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Directie: Geert Monsaert

Op onze school zijn er 2 zorgjuffen: juf Annick (voor beide vestigingen) en juf Gwen (voor de 

vestiging in Welle).

Wij organiseren 2 oudercontacten per schooljaar voor onze kleuters en voor onze 
kinderen van de lagere school. Je krijgt deze data bij het begin van het schooljaar.

Contactgegevens  van de school:

GBS Welle GBS Iddergem gemeenteschoolwelle@telenet.be

Welleplein 3, 9473 Welle Leliestraat 1, 9472 Iddergem gemeenteschooliddergem@telenet.be

053 665 393 053 667 247  www.gbs-denderleeuw.be

Onze  schooluren:
   voormiddag  namiddag

maandag  8.40 – 12.15  13.35 – 15.30

dinsdag  8.40 – 12.15  13.35 – 15.30

woensdag  8.40 – 12.15             /

donderdag  8.40 – 12.15  13.35 – 15.30

vrijdag   8.40 – 12.15  13.35 – 15.30

een BetaalBare school!

Als basisschool zijn we gebonden aan de maximumfactuur. Dat betekent dat de bijdrage die 
ouders betalen aan de school beperkt is en bij wet vastligt. Daarnaast levert onze school extra 
inspanningen om een betaalbare school te zijn voor alle kinderen en ouders:

- Een drankje kopen op school is niet verplicht.
- Wij stimuleren het gebruik van de drinkbus en stellen gratis kraantjeswater ter beschikking 
 op school.
- Wij hebben een beleid op school rond het vieren van verjaardagen in de klas: kinderen 
 mogen geen individuele traktaties doen in de klas.
- Wij vragen aan ouders om liever geen cadeaus voor leerkrachten te kopen op het einde van 
 het schooljaar. Een woordje van dank op een briefje, kaartje of tekening vinden leerkrachten 
 bij ons wel fijn!
- Wij aanvaarden de Schoolkansenpas.

Hoe factureren wij?
We factureren maandelijks.

Spaarplan voor grotere uitstappen
Ouders kunnen meestappen in een spaarplan voor:

- bosklassen (4de leerjaar)
- zeeklassen (5de leerjaar)
- skiklassen (6de leerjaar)
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Begrijp je het Nederlands onvoldoende?

Dan kan je een Franse of Engelse versie

downloaden op de website van de school.

Vous ne comprenez pas

suffi  samment le néerlandais?

Téléchargez la traduction française

ou anglaise en allant sur le site internet.

Do you not suffi  ciently master Dutch?

You can download a French or English

translation from our school website.

www.gbs-denderleeuw.be
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Beste ouder,
Je hebt gekozen voor een school die zich inzet voor een goede samenwerking met 
ouders! Elk kind verdient kwaliteitsvol onderwijs en daar kunnen we het beste samen 
voor zorgen. Als ouder en opvoeder speel jij een belangrijke rol in de schoolloopbaan 
van je kind. Je kan heel wat dingen doen om je kind van thuis uit op te volgen, te 
motiveren en te ondersteunen. Daarnaast ben je voor ons een belangrijke bron van 
informatie. Als ouder ken je je kind immers het beste! 
Partners die samenwerken, hebben verwachtingen van elkaar, maar vaak worden deze 
niet uitgesproken en ontstaan er misverstanden. Dat is soms ook zo voor een school 
en ouders. Dit willen we vermijden. Met deze overeenkomst willen we jou vertellen 
waar we ons als school dagelijks voor inzetten. Je leest ook wat we van jou als ouder 
verwachten en wat jij als ouder kan doen om van thuis uit de schoolloopbaan van je 
kind zo goed mogelijk te ondersteunen. 

We willen het hier over 7 thema’s hebben: taal, oudercontact, aanwezigheden, indivi-
duele begeleiding, veiligheid, huiswerk en schoolkosten. Als we beiden akkoord gaan, 
ondertekenen we dit document. Zo engageren we ons beide tot een goede samenwer-
king en het opvolgen van een aantal afspraken!

Soms heb je als ouder vragen over de opvoeding of de schoolloopbaan van je kind.  Op 
die momenten wil de school er zijn voor jou. Aarzel dus niet om hulp te vragen. Samen 
zoeken we naar de beste oplossing voor jou en je kind, zodat je verder op weg kan.

