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Gemeenteschool KLIM OP 

Gasthuisstraat 8,  2990 Wuustwezel 

tel. 03 690 46 65 - fax  03 690 46 67 

e-mail :  info@schoolklimop.be   

website :  www.schoolklimop.be 
 

Er is ook een ingang aan de Theo Verellenlaan, tussen ’t Schoolhuis en de gemeentelijke turnzaal. 

Via die ingang bereikt u onmiddellijk het secretariaat en het bureel van de directie. 

 

 

 

 

 

Onze school is een gemeenteschool. Het gemeentebestuur van Wuustwezel ziet 

onderwijs als één van haar primaire opdrachten. En dat is een garantie voor kwaliteit, 

want zij zorgen voor een eersteklas omkadering op vlak van infrastructuur, veiligheid, 

onderhoud en ondersteuning. De drie gemeentescholen: ’t Blokje in Loenhout, De 

Wissel in Wuustwezel en Klim Op in Gooreind, staan garant voor een krachtig 

onderwijsaanbod in de gemeente Wuustwezel.  

 

GEMEENTEBESTUUR 

Gemeentepark 1, 

2990 Wuustwezel 

tel. 03 690 46 00  

www.wuustwezel.be  

Burgemeester : Dieter Wouters 

Schepen van onderwijs : Mai Van Thillo 

 

Dienst Onderwijs : tel. 03 690 46 64 

onderwijs@wuustwezel.be  

mailto:info@schoolklimop.be
http://www.schoolklimop.be/
http://www.wuustwezel.be/
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Klim Op maakt deel uit van de scholengemeenschap Grens.  

De Wissel (Centrum), ’t Blokje (Loenhout), Kadrie (Kalmthout), Wigo (Wildert – Essen) 

en Maatjes (Nieuwmoer) zijn onze partnerscholen. Samen waken we over de kwaliteit 

van het gemeentelijk onderwijs in de streek.   

 

Meer info: www.scholengemeenschapgrens.be 

 

Wij worden ondersteund door OVSG,  

de onderwijskoepel van het stedelijk en gemeentelijk 

onderwijs en het VCLB te Essen (centrum voor 

leerlingbegeleiding).  

 

Ons enthousiast schoolteam staat klaar voor uw kind.  Wij doen ons werk met hart en 

ziel, en hebben hierbij oog voor het ganse kind: zijn talenten, interesses en behoeften.  

Heel ons onderwijsproces is hierop afgestemd.  Wij geloven sterk in onderwijs op maat 

van het individuele kind. Naast het onderwijsteam zorgen ook de administratieve 

medewerkers en het poetspersoneel mee voor de goede gang van zaken in Klim Op.  

 

 

 

Ons oudercomité de Vriendenkring is een vereniging van ouders én  schoolteam.   
De Vriendenkring bekommert zich over het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de 
leerlingen. Ze nemen allerlei initiatieven van sociale, ontspannende, pedagogische of 
culturele aard.   
De Vriendenkring zorgt ook voor bijkomende inkomsten voor de school.  Daarvoor 
organiseert ze diverse activiteiten of doet ze beroep op externe krachten, sponsors of 
subsidies vanwege de overheid.   
Bij de aanvang van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd om lid te worden 
van de Vriendenkring. Of men kan deel uitmaken van een ‘werkgroep’. Deze bestaat 
uit losse medewerkers die hulp bieden bij één of meerdere activiteiten. In het begin 
van het schooljaar is er steeds een open vergadering, waarop alle ouders welkom zijn! 
Naast de leden van onze Vriendenkring zijn er regelmatig ook andere ouders in onze 
school actief.  Zo zijn er leesouders, ouders die instaan voor vervoer of extra 
begeleiding, knutselouders, schaakouders, of helpers bij onze Knapdagen…  
Kortom : papa’s en mama’s die hier en daar een handje toesteken ...  En daar zijn we 
hen zeer dankbaar voor!   

http://www.scholengemeenschapgrens.be/
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U mag van ons verwachten dat we u zo duidelijk mogelijk inlichten over de vorderingen 

van uw kind. Dat doen we in de eerste plaats via rapporten en op de oudercontacten. 

