
Praktische informatie over onze school   
 
Openingsuren 
 

 OPVANG VOORMIDDAG NAMIDDAG STUDIE/OPVANG 
Maandag Vanaf 6u45 8u45 – 11u55 13u20 – 16u05 tot 18u00 
Dinsdag Vanaf 6u45 8u45 – 11u55 13u20 – 16u05 tot 18u00 
Woensdag Vanaf 6u45 8u45 – 11u55  tot 17u30 
Donderdag Vanaf 6u45 8u45 – 11u55 13u20 – 16u05 tot 18u00 
Vrijdag  Vanaf 6u45 8u45 – 11u55 13u20 – 15u00 tot 17u00 

 
Het is niet toegelaten je kind vroeger dan 11u55 en 16u05 af te halen 
 

Wie de school voor 11u55 of voor 16u05 wil verlaten wegens een dringende reden, vraagt dit aan bij de 
directie.  Ook wie studie volgt, houdt zich aan deze afspraak.   

 

's Morgens gaat de schoolpoort open om 08u20. 
's Middags gaat de schoolpoort open om 13u00. 
Onze verantwoordelijkheid start van zodra je kind op de speelplaats is of in de opvang aankomt. 
Leerlingen die ’s middags naar huis gaan om te eten, worden pas om 13u00 op de speelplaats 
toegelaten. 

 

Tijdens elke speeltijd is er minstens één leerkracht die toezicht houdt.  De kinderen verlaten de 
speelplaats niet zonder het eerst aan de leerkracht te vragen. 
 
Speciaal voor onze kleuters  
Wil zeker je kleuter begeleiden tot bij de persoon die toezicht houdt. 
Wil het afscheid van je kleuter niet onnodig rekken en zo zwaarder maken.   
Je kindje is het meest geholpen met een lief, maar kort afscheid. 
 

Het is niet toegelaten voor ouders en grootouders om op de speelplaats te blijven staan! 
Dit maakt het moeilijk voor de juffen om goed toezicht te houden. 

 

Voor de veiligheid van onze kinderen, vragen we 
 

1. De schoolpoort altijd te sluiten, ook met de grendel! 
2. Geen honden mee te brengen op de speelplaats. 
3. Niet te roken op het schooldomein of in de schooldreef (wij zijn een rookvrije ruimte). 
4. Altijd een fluohesje te dragen. 
5. Minder vaart aan de school en parkeer reglementair, in de dreef wordt niet gefietst. 

 

Toegang tot de lokalen 
 
Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaandelijk 
toestemming te vragen aan de directeur.  Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen 
voorhanden zijn, kan aan de ouders de toestemming verleend worden om een onderhoud te hebben 
met een leerkracht. 
Wanneer de directeur het nodig acht, kan de directie aan de ouders voorstellen het onderhoud op 
een ander moment te laten plaatsvinden. 
De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en ouder(s). 



Rijen 
 
Voor de veiligheid van je kind vormen wij rijen (lagere school) op de speelplaats.   
Mogen wij je vragen 
 
 je kind niet af te halen in het schoolgebouw, 
 je kind op te wachten op de speelplaats of aan de schoolpoort, 
 je kind niet zomaar uit de rij te halen, 
 je kind niet te laten fietsen op de speelplaats en in de schooldreef. 
 
De kinderen van de lagere school verlaten de school in een rij onder begeleiding.  Ze verlaten die rij niet 
zonder toestemming van de leerkracht. 
Geen enkele leerling verlaat de speelplaats alleen! 
 

Kleuters worden afgehaald aan de klasdeur. 

Wie niet tijdig afgehaald wordt, gaat samen met de klasjuf naar de opvang. 

Indien je kleuter alleen met de rij naar huis gaat, dien je hiervoor een briefje – te verkrijgen bij 
de klasjuf - in te vullen. 

 

Kan je blijven eten? 
 
Je betaalt € 1,25 per middag voor het extra personeel dat ingezet wordt om de opvang te verzekeren. 
Dit bedrag wordt opgenomen in het fiscaal attest ‘kinderopvang’.  
 
Iedere middag - behalve op woensdag - zorgt de traiteur voor een verzorgde maaltijd.   
 Prijs:  € 2,90 per maaltijd (soep inbegrepen) voor een kleuter, 
  € 3,15 per maaltijd (soep inbegrepen) voor het lager.   
 
Je mag zelf ook een lunchpakket meegeven.   
Wie soep wenst, kan deze gratis krijgen. 
 
Je vult maandelijks een bestelformulier in. Wat besteld is, wordt ook betaald via de schoolrekening 
(uitgezonderd bij gewettigde afwezigheden). De bestellijst is ook te downloaden op de website. 
 