Handtekening school Handtekening ouder(s)
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- Wij engageren ons om de taalontwikkeling van al  
 onze kinderen optimaal te begeleiden binnen  
 deze Nederlandstalige school.

- Alle kinderen zijn welkom op onze school. Wij  
 staan positief tegenover alle talen die op onze  
 school aanwezig zijn.

- Wij proberen met al onze ouders goed en duidelijk  
 te communiceren. In onze communicatie met  
 anderstalige ouders proberen we voldoende  
 flexibel te zijn zodat het contact optimaal blijft  
 verlopen. Tegelijk willen we onze kinderen en  
 hun ouders  zoveel mogelijk stimuleren om het  
 Nederlands te gebruiken. Wij vinden dit belangrijk  
 om  verschillende redenen. Eén daarvan is dat  
 niet al onze leerkrachten een andere taal  
 spreken. Zij waarderen elke inspanning die je doet  
 om de Nederlandse taal te leren en met hen in het  
 Nederlands te praten.  

- Wij stimuleren anderstalige ouders om Nederlands  
 te leren. We geven hen informatie over het aanbod  

 van Nederlandse taallessen en mogelijkheden om  
 de Nederlandse taal verder te oefenen.

- Ouders die bepaalde informatie niet begrijpen,  
 kunnen steeds terecht bij de directie of de  
 zorgleerkracht. 

- Op onze school hebben we zorgpersoneel. Zij  
 zorgen ervoor dat alle kinderen zich goed voelen  
 bij ons op school. Bovendien geven ze extra zorg  
 aan kinderen die moeilijk leren en aan anderstalige  
 kinderen. 

- Wij organiseren op onze school een taalklas voor  
 anderstalige en taalzwakke kinderen. Ouders die  
 hierover vragen hebben, kunnen steeds terecht  
 bij de zorgjuffen of de directie.

- We laten onze kinderen kennismaken met de  
 bibliotheek en stimuleren hen om te lezen, zowel  
 in het Nederlands als in de thuistaal.

- Wij geven informatie aan onze anderstalige ouders  
 over meertalig opvoeden.

taal
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om de taalontwikkeling van je kind te stimuleren

Praten, praten, praten!
De beste manier om je kind beter te laten worden in taal, is praten, praten en nog eens praten. Gesprekjes  
voeren, liedjes zingen, samen in een boekje lezen,… allemaal activiteiten die de taalontwikkeling van je kind 
bevorderen. Doe dat in een taal waarin je je goed voelt en zeker niet in een taal die je niet zo goed kent! 
Als je kind de moedertaal veel hoort en praat, zal dat helpen bij het aanleren van een tweede taal zoals het 
Nederlands.  

nederlands oefenen in de vrije tijd
Als je kind thuis geen Nederlands spreekt, probeer er dan voor te zorgen dat het ook buiten de schooluren  
Nederlands kan oefenen. Zo wordt het Nederlands voor je kind meer dan alleen een ‘schooltaal’. In 
Denderleeuw zijn er veel activiteiten voor kinderen en jongeren in de vrije tijd. Je kan kiezen voor sport, 
muziek, dans, een jeugdbeweging en nog veel meer. Op die manier oefent je kind het Nederlands met 
vrienden tijdens een leuke activiteit. Ideaal!
Voor een brochure met het aanbod of voor meer info kan je terecht op de afdeling Vrije Tijd van de gemeente 
Denderleeuw, in ’t Kasteeltje (Stationsstraat 7) of via 053 64 54 00.

elke dag naar de klas!
Kleuters die elke dag of met regelmaat naar de klas komen, leren heel veel taal en de taalontwikkeling gaat 
snel vooruit. De juf of de meester spreekt er met hen, maar ze praten ook veel met de andere kleuters. Je zal 
zien dat ze heel snel vooruitgaan! 

Zelf nederlands leren
Als je zelf inspanningen doet om Nederlands te leren en te gebruiken (bv. tegen de juf ) heeft dit een positieve 
invloed op je kind. Je laat op die manier aan je kind zien dat het Nederlands ook voor jou een belangrijke 
taal is. Wat jij belangrijk vindt, vindt je kind ook belangrijk! Bovendien kan je zo beter volgen wat je kind op 
school allemaal beleeft en leert.  

