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Beste ouders,  
 
We heten u en uw kind(eren) van harte welkom op onze 
school. We zijn opgetogen en dankbaar dat u vertrouwen 
stelt in onze school. Ons schoolteam zal zich daarom ten 
volle inzetten voor de maximale ontplooiing van uw 
kind(eren) waarbij de balans tussen hoofd, hart en handen 
centraal staat.  
 
U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding 
en degelijk onderwijs verwachten, gedragen door een 
hedendaags opvoedingsproject voor de Vlaamse 
Jezuïetencolleges. Als school stimuleren we het ‘in dialoog 
gaan’ met elkaar als fundament voor een open en 
verdraagzame samenleving. 
 
Kinderen opvoeden is een uitdagende, maar voornamelijk 
ook een boeiende bezigheid. Wij willen daarom als school 
voor u een partner zijn in het begeleiden en opvoeden van 
uw kind. In onze school gaan we dan ook op een duidelijke, 
consequente en respectvolle manier om met alle kinderen 
en stimuleren hen om dit voorbeeld te volgen 
 
Verder willen we een open school zijn, een school waar u 
steeds terecht kan met vragen en/of bezorgdheden. 

1. Voorwoord 
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Regelmatig worden er oudercontacten georganiseerd, maar 
ook buiten deze vaste momenten staan wij steeds klaar om 
samen met u naar eventuele oplossingen te zoeken. 
 
Een positieve samenwerking tussen school en gezin geeft 
kinderen  een houvast en de bevestiging om zichzelf 
optimaal te ontplooien. Daarom hopen wij dat  zowel u als 
uw kinderen zich thuis zullen voelen op onze school. 
 
Wij wensen u en uw kind(eren) alvast vele plezierige, leerrijke 
en uitdagende momenten op onze school toe. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Het schoolteam. 
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De GVLS Sint Jozefcollege - BSD is een vrije lagere 
school in Turnhout. De lagere school wordt ingericht door de vzw 
Sint Jozefcollege Turnhout. De school maakt deel uit van de 
scholengemeenschap 'Taxandria', met onder andere scholen in 
Turnhout, Merksplas en Vlimmeren. 
 
 

 
 
 

Gesubsidieerde Vrije Lagere School  
Sint Jozefcollege  
 
Pieter De Nefstraat 4 
2300  TURNHOUT 
  
tel:   014/41.17.02  
 
email:  directie@sjt-lager.be  
 
website:  www.sjt-lager.be  
 
 
 
 
 

Structuur 

Contact met onze school 

2. Wie is wie? 

mailto:directie@sjt-lager.be
http://www.sjt-lager.be/
http://www.sjt-lager.be/
http://www.sjt-lager.be/
http://www.sjt-lager.be/
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Directie: Annemie 
Daemen 
014 41 17 02 
directie@sjt-
lager.be 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Secretariaat: Elien Brys 
014 41 17 02 
secretariaat@sjt-
lager.be 
 
 
 

 

Zorgcoördinator: Mireille Appels 
014 41 17 02 
zorgbeleid@sjt-
lager.be 
 
 
 
 

 

Leerkrachtenteam: Een volledige lijst van het 
personeel wordt bij het begin van 
het schooljaar met de leerlingen 
meegegeven. 

 
 
 

 

  

mailto:directie@sjt-lager.be
mailto:directie@sjt-lager.be
mailto:secretariaat@sjt-lager.be
mailto:secretariaat@sjt-lager.be
mailto:zorgbeleid@sjt-lager.be
mailto:zorgbeleid@sjt-lager.be
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1. Vertrouwen geven.    
Inzetten op vrijheid en 
‘verantwoordelijkheid’ 

 
 

2. Zorg dragen voor 
leerlingen.   ‘Cura 
personalis’ 
 

 

3. Uitdagen tot meer.    
‘Magis’ 

 

4. Smaak geven.    
‘Non multa sed 
multum’ 

 

5. Reflecteren en kritisch 
kiezen.   Onderscheiden 

 

3. Pedagogisch project 
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6. De hele mens vormen.   
Bekwaam, bewust, 
bewogen 

 

 

7. Samen werken, samen 
leven.    
Eenheid in 
verscheidenheid 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Perspectieven openen.   
God zoeken in alle dingen 