Is je kind ziek, verwittig dan zeker het secretariaat voor 8u45 zodat de maaltijd kan geannuleerd 
worden. 
 

Wat na 16 uur? 
 
Je kunt kiezen uit enkele mogelijkheden: 

1. Je haalt je kind af om 16u05. 
2. Je dochter/zoon kan naar de ‘kinderopvang’.    
    Wij brengen haar/hem er heen.  Je haalt je kind af voor 18u. (op vrijdag voor 17u.) 
3. Voor de leerlingen van de lagere school is er elke dag studie tot 17u. (vrijdag tot 16u.)  
 

Opvang en studie zijn niet verplicht.  De leerlingen van de lagere school die om 16u00 niet naar huis 
gaan en zeker tot 17u00 blijven, blijven in de studie. Daar is het rustig om te werken, want in de 
opvang zitten veel kleuters. Kinderen mogen niet vroeger uit de studie gehaald worden. In de opvang 
kunnen kinderen steeds vroeger opgehaald worden. 



De voor- en naschoolse opvang 
 
In de school aan de Potentestraat en in de school aan de Palingstraat is er kinderopvang. 
's Morgens kan je kind er van 6u45 tot 8u20 terecht. 
's Avonds is er opvang van 16u05 tot 18u00, op vrijdag van 15u00 tot 17u00. 
 
Voor de voor- en naschoolse opvang betaal je € 1,50 per uur en € 0,75 per begonnen half uur.    
Hiervoor krijg je een opvangkaart van 20 beurten ter waarde van € 15 die gefactureerd wordt eenmaal 
deze vol is. 
Elke keer dat jij je kind ophaalt in de opvang, worden de nodige beurten geschrapt en gedateerd, je 
parafeert ter kennisname. 
Als de kaart vol is, dan wordt je hiervan verwittigd, mondeling of met een briefje. 
Wie te laat de kinderen komt afhalen, betaalt een dubbel tarief. 
 

Op woensdag is er in de namiddag ‘kinderopvang’ in de Wilgenstraat  en in de 
Potentestraat tot 17u30. 
Opgelet! Je moet wel zelf voor een lunchpakket en een tussendoortje zorgen! 
Ook hier wordt gewerkt met een opvangkaart. 
 
Goed om weten: jaarlijks ontvang je een fiscaal attest voor alles wat je betaalde aan voor- en naschoolse 
opvang en aan middagopvang. Deze attesten worden mee gegeven aan de ouder die de opvang betaalt. 
 

Vakantie- en speelpleinwerking 
Tijdens de schoolvakanties worden er tegenwoordig voor kinderen veel interessante activiteiten en 
kampen georganiseerd.  
Stad Brugge steunt de vakantiewerking ‘Kwibus’. Voor alle info kan je terecht op de website 
www.jeugddienstbrugge.be/kwibus.  
 

Organisatie van contact tussen school en ouders 
 
Wij doen ons uiterste best om iedereen op de hoogte te houden.  Dit doen we niet alleen via onze 
regelmatige nieuwsbrieven, per mail of op papier, aan de ouders maar ook via andere kanalen. 

 
 Kleuteronderwijs: 

    
Het heen- en weerschriftje is een goed middel om contact te houden tussen de school en de ouders.  
Wil dit dagelijks nakijken en ondertekenen. 

 
Lager onderwijs  

1. Iedere leerling heeft een schoolagenda.  Daarin staan huiswerk, lessen en soms ook resultaten 
of bemerkingen.  Wil deze agenda elke dag nazien. In de agenda kan je iets schrijven aan de 
leerkracht. 
 

2. Elke laatste vrijdag van de maand brengt je kind een rapport mee. Daarin leest je niet alleen 
het resultaat van een toets, maar ook hoe zij of hij zich gedraagt.  De leerkracht geeft er 
regelmatig een goede tip aan je kind. Wil het rapport - ondertekend - terug meegeven naar de 
klas. 
 

3. In het 1ste, 2de en 3de leerjaar werken we met permanente evaluatie. Er is dus geen specifieke 
proefwerkenperiode in deze leerjaren. Voor de kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar zijn er 



in december en juni proefwerken. De leerlingen worden hierop voorbereid en worden tijdig 
verwittigd over wat ze moeten studeren. Je zal ook 2 maal worden uitgenodigd tot het 
oudercontact. Hierbij wordt de evolutie van je kind in kaart gebracht. Je kind krijgt het rapport 
mee voor het oudercontact, zodat je dit rustig kan inkijken.  

    

Voor onze kleuters is er in november en op het einde van het schooljaar een oudercontact voorzien.  
Indien er tussentijds een oudercontact nodig is, dan kan dit steeds op afspraak. 

