kleuter kan overgaan naar het eerste leerjaar.
Lager onderwijs:
Afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten door
middel van een medisch attest gewettigd worden.
WAARSCHUWING:
Komt er geen reden voor afwezigheid op school toe, dan is de afwezigheid
‘ongewettigd’. Spijbelgedrag, zelfs met medeweten van de ouders kan ernstige
gevolgen hebben. Na 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB
ingeschakeld en wordt een dossier opgesteld rond ‘problematische afwezigheden’.
Ik wens er de ouders op te wijzen dat het onmogelijk is hun kinderen, om
veiligheidsredenen de school te laten verlaten tijdens de lessen of tijdens de
middagpauze, zonder schriftelijke aanvraag van het gezinshoofd.
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6. Middagmaal
Kinderen kunnen hun boterhammetjes eten in de refter. De volledige lunch wordt
meegebracht in een broodtrommel.
Er staan kannen water op tafel (gratis) maar er is ook de mogelijkheid om een
suikervrij drankje aan te kopen voor € 0,60 (fruitsap, appelsap, ice-tea)
De leerlingen kunnen hiervoor één keer per maand op vrijdag bonnetjes kopen in de
klas, ze dienen hiervoor het geld af te geven aan de klastitularis (de kleuters krijgen
hiervoor een briefje mee).
Eén dag per week eten de leerkrachten met de lagere schoolleerlingen in de klas.
Verwittig de klasleerkracht als je kind per uitzondering naar huis gaat eten.
Dan hoeven we ons niet ongerust te maken.
7. 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

Jullie kozen voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Een goede keuze. 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
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.
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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.
8. Ouderbijdragen
In de scholen van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt van de
ouders geen inschrijvingsgeld voor hun kind(eren) gevraagd, noch rechtstreeks,
noch onrechtstreeks.
Leerboeken, agenda, kaften, scharen, schriften, lat, gom, geodriehoek, potlood,
tekenbladen, kopieën, werkbladen, zakrekenmachines….. worden gratis ter
beschikking van de leerlingen gesteld. (zie schoolreglement)
Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten
waaraan uw kind deelneemt, zijn we genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen:
Schoolzwemmen: in de gemeente zwemmen onze leerlingen gratis. Enkel busvervoer
wordt aangerekend, indien er gebruik van gemaakt wordt. Vanaf het eerste leerjaar
dragen onze leerlingen een badmuts in één van de drie verschillende kleuren (rood,
blauw, groen). Kostprijs €1.
Turnen: Wekelijks wordt er geturnd. De leerlingen van de lagere school brengen hiervoor
een shortje, een school t-shirt en turnpantoffels of sportschoenen mee in een
luchtdoorlatende zak. De school t-shirt wordt aangekocht tegen de kostprijs van €8.
Minder scherpe maximumfactuur: Openluchtklassen / GWP:
- Afwisselend bos-/sportklassen en tweedaagse voor de derde graad,
- Zeeklassen voor de tweede graad,
- Boerderijklassen voor de eerste graad
De school mag hier een maximum vragen van € 425 per leerling over een hele
schoolloopbaan.
scherpe maximumfactuur: Schoolreizen, leeruitstappen:
- Culturele bezoeken: vb. toneelvoorstelling; filmvoorstelling, museumbezoek,…
- In functie van de lessen: vb. kinderboerderij, speelgoedmuseum, Brussel, Gent,…
- Sportieve evenementen: vb sportdag, lentewandeling, spelenpaleis, schaatsen,
Rollebolle,….
Maximum € 45 voor de kleuterschool per schooljaar
Maximum € 85 voor de lagere school per schooljaar

10

9. Schoolverzekering:
De kinderen van de school zijn tegen 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. U hoeft hier dus geen tussenkomst meer voor te betalen.
De ongevallenpolis vergoedt enkel het remgeld berekend volgens het RIZIV-tarief. Elk
schadegeval dient zo vlug mogelijk op het secretariaat gesignaleerd worden.
Medische consultatie dient binnen de 24 uur na het ongeval te gebeuren.
Alle kinderen zijn alleen verzekerd voor lichamelijke letsels tijdens de schoolactiviteiten,
de uitstappen en op weg naar en van de school vanaf hun inschrijving. De verzekering
dekt geen materiële schade zoals kledij, fietsen, juwelen enz.
10. CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (CLB in schoolreglement)
Het CLB-team verbonden aan onze school bestaat uit:
-

Joke Thierens (psycho-pedagogische consulente)
joke.thierens@clbrivierenland.be
Leen smet (maatschappelijk werker)
leen.smet@clbrivierenland.be
Brigitte Blijweert (paramedisch werker)
brigitte.blijweert@clbrivierenland.be
Dr. Chantal Corbeel (arts)
chantal.corbeel@clbrivierenland.be