 

 

10. Zorg dragen voor 
de wereld.    
‘En todo amar y servir’ 

 

 

9. Zorg dragen voor de 
wereld.    
‘En todo amar y servir’ 
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Maandag 08.30u – 11.40u      13.05u – 15.25u 

Dinsdag 08.30u – 11.40u      13.05u – 15.25u  

Woensdag 08.30u – 12.05u      

Donderdag 08.30u – 11.40u      13.05u – 15.25u 

Vrijdag 08.30u – 11.40u      13.05u – 15.25u 

 
Maak er een goede gewoonte van om uw kind op tijd naar school te 
brengen. Later toekomen zorgt voor een verstoorde lesgang. 
 
 

 
Neem regelmatig een kijkje op onze website: http://www.sjt-
lager.be of op het gele kalenderblaadje dat u bij aanvang van het 
schooljaar ontvangt.  
 
Op de site kan u onze agenda, de planning, foto’s en naschoolse 
activiteiten terugvinden.  
 
 

 
Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen hun boterhammen 
opeten in de refter. Hiervoor wordt een bijdrage aangerekend, 
dewelke u kan terugvinden op onze website en de bestellijst. De 

Begin- en einduren van de school 

Vakanties, vrije dagen en nuttige data 

Middagbewaking 

4. Engagement 

http://www.sjt-lager.be/
http://www.sjt-lager.be/
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volgende dranken worden aangeboden: melk, chocomelk, 
mineraalwater, bruiswater. 
Na de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie is er soep 
verkrijgbaar op maandag. 
 
 

 
's Middags of na de lestijden kunnen de leerlingen op twee plaatsen 
worden opgehaald, nl. aan de Pieter De Nefstraat (voorkant van de 
school) of aan de Sint Jozefstraat (achterkant aan de fietsenstalling). 
De leerlingen gaan bij het belsignaal in de juiste rij staan en een 
leerkracht zal de leerlingen op een veilige wijze naar de juiste 
uitgang begeleiden.   
Leerlingen met broers of zussen in de kleuterschool van de 
Beekstraat kunnen ook de rij nemen naar de kleuterschool. Een 
leerkracht begeleidt hen dan tot aan de kleuterschool. Op die manier 
moet u als ouder maar op één plaats uw kinderen ophalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jong geleerd is oud gedaan. Gezonde voeding zorgt 
voor een gezond lichaam, en daar zetten wij als school 
hoog op in. Dat wil zeggen dat we tijdens de speeltijd 
voldoende bewegen en een gezond tussendoortje eten. 
Een stukje fruit, groente of een droge koek is toegestaan. 
We brengen dit mee in een herbruikbaar doosje.  
 

De vaste fruitdag op school is donderdag. 

Afhalen kinderen 

Gezonde voeding 
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Onze school doet ook mee aan het project: ‘Oog voor lekkers’! 
Dankzij subsidies van de Vlaamse overheid kunnen wij onze 
leerlingen elke dinsdag een gratis stuk fruit of groente aanbieden.  
 
 

 

• Zwemmen 
 
Per semester gaan een aantal klassen zwemmen.  
De kinderen brengen steeds een stevige zwemzak mee met 
daarin :  
 - een zwembroek of badpak 

- twee handdoeken 
- kam of haarborstel  
- duikbril (indien uw kind last heeft aan de ogen) 
- plastieken zak (voor nat badpak of zwembroek) 

 

• Turnen 
 
Elke week heeft uw kind 2 lestijden turnen. 

Het t-shirt en de sportbroek 
worden via de school besteld.   
De ouders zorgen voor witte 
turnpantoffels en kousen.  
Het turngerief wordt 
bewaard in de school in een 
turnzak. Tijdens 
vakantieperiodes krijgt u de 
gelegenheid om het 
turngerief uit te wassen. 

 
 
 
 
 

Sport op school 
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Regelmatig verliezen kinderen hun spullen. Koekjesdozen, jassen, 
sjaals, … Bent u iets verloren? Vraag dit na  aan de klasleerkracht en 
ga eens kijken aan het secretariaat bij de verloren voorwerpen.  
 
