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Beste ouders 
 
Ons schoolteam is blij uw kind in De Madelief te mogen 

verwelkomen en dankt u voor uw vertrouwen. 

Wij zullen met veel genoegen uw kind begeleiden gedurende 

het schooljaar. Naast een prima onderwijsteam, staan de 

mensen van het onderhoud en het secretariaat voor u klaar. 

Al onze personeelsleden engageren zich om uw kind op 

zijn/haar ritme in zijn/haar totale persoonlijkheidsontwikkeling 

te begeleiden.  

 

Met deze brochure informeren we u graag over de dagelijkse 

werking van de school. Misschien hebben we niet op al uw 

vragen een antwoord. Voor verdere info kan u natuurlijk steeds 

bij de klastitularis of de directie terecht. Van harte welkom! 

 

Het schoolteam van De Madelief dankt u voor uw vertrouwen.  

We rekenen op een fijne samenwerking. 

  

Directie en schoolteam 



               
 

3 

 

2018-2019 

Inhoud 
1. Personeel .......................................................................... 4 

2. Begin en einde van de lessen – toegang tot de school ..... 5 

3. Aanwezigheid van de leerlingen ...................................... 6 

4. Facturatie .......................................................................... 6 

5. Agenda ............................................................................. 8 

6. Lichamelijke opvoeding en zwemmen ............................. 8 

7. Levensbeschouwelijke vakken in de lagere school .......... 9 

8. CLB: Centrum voor Leerlingenbegeleiding ................... 10 

9. Schoolreglement ............................................................. 10 

10. Schoolwebsite ............................................................. 10 

11. Pedagogisch project .................................................... 11 

12. Levensbeschouwelijke kentekens ............................... 12 

13. Schoolbestuur  - scholengroep .................................... 13 

14. Oudercontacten ........................................................... 14 

15. Gezonde school........................................................... 14 

16. Maak deel uit van het schoolleven ............................. 15 

17. Afspraken en leefregels .............................................. 16 

18. Belangrijke data .......................................................... 19 

 
 
 

 
 

 



               
 

4 

 

2018-2019 

 

1. Personeel 
 

Directie: Leen Martens 

        

Peuterklas Juf Valerie 

1ste kleuterklas Juf Cindy 

2de kleuterklas Juf Els 

3de kleuterklas Juf Nathalie 

1ste leerjaar Juf Evrithiki 

2de leerjaar Juf Marian, meester 
Claudine 

3de leerjaar Juf Frieda, juf Claudine 

4de leerjaar Juf Claudine 

5de leerjaar Juf Marleen 

6de leerjaar Juf Mieke 

Zorgcoördinator Juf Emelien 

Zorgjuf kleuters Juf Valerie, juf Reina 

Zorgjuf lager Juf Inge 

Kinderverzorgster Juf Lynn 

LO kleuters Juf Reina, juf Christina 

LO lager Meester Yves 

Niet confessionele zedenleer Meester Evert 

Katholieke godsdienst Juf Liesbet, juf Lut 

Islamitische godsdienst Juf Khadija 

ICT Meester Jaimie 
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Secretariaat Evy 

Buitenschoolse opvang Erlinde, Philippe 

Onderhoudsmedewerkers Kerensa, Marianne 

 
 

2. Begin en einde van de lessen – toegang tot de school 
 

 Voormiddag Namiddag 

Maandag 8.30 u. – 12.05 u. 13.30 u. – 15.25 u. 

Dinsdag 8.30 u. – 12.05 u. 13.30 u. – 15.25 u 

Woensdag 8.30 u. – 12.15 u. Vrij 

Donderdag 8.30 u. – 12.05 u. 13.30 u. – 15.25 u 

Vrijdag 8.30 u. – 12.05 u. 13.30 u. – 15.15 u 

 

De school is bereikbaar via de blauwe poort in de Luikstraat.  

Om veiligheidsredenen wordt de poort gesloten om 8.30 u. en om 

12.10 u. Ouders dienen het schoolterrein tijdig te verlaten zodat de 

lessen tijdig kunnen starten. 

Om 13.15 u. en 15.25 u. wordt de blauwe poort opnieuw geopend.  