Het CLB team Rivierenland is bereikbaar in Lindestraat 123a te Bornem.
Tel: 03/889.24.37
11. Schoolagenda + huiswerkbegeleiding:
De schoolagenda is een officieel document dat met de allergrootste zorg dient
bijgehouden te worden. Het vormt de eerste en meest rechtstreekse band tussen
school en thuis. Het is ook een hulp bij het plannen van lessen, werken en activiteiten
die zich in school- of klassenverband voordoen. Het is ook noodzakelijk dat het door
de ouders of het gezinshoofd wekelijks wordt nagezien en ondertekend. Bekijk goed
wat er van je kind wordt verwacht en volg het huiswerk en de lessen mee op. Zo blijf je
goed op de hoogte van de vorderingen van je kind.
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12. De oudervereniging
In onze moderne samenleving kan men zich nog nauwelijks een school voorstellen
zonder oudervereniging. Ook "De Linde" kent reeds vele jaren een actieve
oudervereniging. Haar taak bestaat erin ouders te stimuleren tot een grotere
betrokkenheid bij het schoolgebeuren en aldus een nauwere samenwerking tussen
ouders en school tot stand te brengen. Centraal hierbij staan de belangen van de
kinderen zelf.
Concreet komen we ongeveer tweemaandelijks samen om allerhande zaken te
bespreken, bv. schoolactiviteiten, veiligheid in en rond de school, participatie aan
gemeentelijke adviesraden, organiseren klusdagen, enz… Op elke vergadering is de
directie en iemand van het onderwijzend personeel aanwezig. Indien u met een
vraag zit of eventuele problemen wil aankaarten, kom dan gerust even langs. Let wel,
het gaat hier enkel en alleen om problemen of informatie van algemene aard.
Een zware boterham? Dat lijkt het inderdaad. Maar veel handen maken het werk
licht. We hebben zowel nood aan “doe-ouders”, mensen die bijspringen voor
praktische taken, als aan “denk-ouders”, of een combinatie van beide.
Wil u kennismaken met de oudervereniging, heeft u enkele goeie ideeën in petto, of
wil u gewoon uw licht eens komen opsteken… Bel ons even of schuif gerust mee aan
tafel op één van onze volgende vergaderingen. U kan de voorzitter contacteren
indien u de uitnodigingen en/of verslagen wenst te ontvangen.
Contactpersoon:

Soraya Fret
Soraya.fret@telenet.be

13. De vriendenkring
De vriendenkring bestaat uit sympathisanten van de school die geen kinderen meer
hebben in “De Linde” maar toch hun steentje willen bijdragen.
Zij trachten de school financieel te steunen door het organiseren van activiteiten zoals
het schoolfeest, ontbijt, wafelverkoop, spaghettidag...
Realisaties van de vriendenkring zijn o.a. de aankoop van speelgoedkoffers,
smartborden, de prachtige piratenboot bij onze kleuters, inrichten van bijkomende
speelplaats voor onze kleuters, betalen van verf om de klassen te verfraaien, bijdrage
bij het busvervoer bij bos- of zeeklassen, …
Voelt u zich geroepen om aan te sluiten bij onze vriendenkring, neem dan contact op
met:
Walter Sanders, voorzitter
03/889 63 44
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14. Vrije dagen en belangrijke data

Het schooljaar begint op maandag 3 september 2018 en eindigt op vrijdag 28 juni 2019.
Schooluren GO! basisschool De Linde:




maandag van 9.00u tot 15.55u
dinsdag/donderdag/vrijdag van 9.00u tot 15.30u
woensdag van 9.00u tot 12.10u

middagpauze: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag van 12.10u tot 13.10u
Schoolvrije dagen:
Leerlingen zijn vrij van school tijdens tijdens de volgende schoolvakanties:







Herfstvakantie: van zaterdag 27 oktober tot en met zondag 4 november 2018
Kerstvakantie: van zaterdag 22 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019
Krokusvakantie: van zaterdag 2 maart tot en met zondag 10 maart 2019
Paasvakantie: van zaterdag 6 april tot en met maandag 22 april 2019
Hemelvaartsweekeinde: van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni 2019
Pinksterweekeinde: van zaterdag 8 juni tot en met maandag 10 juni 2019

Leerlingen zijn vrij van school tijdens volgende facultatieve verlofdagen:




woensdag 3 oktober 2018
maandag 11 februari 2019
woensdag 29 mei 2019

Leerlingen zijn vrij tijdens volgende pedagogische studiedagen:




woensdag 28 november 2018
woensdag 23 januari 2019
woensdag 20 maart 2019

Oudercontacten en rapporten:





vrijdag 26 oktober 2018: rapport 1
dinsdag 18 december 2018: rapport 2
vrijdag 5 april 2019: rapport 3
dinsdag 25 juni: rapport 4




donderdag 8 november 2018: oudercontact op vraag
donderdag 20 december 2018: oudercontact + oudercafé Atheneum KleinBrabant
dinsdag 30 april 2019: oudercontact op vraag
dinsdag 25 juni 2019: oudercontact
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