Tip voor de ouder(s): schrijf overal de naam van uw kind in of op. 
Zo kan een verloren voorwerp snel terugbezorgd worden. 
 
 
 

 
Bij elke afwezigheid verwittigen de ouders onmiddellijk (bv. per 
telefoon) het schoolsecretariaat. Elke afwezigheid moet schriftelijk 
gewettigd worden. Hiervoor bezorgen de ouders aan de klastitularis 
een ondertekende verklaring of een medisch attest. De verklaring 
vermeldt de naam van de leerling, de klas, de reden van afwezigheid, 
de begindatum en de vermoedelijke einddatum.  
 
  

• Is uw kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen 
ziek, dan is een doktersattest verplicht.   

• Is uw kind minder dan drie opeenvolgende 
kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders 
voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer 
per schooljaar gebruikt worden. 

• Is uw kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact 
op met de school en het CLB.   

• Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de 
tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren 
plaatsvinden.  

  
 

Verloren voorwerpen 

Afwezigheden 
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In sommige gevallen kan de directie toestemming geven voor 
afwezigheden. Gelieve voor verdere informatie hieromtrent ons 
schoolreglement te raadplegen. 
 
Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming 
gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit 
vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat  een kind op 
school is van 1 september tot en met 30 juni.  
 
 
 
 

 

 
 
 

 

De school organiseert tal van klassikale activiteiten die een extra 
culturele verrijking en sportieve ontplooiing beogen: o.a. 
toneelvoorstellingen, poppentheater, techniekdag, verkeersweek, 
VVV-project, sportklassen, sportdagen (2x), uitnodigen van 
jeugdschrijvers enz. Hiervoor wordt een financiële bijdrage 
gevraagd van de ouders. Uw kind is verplicht deel te nemen aan 
activiteiten die maar één schooldag duren. Dat zijn de normale 
schoolactiviteiten. Via het schoolreglement informeren we u graag 
verder over al onze activiteiten en de kostprijs hiervan.   
 

 

Onze school organiseert ook enkele naschoolse activiteiten die we 
graag in de kijker zetten. We willen de kinderen laten kennismaken 
met een brede waaier aan uiteenlopende activiteiten waarmee we de 
leer- en leefwereld van onze kinderen trachten te verrijken. Enkele 
voorbeelden van onze naschoolse activiteiten: 
 

Schoolse activiteiten 

Naschoolse activiteiten 

5. Activiteiten 
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• Sportsnack  

• Kinderdisco 

• Paasontbijt 

• Netbal initiatie 

• Spelletjesmiddag 

• WIWETER (mits voldoende inschrijvingen) 

• Programmeren met Scratch 

• Typles 

• Collegekampen Zwitserland 

Voor een volledige lijst van onze activiteiten en de exacte data kan u 
steeds onze website raadp  legen. 
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6. Welzijnsbeleid 
 
 
 
 
 

 

Wie te voet naar de school komt, kan 
de ingang van de P. De Nefstraat of 
van de Sint Jozefstraat gebruiken. 
Fietsers komen steeds langs de Sint 
Jozefstraat zodat ze de fietsen in de 
fietsenrekken kunnen plaatsen. Als u 
uw kind met de auto brengt, vragen 
wij u de parking Muylenberg te 
gebruiken. Hou rekening met de veiligheid van onze kinderen en 
gebruik de parking op een correcte manier.   
 
Moedig uw kind ook steeds aan om een fluohesje en/of fietshelm te 
dragen.   
 

 

Een ouder kan aan de school vragen om medicatie toe te dienen. 
Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van 
de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. 
 

 

Wat dekt de schoolverzekering? 
a) De medische kosten van een ongeval in het schoolleven of 

op de schoolweg. 
b) De aansprakelijkheid van leerlingen voor schade 

veroorzaakt aan derden is enkel gedekt tijdens het 
schoolleven.   

c) Wanneer een leerling schade lijdt, raden wij de ouders aan 
om aangifte te doen bij de familiale verzekeraar. 

  

Verkeersveiligheid 

Medicatie 

Schoolverzekering 
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7.  Afspraken 

 

Er geldt een algemeen rookverbod in en rond de school.  
 