Je kan als ouder helpen!

enkele tips
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- Bij het begin van elk schooljaar organiseren wij een infoavond  voor alle ouders en een kennismaking
 met de leerkracht van je kind in de klas. 

- Zowel voor kleuters als voor kinderen uit de lagere school organiseren we oudercontacten. De data krijg 
 je bij het begin van het schooljaar. Zo heb je voldoende tijd om de nodige regelingen te treffen. Eén of  
 twee weken vóór het oudercontact krijg je ter herinnering nog eens een uitnodiging mee met je kind. 

- Wij doen ons best om van het oudercontact een fijn moment te maken en voldoende positief te  
 communiceren over je kind.

- De school kan je ook uitnodigen voor bijkomende gesprekken over je kind. We brengen je tijdig op de 
 hoogte van het tijdstip zodat we samen naar een gepaste oplossing kunnen zoeken. 

- Het gesprek met de leerkracht gaat door in het Nederlands. Als het gesprek met de ouder(s) heel belangrijk  
 is of van delicate aard, dan kan de school een gemengde conversatie toelaten of zelf voor een tolk zorgen. 
 Wij brengen de ouders hiervan tijdig op de hoogte.

oudercontact
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ik kom naar het oudercontact
Je probeert aanwezig te zijn op de oudercontacten. Als je een uur hebt gekregen, gelieve dat te respecteren 
zodat andere afspraken geen vertraging oplopen. 
Indien je toch niet aanwezig kan zijn, verwittig je best de school (contactgegevens vooraan in deze brochure).  

afspraken over taal naleven
Het gesprek met de leerkracht verloopt in het Nederlands. Als jouw Nederlands onvoldoende is, breng dan 
een tolk mee naar het oudercontact. Het is beter dat je eigen kinderen niet tolken. Probeer te zoeken naar 
een volwassen persoon. Indien je hiervoor niemand kent, neem dan contact op met de directie. Als het 
gesprek met de ouders heel belangrijk is of van delicate aard, dan kan de school zelf voor een tolk zorgen of 
toelaten dat je je eigen taal spreekt terwijl de leerkracht in het Nederlands antwoordt. De school brengt je 
hiervan tijdig op de hoogte.

kijk elke dag in de agenda of het heen-en-weerschriftje
Wij gebruiken op onze school heen-en-weerschriftjes, de schoolagenda, kalenders en brieven om ouders te 
informeren. Het is belangrijk dat je als ouder elke dag het heen-en-weerschriftje of de agenda van je kind 
controleert, zo blijf je helemaal op de hoogte. Mocht je iets niet begrijpen, aarzel dan niet om de leerkracht 
van je kind vragen te stellen! 

aarzel niet om te communiceren met de leerkracht!
Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan je op elk moment een gesprek 
aanvragen met de leerkracht van je kind. Je vindt de contactgegevens van de leerkracht vooraan in de agenda 
van je kind. Daarnaast kan je ook gebruik maken van het heen-en-weerschriftje of de agenda van je kind om 
met de leerkracht te communiceren. Je kunt een vraag stellen, een opmerking maken, een belangrijk weetje 
over je kind meedelen,… of de leerkracht een complimentje geven over zijn of haar werk!  

enkele tips

2/10

Je kan als ouder helpen!
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- Wij stimuleren ouders om hun kleuters elke dag naar school te brengen. We vinden het belangrijk om nieuwe  
 ouders te laten kennismaken met de juf of meester van hun kind en hen vertrouwd te maken met onze  
 manier van werken. Zo organiseren wij bij de start van elk schooljaar een kennismaking in de klas. Ouders  
 krijgen informatie van de juf of meester over wat hun kind leert in de klas en kunnen vrijuit vragen stellen.