Een persoonlijk gesprek werkt het beste!  

 

 

Onze deur staat altijd open om eender wat te bespreken.  Ouders zijn altijd welkom in 

onze school, bij voorkeur na voorafgaande afspraak met meester of juf, of met onze 

zorgcoördinator of directeur.   
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De schoolraad is een adviesorgaan dat bestaat uit 

leerkrachten, ouders, vertegenwoordigers van de 

lokale leefgemeenschap en het gemeentebestuur.  

Zij overleggen en adviseren onze school over o.a. 

het schoolreglement, verlofdagen, schooluren, de 

infrastructuur van de school, de jaarrekening, en nog 

vele andere zaken.  Zij waken mee over de kwaliteit 

van ons onderwijs. 

 

 

 

 

Ook onze leerlingen krijgen inspraak.  Dat gebeurt in de leerlingenraad, die maandelijks 

bijeenkomt.  Op deze vergadering worden door de vertegenwoordigers van alle klassen 

voorstellen gedaan of initiatieven genomen die het leven op Klim Op aangenamer 

kunnen maken.  Na de maandelijkse vergadering volgt er een verslag dat wordt 

besproken op de personeelsvergadering van de leerkrachten.  

Een afvaardiging van onze leerlingenraad is vertegenwoordigd in de gemeentelijke 

Kinderraad, waarin kinderen uit alle Wuustwezelse scholen zetelen.   
 

 

 

 

 

Met alle vragen met betrekking tot leren en studeren, preventieve 

gezondheidszorg, schoolloopbaan, psychologisch en sociaal welbevinden,…  kan u bij 

het CLB gratis terecht voor info, onderzoek  en gerichte doorverwijzing waar nodig is. 
 

Schoolteamverantwoordelijke Carmen Vanhooren is regelmatig aanwezig  in onze 

school voor klassenraden, besprekingen van tests, gesprekken met leerlingen en ouders  
 

Contactgegevens:  

VCLB Essen, Nieuwstraat 67, 2910 Essen. Tel. 03 667 28 28  

e-mail : essen@vclbvnk.be 
 

Alle werkdagen open van 9 - 12 en van 13 - 16 u (maandag tot 18 u)  

mailto:essen@vclbvnk.be
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Wij willen onderwijs bieden op maat van ieder van onze kinderen, zodat zij een positief 

zelfbeeld ontwikkelen en gemotiveerd zijn.  Onze ambitie is om het creatief denken 

aan te scherpen, zodat kinderen in staat zijn om de problemen aan te kunnen die zich 

voordoen in de hun omringende wereld.    We zetten onze leerlingen aan om initiatief 

te nemen, degelijk te communiceren en samen te werken.  Onze gemotiveerde 

meesters en juffen creëren een positief leerklimaat, waarin kinderen zich veilig 

voelen en dat hen tegelijk prikkelt om het beste van zichzelf te geven.   

 

 
 

Ieder kind is anders, met eigen noden, 

interesses en talenten. Klim Op speelt 

hierop in door voor ieder kind optimale 

kansen te creëren.  

Wij houden er rekening mee dat niet 

alleen de zwakkere kinderen maar ook 

de sterken extra aandacht nodig hebben.  

Dit noemen we ‘maatwerk’.  
 

Ons kernteam, onder leiding van zorgcoördinator Lander Geysen, speelt kort op de bal 

en leidt zo alles mee in goede banen.   
 

 

http://www.schoolklimop.be/
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Het welbevinden van kinderen staat bij ons voorop. Het is de eerste voorwaarde om 
te kunnen beginnen met leren. Kinderen die zich goed en veilig voelen, presteren 
ook beter. In onze school maken we steeds tijd voor gesprekken met ouders en 
kinderen. Jaarlijks nemen we een enquête af van de kinderen rond hun 
welbevinden en presteren op school.  
We hechten veel belang aan een goede communicatie en we zijn vastberaden om 
alle mogelijke problemen meteen aan te pakken.  