 

Een kwartier voor de lessen is er toezicht op de speelplaats. De 

kinderen zijn ’s morgens van 8.15 u. en ’s middags van 13.15 u. 

welkom op de speelplaats. De leerlingen kunnen tijdens de middag 

op school blijven. 
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Wij vragen u om uw kinderen niet te vroeg naar school te sturen. 

Kinderen die voor 8.15 u. naar school komen, worden onder het 

toezicht geplaatst van de kinderopvang. 

De leerlingen moeten ten laatste 5 minuten voor het belsignaal (8.25 

u. en 13.25 u.) op school aanwezig zijn. 

 

Wie buiten deze uren de school wenst te betreden, kan dit via 

Schoolstraat 56 en dient zich aan te melden bij de directie of het 

schoolsecretariaat. 

 

3. Aanwezigheid van de leerlingen 
 

Leerlingen worden elke dag op school verwacht. 

Kan uw kind toch eens niet aanwezig zijn, kijkt u in het 

schoolreglement hoe u de afwezigheid van uw kind kan wettigen. 

Gelieve bij afwezigheid de klasjuf of het secretariaat te verwittigen 

voor 8.25 u. 

 

4. Facturatie 
 
U ontvangt maandelijks een factuur met overschrijvingsformulier. 

Deze factuur bestaat uit de kosten gemaakt voor eendaagse 

uitstappen en activiteiten waaraan de klas deelneemt (bezoek aan 
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tentoonstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd, 

...).  

Indien u gebruik maakt van maaltijden, soep, voor- en naschoolse 

opvang en/of middagtoezicht wordt dit verrekend op uw factuur. 

 

Maaltijden 

U bestelt de maaltijden op voorhand. U geeft voor het schooljaar 

aan op welke dag uw kind warm eten of soep wenst. Bestelde 

maaltijden kunnen enkel worden geannuleerd bij afwezigheid van uw 

kind. Gelieve bij afwezigheid de school voor 9 uur te contacteren 

om de maaltijd te annuleren. 

 

- Middagmaal kleuters: 2,60 euro 

- Middagmaal lager: 3,10 euro 

- Soep: 0,50 euro 

 

Middagtoezicht 

Op school blijven tussen 12.15 u. en 13.15 u. wordt aangerekend aan 

€0,25 per dag. 

Voor- en naschoolse opvang 
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We organiseren voorschoolse opvang vanaf 7.30 u. tot 8.15 u. De 

naschoolse opvang loopt van 15.40 u. tot 17 u. De kostprijs bedraagt 

1 euro per begonnen half uur. 

 

In het voorjaar ontvangt u een fiscaal attest voor het middagtoezicht 

en de buitenschoolse opvang van het voorbije kalenderjaar. 

 

5. Agenda 
 
Wij vinden het belangrijk om duidelijk met elkaar te communiceren. 

De agenda is hiervoor het belangrijkste middel. 

In de agenda noteren we taken en lessen. Er kunnen eveneens 

inlichtingen worden vermeld. Gelieve DAGELIJKS de agenda na te 

kijken en te ondertekenen. 

 
 

6. Lichamelijke opvoeding en zwemmen 
 
Wekelijks krijgt uw kind twee uren LO. Wanneer uw kind wegens 

medische redenen niet kan deelnemen aan de les LO kan een 

ouderbriefje worden voorgelegd, vanaf de vierde keer vragen we een 

officieel doktersattest. 
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Als uitrusting vragen wij een sportzak, een t-shirt met embleem van 

de school, witte sokken, zwarte short of legging en witte 

turnpantoffels.  

Gelieve alle kledingstukken te naamtekenen. 

 

De 3de kleuterklas gaat 3-wekelijks zwemmen. De leerlingen van 

het lager onderwijs gaan om de 2 weken naar het zwembad. 

 

Als uw kind niet kan deelnemen aan de zwemlessen, moet dit 

worden gewettigd met een briefje van de ouders. Vanaf de derde 

keer vragen wij een officieel doktersattest. 

 

Benodigdheden: zwemzak, badpak of zwembroek, handdoek en kam. 

De data van het zwemmen worden in de maandplanning 

opgenomen. Voor de zwemkledij volgen wij het reglement van het 

Stedelijk Zwembad van Lokeren. 

 

7. Levensbeschouwelijke vakken in de lagere school 
 
Voor 30 juni of op het ogenblik van de inschrijving in de loop van het 

schooljaar, bepaalt u uw keuze voor het levensbeschouwelijk vak. 