- Wij volgen al onze leerlingen op. Wanneer een kind lange tijd afwezig blijft zonder bericht van de ouders,  
 neemt de school contact op met hen.   

voldoende aanwezig
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elke dag naar de klas!
Je brengt je kind liefst elke dag of heel regelmatig naar de kleuterklas. Dit is belangrijk voor de algemene 
ontwikkeling. In de kleuterklas ontdekt je kind zichzelf, de anderen en de wereld rondom hem. De lijst van 
dingen die je kind in de kleuterklas leert, is oneindig: nieuwe woorden gebruiken, sociaal omgaan met 
andere kinderen, samenwerken met andere kinderen, zelfstandig werken, bewegen, praten voor een groep, 
zingen en dansen,… Door al die zaken te leren, krijgt je kind zelfvertrouwen!  

respecteer afspraken rond afwezigheden
Vanaf 6 jaar is je kind schoolplichtig. Als je kind niet naar school kan komen, dan verwittig je de school.  
Een ziektebriefje geschreven door de ouders kan slechts vier keer per schooljaar (voor maximaal drie 
opeenvolgende dagen). Vanaf de vijfde keer heb je een briefje van de dokter nodig of als je kind langer ziek 
is dan 3 dagen. Voor gewettigde afwezigheden (bv. begrafenis, huwelijk of bepaalde religieuze feestdagen) 
neem je vooraf contact op met de leerkracht van je kind. Voor alle andere afwezigheden vraag je toestemming 
aan de directie.

Blij dat je op tijd bent!
Het is aangenamer voor je kind en voor de juf of meester als iedereen aanwezig is bij het startmoment van 
de dag. Als je als ouder aandacht hebt voor stiptheid, leert jouw kind hierin ook de juiste attitude. Onze 
schooluren vind je vooraan in de brochure. 

voldoende aanwezig

enkele tips

Je kan als ouder helpen!
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- Wij volgen de evoluties van al onze leerlingen op en trachten hen zo goed mogelijk te begeleiden bij het  
 leren. Op deze manier kunnen we tijdig mogelijke problemen ontdekken en signaleren aan ouders. Onze  
 school heeft hiervoor zorgpersoneel. 

- De individuele begeleiding gebeurt op een ernstige manier (op basis van feiten en observaties) en  
 bovendien gaan we discreet om met deze informatie. 

- Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere  
 kinderen hebben constant nood aan individuele begeleiding en extra zorg. Als je kind nood heeft aan  
 begeleiding en extra zorg, dan bespreken we dit samen met jou. We maken een afspraak en laten je weten  
 wie aanwezig zal zijn bij het gesprek. De leerkracht van je kind is altijd aanwezig. Tijdens dit gesprek  
 maken we afspraken: we bespreken de ondersteuning die de school kan bieden en wat je als ouder kan  
 doen.

individuele Begeleiding 
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maak tijd vrij en wees niet bang voor een zorgoverleg
We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot samenwerking. De school is ervan overtuigd dat de inbreng 
van de ouders heel belangrijk is en wil hen betrekken bij de beslissingen over hun kind.  

een open en eerlijk gesprek
Als ouder ken jij je kind het beste. De informatie waarover jij beschikt, is daarom zeer nuttig. Het is dus 
in het belang van je kind dat je een open en eerlijke houding aanneemt tijdens het gesprek. Tijdens het 
zorggesprek kan je als ouder ook vertellen over jezelf en welke ondersteuning je wel en niet kan geven. Het 
is belangrijk dat de afspraken die we maken voor jou ook realistisch en haalbaar zijn. 

Blijf niet zitten met je vragen!
Als ouder kan je je soms zorgen maken over wat er met je kind op school gebeurt: voelt mijn kind zich wel 
goed in de klas? Wordt mijn kind gepest? Heeft mijn kind faalangst of stress…? Blijf niet zitten met deze 
vragen en spreek erover met de juf of de meester van je kind. Het kan immers zijn dat jij als ouder sneller 
iets aanvoelt. Door erover in gesprek te gaan met de school, kan er gezocht worden naar de beste oplossing. 

individuele Begeleiding 

enkele tips

Je kan als ouder helpen!
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- Onze school besteedt veel aandacht aan veiligheid op school en veiligheid in de nabije schoolomgeving.

- ’s Morgens is er toezicht aan de schoolpoort. 

- Na schooltijd begeleiden we de kinderen die naar huis gaan of naar de naschoolse opvang.