Wanneer het welbevinden goed 
zit, dan durven we hoge eisen 
te stellen. In Klim Op ligt de lat 
voor ieder kind zo hoog 
mogelijk. We zijn sterk in het 
opvolgen van het leerproces 
van onze leerlingen.  
We rapporteren onze 
bevindingen duidelijk aan de 
ouders, zodat zij steeds 
betrokken zijn bij dit proces.  
We nemen maatregelen 
wanneer iets te gemakkelijk 
gaat, of wanneer iets te moeilijk 
is. We zetten onze leerlingen 
aan om steeds het beste van 
zichzelf te laten zien. 
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Wij hebben reeds heel wat jaren ervaring met talentwerking. Bij ons is dit geen 
modeverschijnsel, maar zit het helemaal ingebakken in onze schoolwerking.  
We organiseren verschillende activiteiten, zoals het wekelijkse Knapuur, waarop onze 
kinderen hun talenten en interesses kunnen ontdekken en ontwikkelen. In een 
vierweekse cyclus kunnen onze leerlingen telkens een andere activiteit beleven: Orff, 
yoga, drama, praktijklessen verkeer, ICT-vaardigheden (zoals programmeren) en STEM-
opdrachten.  
STEM staat voor science, technology, engineering en mathematics. Of anders gezegd: 
wiskunde, wetenschappen en techniek. Vooral het onderdeel ‘engineering’ is belangrijk, 
want dit wil zeggen dat de leerlingen mogen onderzoeken, experimenteren en 
ontwerpen om een oplossing te vinden. Zo wordt ook het oplossingsgericht denken van 
onze leerlingen extra gestimuleerd. 
 

Elke leerling heeft een groeiboekje waarin de evolutie over de jaren heen komt te 
staan.  
 

Onze talentwerking helpt uiteindelijk ook bij het maken van een bewuste studiekeuze in 
het 6de leerjaar, omdat we verder kijken dan enkel naar de vakkennis van onze kinderen. 
Het brede beeld dat wij van onze leerlingen krijgen helpt om het vervolgtraject na de 
lagere school uit te stippelen. En het mag gezegd worden : het overgrote deel van onze 
oud-leerlingen vervolgen met succes hun middelbare studies.  

 

  

In een evenwichtig aanbod gaan kennisontwikkeling en  
persoonlijkheidsontwikkeling hand in hand.  
Tijdens activiteiten in en buiten de school werken we aan 
de groei van het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid,  
het respect en de beleefdheid van onze kinderen. 
De leerkrachten levensbeschouwing (godsdienst en 
zedenleer) werken regelmatig samen, vooral rond 

thema’s waarin de sociale ontwikkeling aan bod komt.  

Onze kinderen leren op een respectvolle manier met 
elkaar en hun omgeving om te gaan.   
 

 

Onze leerkrachten zijn zeer gedreven en gemotiveerd, 
steeds bereid om op zoek te gaan naar de best mogelijke 
oplossing : voor elke vraag, elke behoefte of elk 
probleem van ieder kind. Hun radar staat altijd op!  
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Elke klas doet verschillende uitstappen, dichtbij of verder weg, naar Antwerpen, 

de tandarts, een theaterbezoek, een museum, tentoonstellingen…  

We gaan ook iedere maand met alle klassen naar de bib.  

Tweejaarlijks gaan we op meerdaagse uitstap. 1 en 2 trekken naar de 

boerderij, 3 en 4 gaan op zeeklassen en 5 en 6 op stadsklassen. De kosten  

voor de ouders proberen we daarbij tot een minimum te beperken.  
 

 

Ga even terug in je geheugen en ga 

op zoek naar schoolse dingen die je nu nog 

steeds niet vergeten bent.  