Deze keuze is definitief voor het hele schooljaar. Keuzeformulieren 

kan u bij de directie of op het secretariaat verkrijgen. 
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8. CLB: Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

Onze school werkt samen met: 

GO! CLB Dendermonde 
Grote Markt 25 
9200 Dendermonde 
052/21 54 33 
http://www.go-clb.be  

 
Er is ook een vestigingsplaats van dit CLB in Lokeren:  

GO! CLB Schelde-Dender-Durme 
Groendreef 31 
9160 Lokeren 
09/348 15 82 
 

9. Schoolreglement 
 
Op onze website kan u het volledige schoolreglement raadplegen. 

Een afdruk van het schoolreglement wordt op eenvoudig verzoek 

bezorgd. 

10. Schoolwebsite 
Volg onze activiteiten en avonturen via: 
 
http://go-demadelief.be 
  
https://nl-nl.facebook.com/madelieflokeren  
 
Hiervoor nemen wij graag foto’s van onze klas- en schoolactiviteiten. 

Bij de start van het schooljaar vult u hiervoor een toelating in en  

overhandigt deze aan de klastitularis. 

http://www.go-clb.be/
http://go-demadelief.be/
https://nl-nl.facebook.com/madelieflokeren
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11. Pedagogisch project 
 

Onze school volgt het pedagogisch project van het GO! onderwijs van 

de Vlaamse Gemeenschap (PPGO). 

 

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze 

begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, 

verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren. 

 

Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan 

de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan 

het Verdrag over de Rechten van het Kind (dat op 20 november 1989 

in New York werd aangenomen). 

 

 Het PPGO! streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft 

daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele 

leerling.  

 

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en 

maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. Bij het 

begeleiden van jongeren in hun ontwikkeling leggen wij de klemtoon 

én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. 
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Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af 

op ons pedagogisch project. 

 

De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden 

moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid 

en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de 

hand te werken door te informeren, te coördineren en inspraak te 

geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het 

GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder. 

 

De integrale tekst van het PPGO! Is terug te vinden op www.g-o.be. 

 

Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan. 

 

12. Levensbeschouwelijke kentekens 
 
Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze 

school niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te 

dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke 

kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle 

onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel 

tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen 

zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen. 

http://www.g-o.be/
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13. Schoolbestuur  - scholengroep 
 
De Madelief  is een basisschool van het GO!. Samen met Brede School 

de Tovertuin vormt zij BS De Bloemenhof. 

 

Directeur: Leen Martens   

Schoolstraat 56 

9160 Lokeren 

09 348 11 03   

info@debloemenhof.be 

 

De schoolraad van GO! BS De Bloemenhof adviseert de directie en 

reflecteert over het schoolbeleid.   

Onze school behoort tot GO! Scholengroep 18, Schelde-Dender-

Durme. 

 

Algemeen directeur: Tania De Smedt (algemeen.directeur@sgr18.be) 

Voorzitter: Dhr. Geert Vera (voorzitter@sgr18.be) 

Zuidlaan 3, 

9200 Dendermonde  

052 25 17 83 
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Op het centrale niveau zijn de Raad van het GO! en de afgevaardigd 

bestuurder van het GO! bevoegd: 

 

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Willebroekkaai 36 

1000 BRUSSEL 

02 790 92 00 

info@g-o.be 

http://www.g-o.be 

 

14. Oudercontacten 
 
Per schooljaar organiseren wij 3 oudercontacten. De data worden 

opgenomen in de jaarplanning. 

Op eenvoudig verzoek kan u een persoonlijke afspraak maken met 

het schoolteam of de directeur. 

 

15. Gezonde school 
 
Er geldt een algemeen rookverbod op school. 

 

De school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die 

gericht zijn op een gezonde levensstijl. We vragen dat de leerlingen 

mailto:info@g-o.be


               
 

15 

 

2018-2019 

die geen warme maaltijd nemen op school een evenwichtig 

lunchpakket meekrijgen van thuis. 

 

Het drankenaanbod van de school is beperkt tot water. Wij vragen u 

dan ook met aandrang water aan uw kind mee te geven. Gezonde 

drankjes voor kleuters zijn toegelaten. Als MOS-school1 promoten we 

drinkbekers en herbruikbare verpakkingen. Samen verminderen we 

de afvalberg. 