 

Je kan met je vragen altijd bij de leerkracht of de directie terecht. 
Dit kan via een babbel, een briefje, een mail of een telefoontje. 
Aarzel niet!  Je bent steeds welkom! 

 

Te laat op school 
 
Er wordt telkens gebeld 5 minuten voor de aanvang van de lessen, zodat de lessen stipt kunnen starten.  
Elke leerling is dan ook op tijd op school. 
 
Ook kleuters worden stipt op school verwacht! 
De leidsters beginnen de dag meestal met een vertelmoment en het is heel vervelend als de klas 
voortdurend wordt gestoord. 
 

Wanneer een kind uit de lagere school te laat toe komt op school verwachten wij een nota in de agenda 
geschreven door de ouders. 
Wordt er geen nota gevonden van de ouders, dan schrijft de leerkracht een nota in de agenda die moet 
gehandtekend worden door de ouders. 
Wanneer een leerling te laat op school toekomt, moet deze zich aanmelden bij de klastitularis. 
 
Sport op school 
  
Onze school heeft, voor de kinderen van de lagere school, een eigen turnpak: een turnbroek en een 
truitje met het logo van onze school.  Je kunt dit turnpak aankopen via de school. Turnkledij wordt 
genaamtekend en in een stevige turnzak opgeborgen. 
 

Per week zijn er twee lestijden lichamelijke opvoeding.  We gaan hiervoor naar de sporthal 
"Tempelhof". 
 

Eén van die lestijden kan ook zwemmen zijn. Alle leerjaren gaan 1 keer per 3 weken op 
donderdagnamiddag naar het Lago Olympia Brugge te St-Andries, Brugge. De leerlingen gaan er 
telkens heen met de bus. 
Voor dit schooljaar blijft de bijzondere regeling gelden: het zesde leerjaar gaat gratis zwemmen. 
Turn- en zwemlessen zijn verplicht.  Wie niet kan of mag turnen of zwemmen, moet dit door de 
ouders laten bevestigen of een doktersbriefje voorleggen.  Een mondeling bericht van de leerling 
wordt niet aanvaard.   
 

Turn- en zwemkledij worden regelmatig gewassen.  Voor elke vakantieperiode krijgt je meisje, jongen 
het turnpak dan ook mee naar huis.  De zwemkledij wordt meteen na de zwembeurt meegenomen 
naar huis. 
 
Ook in de kleuterklassen hebben we oog voor bewegingsopvoeding.  
In de kleuterspeelzaal spelen en bewegen we o.l.v. de juf of de turnjuf.  
Of we gaan, vanaf de 2de kleuterklas, naar de sporthal Tempelhof, waar we ons kunnen uitleven onder 
begeleiding van onze turnjuf. 



De derde kleuterklassen gaan regelmatig zwemmen op woensdagvoormiddag. Daarvoor gaan ze naar 
het Lago Olympia Brugge.  De juffen beogen hier vooral watergewenning.  Op een speelse manier 
raken de kleuters vertrouwd met het water en met het zwembad. 
 
Vrijwilligers op school 
 
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.  De nieuwe 
wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om de 
vrijwilligers te informeren over een aantal elementen.  Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt 
en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de informatie betreffende de vrijwilligers in 
het schoolreglement op te nemen.  Op die manier is elke ouder op de hoogte. 
 
Organisatie 
VZW Sint-Leo Hemelsdaele 
Potterierei 11 
8000 Brugge 
 

Verplichte verzekering 
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, 
met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers.   
 

Vrije verzekering 
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden 
is door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg naar en van de 
activiteiten.   
 

Vergoedingen 
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht.  De organisatie voorziet in geen enkele 
vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten. 
 

Aansprakelijkheid 
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten 
van vrijwilligerswerk.  Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden 
schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware fout.  Voor zijn lichte fout is 
hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 
 
Coronamaatregelen 
 
Wij doen op school ons best om steeds alle maatregelen te volgen.  
Dankjewel om deze goed na te leven. 
 

- Er wordt veelvuldig geventileerd 
- Alle lokalen worden proper gepoetst en ontsmet indien nodig 
- De kinderen kunnen de handen wassen of desinfecteren 
- Als de overheid dit vraagt, kan een mondmaskerplicht gelden 
- Bewaar voldoende afstand en hou je ‘bezoek’ aan school zo kort mogelijk 
- Lees goed de afspraken na 
- Als het nodig is, worden activiteiten in bubbels georganiseerd 
- Op school kan je gevraagd worden een mondmasker te dragen, bijvoorbeeld tijdens een 

infomoment of oudercontact 
- Oudercontacten gaan mogelijks digitaal door 



- Is je kind of iemand van je gezin besmet, verwittig ook de school. Zo kunnen wij het nodige doen. 
 