Waarvan weet je nog het meest? Van de 

geschiedenisles van Mevrouw X in het 2de 

middelbaar? Of van het bezoek aan het 

dinosaurusmuseum in Brussel? Van de 

Nederlandse les van Meester X over de Leeuw 

Van Vlaanderen? Of van het project waarbij je 

zelf kasteelheer mocht zijn?  De kans is groot 

dat je nog het meeste afweet van de dingen 

die je echt gedaan hebt. Hoe goed je 

leerkrachten ook waren, ze halen het niet van 

dingen die je echt gedaan hebt, bekeken, 

gevoeld, geproefd en ondervonden. Daarom 

vinden wij levensecht onderwijs en het 

‘ontdekkend leren’, heel belangrijk.  

 

Leren wat ‘verantwoordelijkheid zijn’ precies 

betekent, hoort er ook bij. De leerlingen van het 6de 
zijn peter of meter van de kleinsten.  
We hebben ook een goed werkende leerlingenraad. 
Vertegenwoordigers uit alle klassen vormen samen 
de stem van onze schoolbevolking. Want die 
vertegenwoordigers van vandaag zijn misschien wel 
de leiders van morgen. 
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Dankzij  klasoverschrijdende activiteiten leren onze kinderen 

niet alleen van hun eigen juf, maar ook van andere leerkrachten, hulpouders  

of zelfs van elkaar via ‘peer tutoring’. In Klim Op ben je in de  

eerste plaats een ‘kind van de school’ en dan pas een kind van  

de klas.   
 

  

De allerbelangrijkste activiteit op school blijft natuurlijk het  

leren in de klas. Daarom gaan wij kritisch om met onze  

methodes: zijn die nog up-to-date? Blijven onze werk- 

boeken de leerlingen uitdagen? Met moderne leer- 

middelen optimaliseren we de leeromgeving van onze  

kinderen: laptops, tablets en digitale borden  

worden dagelijks gebruikt.   

Maar alles staat en valt met de man/vrouw voor  

dat bord! De beste ‘uitrusting’ van onze school  

is dan ook ons ervaren team, bestaande uit  

gemotiveerde leerkrachten!  
 

Naast de klassiekers rekenen, taal en W.O.  

                     hebben we ook veel aandacht voor projecten  

  rond duurzaamheid, gezondheid en hygiëne.  

       Leven in harmonie met elkaar  en met je omgeving    

     vormt de basis van een evenwichtige opvoeding. 

 Duurzaam omgaan met het milieu, relationele  

        en seksuele opvoeding, alcohol- en rookpreventie en      

 verkeersveiligheid zitten ingebakken in ons 

onderwijsaanbod. 
 

 

Jongeren bewegen dezer dagen steeds minder. Zelfs in een landelijk dorp als 

Gooreind is buiten spelen niet meer zo evident als vroeger. Dit fenomeen heeft een 

negatieve invloed op de psychomotorische en sociale ontwikkeling van kinderen. 

Daarom helpen we mee om de mogelijkheden voor (buiten) spelen optimaal aan te 

bieden. Onze speelplaats daagt de kinderen uit om te bewegen, maar ook om rust te 

vinden middenin de drukte van de klasdag.   
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Klim Op is een veilige school. 

Gebouwen, speelplaats en andere 

infrastructuur worden tiptop 

onderhouden door het 

gemeentebestuur, alles volgens 

strenge veiligheidsvoorschriften.  

Voor ouders is dit een garantie dat hun 

oogappel in een veilige omgeving 

opgroeit.  
 

Onze school houdt rekening met het 

gezinsbudget. We proberen zoveel 

mogelijk kostenbeperkend te zijn en 

houden strikt rekening met de 

maximumfactuur.  
 

 

 

We proberen ouders zoveel mogelijk te betrekken 

bij onze werking. We vragen ouders voor hulp 

(leesouders, vervoer, hulp op activiteiten…) en op 

deze manier is er veel vriendelijk contact.  

De drempel tussen school en ouders is laag. 

Alles is bespreekbaar en onze deur staat  

altijd open.    