 

Wij zetten ons in om de schoolomgeving kindvriendelijk te houden. 

Stimuleer uw kind om te voet of met de fiets naar school te komen. 

Fluohesje is verplicht voor fietsers. 

 
 

16. Maak deel uit van het schoolleven 
 
Iedere ouder kan deel uitmaken van de 

oudervereniging/moedergroep.  

 

Meer info kan u verkrijgen bij alle leden en bij het schoolteam. 

 
 
 

                                                 
1 MOS: milieuzorg op school 
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17. Afspraken en leefregels 
 
Het volledige overzicht kan u raadplegen in het schoolreglement. 

 

Enkele afspraken op een rijtje: 

Kledij en voorkomen: Persoonlijke smaak en overtuiging worden door 

onze school positief gewaardeerd en gestimuleerd, zolang deze niet 

provocerend zijn of de vrijheid van anderen belemmeren. De eigen 

veiligheid of gezondheid, noch die van anderen mag in het gedrang 

komen.  

Respect en begrip: Onze leerlingen krijgen de kans hun mening te 

uiten of overtuiging te verdedigen ten opzichte van hun 

leeftijdsgenoten en de leden van het schoolteam. Het spreekt voor 

zich dat we verwachten dat ze dit beleefd en met respect doen. Ook 

vragen we hen begrip op te brengen voor de mening of het standpunt 

van de anderen. Racistische of discriminerende uitspraken worden 

niet getolereerd. Onze leerlingen zijn niet alleen op school zelf, maar 

ook bij uitstappen het uithangbord van onze school. Ze dienen zich 

steeds beleefd en gepast te gedragen. We verwachten natuurlijk dat 

ze respect tonen voor de school en de schoolomgeving ook buiten de 

schooltijden. 
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Speelruimte en speelplaats: Bij de aanvang van de speeltijden gaan de 

leerlingen onmiddellijk naar de toiletten en verlaten deze zo vlug 

mogelijk. Tijdens de speeltijden mogen de leerlingen niet in de klassen 

of de gangen aanwezig zijn, tenzij onder begeleiding van een 

leerkracht. De leerlingen spelen enkel binnen de door de leerkrachten 

afgebakende ruimte. Ruwe en gevaarlijke spelen worden niet 

toegelaten. Bij het belsignaal gaan de leerlingen naar de voorziene 

plaats voor het vormen van de rijen. De leerlingen gaan in stilte naar 

de klas en vormen een rij vooraleer voor ze de klas binnen gaan.  

Toezicht: De leerlingen houden zich aan de richtlijnen van de 

leerkracht die toezicht houdt. 

De leerlingen nemen de kortste en de snelste wijze van en naar 

school. Voor en na de lessen blijven de leerlingen niet in de omgeving 

van de school rondhangen. 

’s Middags verlaten de leerlingen de school niet zonder de 

uitdrukkelijke toestemming van de ouders. 

Toiletbezoek: Om het normale lesverloop zo weinig mogelijk te 

verstoren, worden de leerlingen aangespoord om vooral tijdens de 

speeltijden naar het toilet te gaan. Wanneer de leerlingen toch tijdens 
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de les naar het toilet gaan, dienen ze na het toiletbezoek onmiddellijk 

opnieuw naar de klas te gaan.  

Aanwezigheid in lokalen: De leerlingen zijn verplicht om tijdens de 

speeltijden en na school de leslokalen te verlaten, tenzij ze onder 

toezicht staan van een leerkracht. Op eigen houtje en zonder toelating 

de klassen betreden, is ten strengste verboden. 

Fietsen: Wie met de fiets naar school komt, stapt af aan de 

schoolpoort en gaat met de fiets aan de hand naar de fietsenberging. 

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verdwenen of 

beschadigde fietsen. 

gsm, smartphones, MP3,…Laat dure spullen best thuis : Elektronische 

spelletjes en muziekspelers zijn verboden op school. Wie een GSM 

meebrengt, schakelt deze uit tijdens de schooluren. De school kan 

nooit aansprakelijk gesteld worden voor gestolen of verdwenen 

telefoons of speelgoed 
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18. Belangrijke data 
 
Zie bijgeleverde agenda 
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We maken er samen een fijn 
schooljaar van! 


