Lagere school De Robbert

Kloosterstraat 6

3930 Hamont-Achel 011 44 55 61 www.derobbert.be

VERKORTE ONTHAALBROCHURE
Welkom in onze lagere school De Robbert !
De naam ‘De Robbert’ verwijst enerzijds naar een geschiedkundige woonkern ‘De Roberts’ en
anderzijds naar ‘Robbedoes’, een levendig kind. Het logo werd ontworpen door een toenmalige
leerling, bij de opstart van de school.

Beste ouders,

Wij zijn erg blij dat u voor het onderwijs van uw kind voor onze school gekozen hebt.
Ons schoolteam wil zich voor 100% inzetten om de juiste kansen te scheppen. Zo kan uw kind zich
hopelijk verder ontplooien met reeds een stevige onderwijs bagage.
U mag degelijk onderwijs en een eigentijdse opvoeding verwachten, als verlengstuk van de eerste
opvoeding thuis.
Voor vragen kan u altijd terecht bij de klastitularis, de zorgcoördinator of de directeur.
We hopen op een goede samenwerking en danken u voor het vertrouwen.

Namens het team,

De directeur.
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Contact met de school
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel
niet om ons te contacteren.
Lagere school De Robbert
Kloosterstraat 6
3930 Hamont-Achel
www.derobbert.be

Directie

Dhr. Roel Truyers

 011 44 55 61
directie@derobbert.be

Zorgcoördinator

Mevr. Ilse Arits

 011 44 55 61
ilse.arits@derobbert.be

Secretariaat

VCLB Noord-Limburg

Mevr. Lene Tuyaerts en

 011 44 55 61

Mevr. Ann Potoms

secretariaat@derobbert.be

Neerpelt

 011 80 59 00
pelt@vrijclblimburg.be

Oudercontacten
Zie de Robporter bij het begin van het schooljaar voor de datums van de ouderavonden.
Voor contactmomenten tijdens de lesuren vragen we eerst contact op te nemen met de directie en/of
zorgcoördinator en nooit rechtstreeks naar de klas te stappen.

Onze ouderraad – misschien ook iets voor u?
Wil je als ouder meedenken over activiteiten en een goed schoolbeleid en steek je graag de handen
uit de mouwen tijdens schoolevenementen, dan is de ouderraad misschien wel iets voor jou.
Voorzitter:

Lianne van Gerwen

Je kan onze ouderraad contacteren via de website.
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Schooltijden
Begin

Einde

Voormiddag

8.30 u.

12.05 u.

speeltijd: 10.10 u. – 10.25 u.

Namiddag

13.30 u.

15.25 u.

speeltijd: 14.20 u. – 14.35 u.

De poorten van de school worden 15 minuten voor de aanvang van de lessen geopend.
Mogen we dan ook vragen dat de kinderen niet vroeger naar school komen, omdat buiten deze tijden
de schoolverzekering niet van kracht is en het toezicht nog niet aanwezig zal zijn.
Op woensdagnamiddag is de school gesloten.

Regeling van de middagbewaking.
Kinderen kunnen ’s middags blijven eten in de school, als hiervoor een geldige reden is.
De kinderen eten in 3 groepen. Er wordt toezicht uitgeoefend door vrijwilligers. We trachten de
kinderen zoveel mogelijk comfort en rust aan te bieden tijdens het eetmoment.

Voor het overblijven tijdens de middagpauze wordt er voor elk overblijfmoment een bijdrage
gevraagd van € 1,00. De onkosten komen op de schoolrekening.

Voor- en naschoolse opvang
Wij organiseren geen voor- en naschoolse opvang. Deze wordt verzorgd door de gemeente in het Huis
van Het Kind.
Voor vragen en inlichtingen kun je terecht bij de coördinator Veronique Vos: 011 51 05 60 of
huisvanhetkind@hamont-achel.be.
De opvang bevindt zich tegenover de school: Kloosterstraat 15.

Nuttige data
Neem regelmatig een kijkje op de kalender op onze website www.derobbert.be.
Ook in ons schoolblad de ’Robporter’ vind je nuttige info.
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Turnkledij
In onze school turnen de kinderen in een aangeboden en aangekocht t-shirt van de school tegen een
democratische prijs. Dit is echter geen verplichting, maar wel een aanrader wegens de uniformiteit.
Ze hebben dan nog turnpantoffels en/of sportschoenen nodig. Dit wordt ook besproken in de eerste
les van je kind of tijdens de kijkdag.

Fruitdag
In het kader van het gezondheidsbeleid van onze school en in verlenging van de kleuterschool
promoten we om op woensdag fruit mee te brengen naar school. De andere dagen kan een droge koek
meegegeven worden. Koeken van thuis zitten in een doosje zonder verpakking.

Een drankje in de klas
Alle kinderen kunnen dagelijks na de speeltijd water drinken. Op de speelplaats staan verschillende
waterfonteintjes.

Hoera … ik ben jarig
Je kind is jarig, vaak een heerlijke dag! Niet alleen thuis maar ook in de klas/school besteden we er
aandacht aan.
Trakteren kan en mag, maar dan wel het liefst met een droge koek, een wafel of een stukje cake.
Uitnodigingen worden niet uitgedeeld in de klas of op de speelplaats. We willen hiermee vermijden
dat kinderen teleurgesteld worden als ze geen uitnodiging krijgen. We vragen de ouders vriendelijk
om deze buiten de schoolpoort uit te delen.

Schooltoeslag
De schooltoeslag wordt automatisch toegekend via het groeipakket.

Betalingen
Voor alle betalingen die betrekking hebben op de onkosten gemaakt op school, moet geen contant
geld meegegeven worden. De onkosten worden via de schoolrekening 2-maandelijks vereffend.
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Medicatie
Principieel verstrekt de school geen enkele medicatie.
In uitzonderlijke gevallen kan je als ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je
kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste
dosering en toedieningswijze bevat. Het ‘medicatieformulier’ vind je op de website van de school of
kan je vragen op het secretariaat.

Lijst met geplande uitgaven
Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte
uitgaven.
Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven
zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor
betalen. De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

Verplichte activiteiten per klas

Prijs

-

€ 20 of minder

Leeruitstappen: halve of hele dag voor het eerste tot en
met het 4

-

de

leerjaar

Leeruitstappen: halve of hele dag voor het vijfde en het

€ 30 of minder

zesde leerjaar
-

Schoolreis

€ 25 of minder

-

Gymkledij

€5

-

Sportdag

€ 2,5

-

Extra sportactiviteit

€ 6 max

-

Culturele voorstelling

€ 6 max

-

Vandalisme kan aangerekend worden

Totaal voor het schooljaar

Max € 90

Niet verplicht aanbod per klas

Prijs

Middagtoezicht

€1
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