Ons oudercomité, de Vriendenkring,  

zorgt voor extra middelen en onder- 

steuning bij allerlei activiteiten. Ook  

hier telt de stem van de ouders en  

is de betrokkenheid met de  

school groot.  
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Onze leerlingen worden voortdurend gescreend via methodetoetsen, testen 
van het leerlingvolgsysteem en gesprekken. Onze zorgcoördinator en 
klasondersteuners werken nauw samen met de klastitularissen om elk kind nog 
beter op te volgen.  
 

Rapporteren doen we helder en eerlijk. Het rapport geeft cijfers en vertelt ook 
wat goed is. De handelingsgerichte tips op het rapport adviseren hoe het nog 
beter kan.  
 

Er zijn regelmatig oudercontacten, maar als het nodig blijkt, houden we nog  
bijkomende overlegmomenten met de ouders. In zo’n overleg voeren we een 
open en transparant gesprek over alles wat er met uw kind gebeurt en hoe het 
zich ontwikkelt. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze nieuwsbrief ‘Prikbord’ kondigen we alle activiteiten voor de volgende 

maand aan. Men vindt er ook nuttige achtergrondinformatie over de werking 

van onze school. 

Onze website wordt regelmatig geactualiseerd. Men vindt er nog meer info over 

onze visie en werking, maar ook een uitgebreid fotoalbum. Daar vindt u zeker 

foto’s van uw bengel ‘in actie’. Bezoek zeker ook de blog van het eerste 

leerjaar, met verslagjes over alles wat er in de klas van juf Anick gebeurt! Een 

aanrader!  Op onze Facebookpagina vindt men de laatste nieuwtjes over het 

reilen en zeilen in Klim Op.  
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Kinderen met leervoorsprong gaan zich al 
vlug vervelen. Het gevaar is dat ze 
hierdoor hun motivatie verliezen, of erger: 
dat ze ondanks hun intelligentie afhaken 
in het middelbaar. Want ze zijn het niet 
gewend om te gaan met grote 
leerstofgehelen omdat ze nooit moeite 
hebben moeten doen.   
Het is dus van groot belang dat we deze 
kinderen voldoende uitdaging bieden. 
Tegelijk willen we ervoor zorgen dat zij 
niet te lang bezig zijn met zaken die ze al 
kennen. Daarom geven we, naast of in 
plaats van de gewone leerstof uit de klas, 
meer uitdagende oefeningen. Deze 
aanpak start al in het eerste leerjaar. 
Er wordt dus in de pluswerking vooral 
gewerkt rond zelfstandigheid en attitude. 
Sommige oefeningen zullen misschien 
wat moeilijk zijn en lukken niet van de 
eerste keer.  Maar op deze manier leren 
de pluswerkers omgaan met 
moeilijkheden en falen. Zo zijn ze 
gewapend voor het ‘grotere werk’ in het 

middelbaar. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Klim Op heeft een lange schaaktraditie. 

Op toernooien moeten we niet onder-

doen voor grote instituten en colleges! 

Schaken is niet zomaar een tijdverdrijf. 

Het helpt kinderen redeneren en 

strategisch denken. De positieve invloed 

op het gewone dagelijkse leren is 

onmiskenbaar!  

Het wekelijkse Knapuur hebben we elders in deze brochure toegelicht. Daarnaast is er 

nog een volledig vrijblijvend aanbod voor onze kinderen, meestal tijdens de middag, 

waarin ze zichzelf kunnen uitleven en vervolmaken. Een greep uit ons aanbod: 

Huiswerkbegeleiding: 
Elke weekdag, behalve woensdag, krijgen 
onze leerlingen van 15.10u tot 15.45u 
huiswerkbegeleiding. Ze kunnen dan hun 
huiswerk maken en hulp krijgen van de 
klasleerkracht. In de hogere jaren wordt er 
ook extra Frans gegeven.  
 

Extra ICT-lessen en programmeren 
tijdens middagen.  