- Een aantal leerkrachten volgden een cursus verkeersveiligheid en zijn aangesteld als ‘gemachtigde  
 opzichters’.

veilig aan de schoolpoort 
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aandacht voor de veiligheid van alle kinderen
Wij vragen jou om samen met ons in te staan voor de veiligheid aan de school. Niet alleen voor je kind, maar 
voor al onze kinderen. Zo geef je het goede voorbeeld aan je kind. Zaken zoals dubbel parkeren, je wagen 
parkeren op het zebrapad of op de strook van de bus kunnen niet! Ze zorgen niet alleen voor hinder en 
onveilige situaties, maar ook voor ergernis bij andere ouders en schoolpersoneel.  

vertrek tijdig
Als je je kind naar school brengt met de auto, is het belangrijk dat je tijdig vertrekt. Het aantal parkeerplaatsen 
vlakbij de schoolpoort is beperkt. Daardoor kan het zijn dat je wat verder moet parkeren.

veilig op de fiets
Als je kind met de fiets naar school komt, zorg er dan voor dat de fiets in orde is en blijft. Het is veiliger op 
die manier! veilig aan de schoolpoort 

enkele tips

Je kan als ouder helpen!
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We hebben op onze school een aantal afspraken rond huiswerk. Wij communiceren hierover met al onze ouders  
tijdens het infomoment in de klas bij de start van het schooljaar, tijdens oudercontacten en via de 
schoolagenda. 

huiswerk 
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Probeer te zorgen voor structuur, rust en een positieve sfeer
> Zorg voor een rustige werkplek (niet te veel lawaai, niet te veel rommel).

> Toon interesse voor het huiswerk en voor alles wat je kind doet en leert op school. Neem af en toe een kijkje,  
 niet als controle, maar om te weten waar je kind mee bezig is. Kijk ook dagelijks in het heen-en-weer- 
 schriftje of de schoolagenda van je kind.

> Zorg ervoor dat huiswerk niet leidt tot spanningen in huis, maar probeer je kind te stimuleren op een  
 positieve manier.

> Als het niet zo goed lukt met het huiswerk, aarzel dan niet om raad te vragen aan de juf of meester van je  
 kind. 

> Voldoende slaap is niet alleen nodig voor een goede dag op school, maar ook voor het maken van huiswerk.  
 Zorg er dus voor dat je kind voldoende nachtrust krijgt!

huiswerk 

enkele tips

Je kan als ouder helpen!
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de maximumfactuur: wat is dat?
De maximumfactuur voor de basisschool zorgt ervoor dat alle basisscholen in Vlaanderen evenveel kosten 
voor alle kinderen. Zo kunnen alle ouders voor hun kinderen een school kiezen zonder zich zorgen te maken 
over de schoolfactuur. De kostprijs die de school mag vragen aan ouders is heel democratisch en garandeert 
betaalbaar onderwijs! Het bedrag is gekoppeld aan de leeftijd van het kind en ligt vast. Voor dat bedrag krijgt 
je kind een heel jaar onderwijs.

Wat valt onder de maximumfactuur?
Alle activiteiten die de school organiseert om het leren van je kind aangenaam en boeiend te maken: een 
toneelbezoek, een bezoek aan een tentoonstelling, een natuurwandeling in het bos,… Ook voor meerdaagse 
uitstappen in de schooltijd is er een maximaal bedrag bepaald.

Ook alle materialen die nodig zijn om de lessen te volgen in de klas, moet de school gratis ter beschikking 
stellen. Een aantal zaken zoals een boekentas of een turnzak moet je wel zelf kopen. Je vindt een lijst met alle 
materialen op www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/basis/materialen/. Je krijgt een overzicht van wat je 
wel en niet hoeft te kopen. Je vraagt hierover ook best wat uitleg op de school van je kind!

schoolkosten

16



v

Wat zijn de bedragen?
Voor een kleuter betaal je als ouder maximaal 45 euro per schooljaar.

Zit jouw kind in de lagere school? Dan betaal je hoogstens 85 euro per schooljaar.

Het maximale bedrag dat de school mag aanrekenen voor meerdaagse uitstappen over de 
hele carrière in de lagere school bedraagt 410 euro.

deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en kunnen dus lichtjes afwijken.

Wat valt niet onder de maximumfactuur?
De school biedt een aantal diensten vrijblijvend aan en ouders beslissen zelf of ze hiervan gebruik maken of 
niet. Hiervoor rekent de school een kostprijs aan. Bij het begin van elk schooljaar krijg je van de school een 
overzicht van de prijzen. Zo weet je als ouder welke extra kosten je kan verwachten. 