 

 

 
  
 
 
 

 
Kinderen worden aan de schoolpoort afgezet. Tijdens de lesuren 
gaan ouders nooit naar de klaslokalen zonder toestemming van de 
directie .  
 

 
Er is steeds toezicht voorzien op de school 30 minuten voor en na 
de lestijden. Dit wil zeggen 's morgens vanaf 8.00 uur en 's avonds 
tot 16.00 uur.  Dit is gratis. Op woensdagmiddag is er geen 
toezicht.  
 
Leerlingen van het tweede tot het zesde leerjaar kunnen in de 
avondstudie blijven op school. Deze avondstudie gaat door van 
16.00 uur tot 16.45 uur in de eetzaal van de school. Tussen 16.45 – 
17.00 uur kan u uw kind ophalen. Per deelname aan de 
avondstudie wordt 1,80 euro in rekening gebracht.  
 
Kinderen kunnen tussen 7.00 uur en 8.00 uur en van 16.00 uur tot 
19:00 uur naar de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse 
opvang wordt georganiseerd door Gabbers en Co, Druivenstraat 33 
in Turnhout.  
 
 

Rookverbod 

Toegang tot de klaslokalen 

Kinderopvang en avondstudie 

Middagverblijf 
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De middagpauze is van 11u45 tot 13u05. Voor wie 's middags niet 
naar huis gaat, is het verlaten van de school tijdens de middagpauze 
verboden: elke afwijking moet vooraf schriftelijk aangevraagd 
worden. Leerlingen die naar huis gaan, kunnen vanaf 12u50 terug de 
school binnen. Wie blijft eten, brengt boterhammen mee.  Wij 
verpakken het lunchpakket bij voorkeur in een getekende brooddoos 
(milieuvriendelijk). De kinderen kunnen volgende dranken bij hun 
boterhammen kiezen: melk, chocomelk, spuitwater en 
mineraalwater.  In de winterperiode is er verse soep op maandag. De 
drank (met uitzondering van de soep) is in de refterprijs begrepen.  
Drinkbusjes van thuis meegebracht, zijn in de refter niet toegelaten. 
Tijdens de refterbeurt hebben we fijne tafelmanieren. Leerlingen die 
toevallig in de refter blijven brengen € 0,80 mee.  
 

 
We vragen dat uw kinderen verzorgd naar school komen in nette, 
sobere kledij. 
  

 
De leerlingen gebruiken  een stevige boekentas. Schoolmateriaal is 
duur en moet lang meegaan; behandel alles dus met zorg!  Ze 
respecteren uiteraard ook het schoolmateriaal van de 
medeleerlingen. Bij schade of vernieling kunnen de ouders verplicht 
worden dit te vergoeden.  
  
Boeken worden beschermd met een sobere kaft, merk ze met de 
naam en  klas van uw kind. Onze school heeft ook een 
kinderschoolreglement met schoolafspraken. Lees deze goed door, u 
kan het kinderschoolreglement vinden op de laatste pagina van deze 
brochure. Tijdens de eerst week van het schooljaar wordt deze ook 
in de agenda van de leerlingen gekleefd. 
 

Kledij en uiterlijk 

To do voor de leerlingen 

To do voor de ouder(s), enkele tips 
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De agenda is het meest gebruikte communicatiemiddel tussen 
ouders en de school. Bekijk deze elke dag en zorg er steeds voor dat 
uw kind in orde is met wat in de agenda wordt gevraagd. Kijk 
dagelijks na of er huiswerk gemaakt moet worden. Zorg ook voor 
een rustige, propere plaats waar uw kind kan werken en moedig uw 
kind aan. Bewaak de tijd: uw kind moet niet te lang en niet te kort 
bezig zijn met huiswerk. Kijk steeds ook na of het huiswerk volledig 
gemaakt is. Bewaak mee de orde en netheid in de boekentas.  

 

 
Regelmatig ontvangen de ouders de “Nieuwsbrief”. Ook de website 

www.sjt-lager.be tracht het schoolleven op de voet te volgen. Alle 

brieven worden op de laatste schooldag van de week (normaal 
vrijdag) aan de kinderen meegegeven in een afzonderlijke postmap. 
Bekijk en onderteken deze brieven en/of toetsen tijdens het 
weekend. Voor uw kind is het fijn om in orde te zijn met de 
briefwisseling. 
  