Extra sport tijdens de middag en op 
woensdagnamiddag in samenwerking 
met de Stichting Vlaamse 
Schoolsport. 

Om de twee jaar bieden we een cursus dactylo aan voor 5 en 6.  
Voor het 6de leerjaar wordt een synthesecursus Leren Leren georganiseerd.  
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De school begint elke dag om 8.30u. De poort gaat open om 8.15u.   

's Middags is de school uit om 12.05u. De poort gaat terug open om 12.50u.  Tijdens de 

middag is er bewaakt toezicht voor de kinderen die op school blijven eten. Ouders 

betalen hiervoor een kleine bijdrage van 30 eurocent per middag. 

In de namiddag duren de lessen van 13.10u tot 15.00u.  

Opgelet: Wanneer kinderen (doktersbezoek, tandarts, ...) de school vroeger dienen te 

verlaten, dan moeten zij aan de klas worden afgehaald of een schriftelijke toelating 

hebben. Kinderen mogen tijdens schooluren niet zonder toezicht zijn. 

 

Na schooltijd begeleiden de leerkrachten de 

rijen naar het kerkplein en de Theo 

Verellenlaan.  Mensen die hun kind met de 

auto ophalen, vragen we om voor de 

veiligheid op het kerkplein te parkeren. 

Ouders spreken met hun kind een vaste 

plaats af waar hij/zij afgehaald wordt, bijv. 

op het kerkplein of aan de oude pastorie. 

Zo kan de leerkracht goed opvolgen in 

welke rij uw kind moet staan.  

Let op : aan de school geldt de 30km/u 

snelheidslimiet! 

 

Maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag is er telkens van 15.10u tot 15.45u naschoolse les 

en studiebegeleiding. De kinderen kunnen dan hun huiswerk maken, lessen leren onder 

begeleiding of ze worden bijgewerkt voor Frans, taal of een ander vak. Deze naschoolse 

lessen zijn gratis voor de ouders. 
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Onze school werkt samen met Stekelbees voor de 
organisatie van de naschoolse kinderopvang. Zij 
verzorgen opvang voor en na de schooluren, op 
woensdagnamiddagen, op schoolvrije dagen en in de 
schoolvakanties. Deze opvang gebeurt in lokalen van 
Klim Op.  

De opvang is voor kindjes van 2,5 tot en met 12 jaar. De locaties zijn open van 7u 's 
ochtends tot de school begint en van het einde van de school tot 18u30. Ook tijdens de 
schoolvakanties is er mogelijkheid tot opvang. Om gebruik te maken van Stekelbees 
dient men zich eerst (online) te registreren. 
Secretariaat Stekelbees: Gasthuisdreef 6A te Wuustwezel, tel 03 669 91 65 

Meer info op: www.landelijkekinderopvang.be  
 

 

Het decreet basisonderwijs voorziet dat wij de ouders op de hoogte dienen te brengen 
van de eventuele kosten verbonden aan het onderwijs. U zal merken dat het 
uitgangspunt van kosteloos onderwijs gewaarborgd is. Toch worden voor 
onderwijsgebonden activiteiten die noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen 
onderstaande bijdragen gevraagd. Voor de facultatieve uitgaven staat het u uiteraard vrij 
om al dan niet op het aanbod in te gaan.  
 

Waarborg voor kosteloos onderwijs, bepaald door het decreet basisonderwijs:  
 De school vraagt geen inschrijvingsgeld en geen bijdrage voor het gebruik van 

didactisch materiaal.  
 Alle materialen worden gratis aangeboden. Wat het schrijfgerief betreft, krijgen alle 

leerlingen een startset: potlood, balpen of vulpen, meetlat, gom en lijmstift.  
 De ouders zorgen voor een stevige boekentas om boeken en schriften te 

beschermen.  
 De school stelt andere materialen als passers, vergrootglazen, kompassen, 

rekenmachines enz. gratis ter beschikking van de leerlingen. Ze blijven wel eigendom 
van de school.  
 