Het gaat hier om de volgende zaken:
- turnkledij
- warm eten op school
- middagtoezicht
- vervoer van en naar school
- nieuwjaarsbrieven
- klasfoto’s
- abonnementen op tijdschriften voor je kind
- opvang voor en na school

Nog meer info over de maximumfactuur en schoolkosten vind je op
www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/basis/faq
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schoolkosten
een flexiBele school
Wij bieden ouders verschillende betalingsmogelijkheden aan: overschrijving, gespreide betaling of cash 
betalen. 

een informerende school
Sommige ouders hebben recht op financiële tussenkomsten. Wij informeren alle ouders over de 
mogelijkheden: schooltoelage, tussenkomst van het OCMW in Denderleeuw via de Scholenkansenpas, 
tussenkomsten door het ziekenfonds (bv. voor meerdaagse uitstappen of logopedie).

een ZorgZame school
Wij spreken onze kinderen nooit aan over betalingen of onbetaalde facturen. Alle communicatie over 
schoolkosten ontvang je van ons via de post of via een gesloten enveloppe in de agenda van je kind. Als 
we merken dat de facturen onbetaald blijven, dan nodigen we je uit voor een vertrouwensgesprek op onze 
school om te zoeken naar een duurzame oplossing.
Heb je vragen over schoolkosten? Wens je een andere betalingsregeling of lukt het niet om de facturen te 
betalen? Aarzel dan niet en contacteer de directie (contactgegevens vooraan in de brochure).
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Directie: Geert Monsaert

Op onze school zijn er 2 zorgjuffen: juf Annick (voor beide vestigingen) en juf Gwen (voor de 

vestiging in Welle).

Wij organiseren 2 oudercontacten per schooljaar voor onze kleuters en voor onze 
kinderen van de lagere school. Je krijgt deze data bij het begin van het schooljaar.

Contactgegevens  van de school:

GBS Welle GBS Iddergem gemeenteschoolwelle@telenet.be

Welleplein 3, 9473 Welle Leliestraat 1, 9472 Iddergem gemeenteschooliddergem@telenet.be

053 665 393 053 667 247  www.gbs-denderleeuw.be

Onze  schooluren:
   voormiddag  namiddag

maandag  8.40 – 12.15  13.35 – 15.30

dinsdag  8.40 – 12.15  13.35 – 15.30

woensdag  8.40 – 12.15             /

donderdag  8.40 – 12.15  13.35 – 15.30

vrijdag   8.40 – 12.15  13.35 – 15.30

een BetaalBare school!

Als basisschool zijn we gebonden aan de maximumfactuur. Dat betekent dat de bijdrage die 
ouders betalen aan de school beperkt is en bij wet vastligt. Daarnaast levert onze school extra 
inspanningen om een betaalbare school te zijn voor alle kinderen en ouders:

- Een drankje kopen op school is niet verplicht.
- Wij stimuleren het gebruik van de drinkbus en stellen gratis kraantjeswater ter beschikking 
 op school.
- Wij hebben een beleid op school rond het vieren van verjaardagen in de klas: kinderen 
 mogen geen individuele traktaties doen in de klas.
- Wij vragen aan ouders om liever geen cadeaus voor leerkrachten te kopen op het einde van 
 het schooljaar. Een woordje van dank op een briefje, kaartje of tekening vinden leerkrachten 
 bij ons wel fijn!
- Wij aanvaarden de Schoolkansenpas.

Hoe factureren wij?
We factureren maandelijks.

Spaarplan voor grotere uitstappen
Ouders kunnen meestappen in een spaarplan voor:

- bosklassen (4de leerjaar)
- zeeklassen (5de leerjaar)
- skiklassen (6de leerjaar)
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Begrijp je het Nederlands onvoldoende?

Dan kan je een Franse of Engelse versie

downloaden op de website van de school.

Vous ne comprenez pas

suffi  samment le néerlandais?

Téléchargez la traduction française

ou anglaise en allant sur le site internet.

Do you not suffi  ciently master Dutch?

You can download a French or English

translation from our school website.

www.gbs-denderleeuw.be
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