Contacten ouders - school 

http://www.sjt-lager.be/
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Eke kleuter van de 3de kleuterklas, uit eender welke school, moet 
zich laten inschrijven bij de overgang naar het 1ste leerjaar.  We 
brengen u via briefwisseling tijdig op de hoogte wanneer de 
inschrijvingen van start gaan. U vindt deze data ook terug op onze 
website. 
 
Een uitgebreide neerslag met betrekking tot de wettelijke bepalingen 
betreffende de inschrijvingen, kan u in ons schoolreglement vinden 
op     pagina 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elk kind is anders, elk kind leert anders. Wij willen al onze kinderen 
omringen met de beste zorgen zodat ze zich maximaal kunnen 
ontwikkelen.  We streven daarbij naar gelijke onderwijskansen voor 
ieder kind.  
  
Onze school krijgt jaarlijks aanvullende lestijden voor het voeren van 
een kwaliteitsvol zorgbeleid. Deze lestijden worden aangewend voor 
meerdere initiatieven: remediëren in de klas, taalvaardigheden, 
begeleiding bij socio- emotionele moeilijkheden etc.  
 
Al deze zorginitiatieven worden gedragen door het hele schoolteam. 
De klasleerkracht, de zorgcoördinator, de zorgleerkracht en de 
directie zijn samen verantwoordelijk voor het zorgbeleid van onze 
school. Zo streven wij naar optimale ontwikkelkansen voor ieder 
kind en trachten wij een continuüm aan zorg uit te bouwen.  
 
 
 

8. Inschrijvingen 

9. Zorgbeleid 
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De school hecht veel belang aan de intense samenwerking met de 
ouders.  Een goede verstandhouding en samenwerking tussen 
ouders, leerkrachten en directie zijn belangrijk voor het welslagen 
van elk kind.  
 

Met de volledige steun en de medewerking van de ouders, 
vertegenwoordigd door een actieve ouderraad, kunnen wij ons 
opvoedingsproject nog beter realiseren.  De ouderraad bestaat uit 
vertegenwoordigers van de ouders, enkele leerkrachten en de 
directie.  De ouderraad komt regelmatig samen om in wederzijdse 
openheid en samenwerking het wel en wee van de school te 
bespreken.   
 

Vindt u het belangrijk dat u als ouder bepaalde thema’s kan 
aankaarten binnen de school? Heeft u tijd en zin om mee uw steentje 
bij te dragen aan de werking van onze school? Dan bent u steeds 
welkom om deel te nemen aan onze ouderraad. Meer informatie kan 
u steeds verkrijgen via onze directie.  

 

 
 

Tijdens het schooljaar doen we ook regelmatig beroep op helpende 
handen. We kunnen hulp gebruiken bij: 

• De soepbedeling 

• Het versnijden en schoonmaken van het 
fruit op dinsdag 

• Voorlezen 

• Vervoer bij een uitstap 
 Samen kunnen we meer, daarom willen wij u 
alvast bedanken voor uw hulp! 

Onze ouderraad, iets voor u? 

Helpende handen 

10.  Samenwerking 
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Kinderschoolreglement 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

10 om te weten 
 

Wij verwachten : 
 

1. Dat je op tijd op school bent. 
2. Dat je bij het eerste belteken of fluitsignaal naar de rij gaat. 

Dat je bij het tweede belteken of fluitsignaal in de rij staat. 
3. Dat je in de rij (op de speelplaats, in het schoolgebouw) zwijgt 

en rustig blijft. 
4. Dat je naar het toilet gaat tijdens de speeltijd. 
5. Dat je respect hebt voor alle materiaal. 

Dat je respect hebt voor iedereen. 
6. Dat je afval in de juiste vuilbak doet. 
7. Dat je alleen met toestemming van de leerkrachten toegang 

hebt tot de schoolgebouwen. 
8. Dat de boekentassen netjes naast elkaar staan, jassen en 

turnzakken hangen netjes aan de kapstok. 
9. Dat je leerkrachten, personeel, leerlingen en ouders beleefd 

aanspreekt of antwoordt. 
10. Dat je conflicten oplost op een vreedzame manier. 

 