Bijdrageregeling voor onderwijsgebonden activiteiten die noodzakelijk zijn voor 
het behalen van de eindtermen, maximum € 85 per jaar en per leerling (= het 
geïndexeerde bedrag vanaf sept. 2015). Deze bijdragen bevatten o.a.:  
 Leeruitstappen (toneel, museum, …) en schoolreis : samen maximum €50. 
 Deelname sportactiviteiten (bv. langlaufen): maximum €20. 
 Andere activiteiten (open klasdag, knapdag,..): maximum €10. 
 Deelname ICO-dag: maximum € 7. 
 Turnpak : € 14  (broekje en T-shirt). 
 Zwemlessen (lj. 2 en 3): € 25 per leerjaar. Vervoer is gratis. Voor een badmuts wordt 

€2 aangerekend. 

http://www.landelijkekinderopvang.be/
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Facultatieve (= niet-verplichte) uitgaven: 
 Middagtoezicht: vergoeding € 0,30 per beurt (middag).  
 Abonnementen op tijdschriften : prijs bepaald door de uitgevers.  
 Nieuwjaarsbrieven: max. 2 euro per brief. 
 Foto’s: prijs bepaald door de fotograaf. Schoolfoto’s zijn contant te betalen. 
 Steunacties (bv. Vriendenkring, sponsortocht): het staat de ouders vrij deze acties 

financieel te steunen. Afrekening gebeurt contant.  
 
 
De tweejaarlijkse meerdaagse uitstappen vallen niet 
onder deze maximumfactuur, maar zijn evenwel 
wettelijk gelimiteerd.   
Zij mogen het totaal van 405 euro niet overschrijden 
over de ganse duur van de lagere school.  
 
  
 
 

Afrekeningen geschieden via onze schoolrekening.  Ouders ontvangen drie keer per 
jaar een factuur, in januari, omstreeks Pasen en in juni. Voor onkosten aangaande de 
maximumfactuur worden verder geen details gegeven (zie hierboven).  
De kosten worden als volgt gespreid over het schooljaar: 

januari: 
1 en 2 :  24 euro 
3 - 6:   34 euro 

Pasen:  
1 en 2 :  18 euro 
3 - 6:   25,50 euro 

juni: 
1 en 2 :  18 euro 
3 - 6:   25,50 euro 

  
In een aantal gevallen wordt nog gevraagd om cash geld mee te brengen, bijvoorbeeld 

voor Vriendenkringactiviteiten, schoolfotograaf, sponsortocht,...   

 

Voor de onkosten van het middagtoezicht levert de school een fiscaal attest af voor het 

invullen van de personenbelasting.  
 

Met de steun van onze Vriendenkring proberen we de kosten voor de ouders zoveel 

mogelijk te beperken zodat alle kinderen aan alle activiteiten kunnen deelnemen.    
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U kunt uw aanvraag online indienen via 

www.studietoelagen.be. Dit gaat snel, 

eenvoudig en zonder te veel extra 

documenten. Uiteraard blijft het mogelijk om 

een papieren aanvraagformulier in te dienen. 

De formulieren kunt u downloaden van het internet en afdrukken, maar ze zijn ook 

verkrijgbaar op ons secretariaat. 

U kunt met uw vragen ook gratis bellen naar 1700 van de Vlaamse infolijn. 
 

Voor ongevallen in de school of onderweg zijn onze leerlingen verzekerd bij Ethias. 

De formaliteiten vindt u op onze website, maar u kan hiervoor ook terecht op het 

secretariaat van de school.  
 

 
 

Iedere ouder wordt geacht het schoolreglement te onderschrijven.   

Het ganse schoolreglement vindt men op onze website. 

Wie graag een papieren versie wenst, kan dit op het inschrijvingsformulier aangeven of 

aanvragen via ons secretariaat. 
 

 
 

Klim Op respecteert de keuze van de ouders en 
leerlingen i.v.m. hun levensbeschouwelijke opvattingen. 
Wij vinden neutraliteit heel belangrijk.  
Voor 30 juni zijn de ouders verplicht een keuze te maken 
tussen een cursus godsdienst of niet-confessionele 
zedenleer. 
De lessen levensbeschouwing worden gegeven door 
aparte vakleerkrachten, twee lestijden per week.  
 

 

http://www.studietoelagen.be/
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Elke afwezigheid MOET met een schriftelijke 

verklaring (briefje) gewettigd worden. Deze 

briefjes bewaren de leerlingen steeds in hun 

boekentas, agenda of kaft.  Ouders mogen 

per schooljaar vier ziektebriefjes zelf invullen. 

Vanaf het vijfde ziektebriefje is er steeds een 

wettiging nodig  door de dokter.   

Ook als een leerling meer dan drie 

opeenvolgende kalenderdagen afwezig is 

moet er een medisch attest aan de school 

bezorgd worden. 

Als uw kind ‘s morgens ziek is, krijgen we graag een berichtje (vanaf 8.15u).  

U bezorgt ons zo snel mogelijk het afwezigheidbriefje. De leerkrachten bewaren alle 

ziektebriefjes en attesten chronologisch in hun aanwezigheidsdossier. 

In het schoolreglement is de volledige versie van het departement onderwijs i.v.m. 

afwezigheden te lezen. 

 

 

Iedere maand bezorgen wij de ouders een ‘Prikbord’ 

per mail.  Deze nieuwsbrief bevat een kalender met 

alle activiteiten van de komende maand.  Ook krijgt de 

lezer meer achtergrond over de werking van school en Vriendenkring. 
 

Alle bijkomende en recente info over onze school 

vindt men op onze site: over onze visie, info uit de 

klassen, verslagen, aankondigingen, foto’s, extra 

oefenstof, en nog veel meer. Zeker de moeite om 

regelmatig naartoe te surfen!  Bezoek ook de 

Facebookpagina van Klim Op!  
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Onze  leerlingen krijgen tijdens het schooljaar vier keer een rapport :  

een herfst-, winter-, lente- en zomerrapport.  Het rapport bevat naast cijfers ook een 

uitgebreide geschreven toelichting met opmerkingen en tips.  Twee keer is er een 

attituderapport (leef- en leerhouding) en twee keer een rapport van muzische vorming.   

De gymrapporten brengen de sportieve capaciteiten 

van het kind in beeld.  

Ook van de levensbeschouwelijke vakken is er een 

evaluatie.  

De kinderen die de PLUS-werking volgen krijgen 

hierover een apart rapportje.  
 

Elk schooljaar worden er verschillende oudercontacten 

georganiseerd. Ook na ieder rapport is er de 

mogelijkheid. Elk probleem dat ouders ondervinden is 

bespreekbaar. Onze deur staat altijd open! 

 

 



20 
 

KLASTITULARISSEN: 
  

 Eerste leerjaar   
Juf Anick Jacobs 

 Tweede leerjaar 
Juf Christel Vanblaere 

 Derde leerjaar   
Juf Hild Van Bavel 
Juf Julie Van Aperen 

 Vierde leerjaar    
Juf Griet Van Looveren 
Juf Sabine Janssens 

 Vijfde leerjaar      
Juf Kris van Looveren 
Juf Ilse Pleysier 

 Zesde leerjaar   
Juf Sandra Beyers 

 

ZORGTEAM: 
  

Zorgcoördinator: Meester Lander Geysen 
Zorgondersteuners, Maat- en Pluswerk:  
Juf Sabine Janssens en Meester Tim Pockelé 

  
BIJZONDERE LEERMEESTERS: 

  

L.O. : Meester Wouter Geysen 
R.K. Godsdienst : Juf Lore Michiels  
N.C. Zedenleer: Meester Mathias Vermeyen 
Islam: Derya Aydin 

 
SECRETARIAAT: 
 

Linda Weygers (maandag en vrijdag) 
Annemie Cooremans (dinsdag) 

  
 

 


