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1. Lestijden: 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Voormiddag 
8u45 

12u05 
8u45 

12u05 
8u45 

12u05 
8u45 

12u05 
8u45 

12u05 

Namiddag 
13u05 
15u20 

13u05 
15u20 

 
13u05 
15u20 

13u05 
15u20 

Vrije dag NM: Ine VM: Geert 
Ine & 
Sevda 

NM: Ine & 
Sevda 

NM: Geert 
& Sevda 
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2. In- en uitloopkwartier: 

 

Parkeren doe je best in de ondergrondse parking Forte.  Deze is gratis voor 

2u en komt uit vlak aan de school! De achterdeur gaat open om 8u30. 

Ouders en kinderen mogen vroeger wachten op de speelplaats, maar er is 

dan geen toezicht van de leerkrachten. Tussen 8u30 en 8u45 mogen de 

kinderen op de speelplaats spelen onder toezicht van één van de 

leekrachten. 

 

Om 8u45 wordt het signaal gegeven voor de start van de schooldag.  De 

kinderen gaan dan rustig naar boven en worden dan onthaalt door de 

leerkrachten. 

 

Einde van de schooldag is om 15u20.   

De achterdeur wordt opengedaan door een leerkracht.   

- Ouders komen rustig naar boven en wachten op hun kind in de gang.   

- Om 15u35 is het uitloopkwartier gedaan en gaan de kinderen die nog 

op school aanwezig zijn naar de opvang. 

Als u uitzonderlijk eens te laat bent door file of een ander oponthoud 

en ben je slechts 5 minuten later bel dan even naar school.  Zo 

worden de kinderen niet onnodig naar de opvang gestuurd. 

3. Te laat: 

 

Bent u te laat, dan kan u langs achter niet meer binnen.  U belt dan aan de 

voordeur aan, zodat er iemand komt opendoen.   

 

4. Opbergen van de spullen: 

 

Elk kind heeft zijn eigen kapstok en schoenenrek in de school.  Deze wort 

aangegeven door hun naam. 
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5. Afspraken in de klas: 

 

- Er zijn verschillende regels waaraan de kinderen zich moeten houden. 

Deze leren de kinderen al in de eerste week van onze school. 

- Als het muziekje van de speeltijd gaat wil dit zeggen dat het spelen 

gedaan is.  Wij gaan dan rustig naar boven. 

- Speelgoed van thuis kan eens worden meegebracht naar de klas als 

het aansluit bij een project of als er een speciale reden voor is.  Soms 

wil het kind er over vertellen of er iets meer over weten.  Het is niet 

de bedoeling dat er elke dag iets van thuis wordt meegebracht.  We 

zijn niet verantwoordelijk als dit speelgoed kwijt of stuk is. 

6. Eten en drinken op school: 
 

We promoten als school gezonde voeding. Daarom vragen we het volgende: 

- Elke leerling brengt zijn eigen drinkfles mee.  Deze is gevuld met 

water en kan doorheen de dag door ons opnieuw gevuld worden.  Op 

het einde van de dag gaat deze mee terug naar huis om uit te 

spoelen. 

- In de voor- en namiddag wordt er door ons biologisch fruit en 

groenten voorzien.  Indien u dit wenst, kan u hiervan gebruik maken.  

U mag ook uw eigen fruit en of groenten meegeven.  Koek en snoep 

worden in onze school niet gegeten, dit hoeft u dus ook niet mee te 

geven. 

- Leerlingen die ’s middags op school blijven eten, brengen hun eigen 

boterhammen mee. Er wordt ook soep aangeboden. Jullie als ouder 

beslissen of het kind soep mag of niet.   

- De prijzen van fruit, groenten en soep worden later in deze bundel 

nog besproken. 

- Kinderen die thuis gaan eten mogen afgehaald worden om 12u05. 
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7. Schoenen: 
 

Als we de klas binnenkomen doen we onze schoenen uit.  Hier hebben we 

onze redenen voor: 

- we willen een huiselijke sfeer creëren. 

- kinderen zitten nog vaak op hun hurken, hun knieën of in 

kleermakerszit op de grond.  Als ze dan schoenen dragen, wordt vaak 

de bloedsomloop afgekneld. 

Er mogen ook slofjes in het rek staan maar dit is niet verplicht.  Ze mogen 

ook op hun sokken rondlopen in de klassen. Dit is wel koud in de winter. 

 

8.  Maandbord en infobord: 

 

Boven in de gang hangt het maandbord.  Hier hangen we informatie op die 

we ook delen via ClassDojo.  Ook kunnen hier oproepen ophangen van 

bijvoorbeeld materialen die we zoeken. 

9.  Sporten, zwemmen en watergewenning: 

 

Elke dinsdag gaan de hommels en de krekels turnen.  Op donderdag gaan de 

bijtjes turnen.   

Als het zwemmen begint zullen deze uren per week anders vallen, indien u 

dit wenst kan u deze altijd navragen. 

Er wordt ook gevraagd om turnpantoffels in een (turn)zak te voorzien. Dit 

ook weer om kinderen zelfstandig hun schoenen leren aan en uit te doen 

maar ook om de vloer van de zaal te beschermen. Dit is vooral noodzakelijk 

als we naar de sporthal gaan.  

 

Vanaf januari is er zwemmen voor alle leerlingen.  Dit is twee keer per 

maand op donderdagvoormiddag.  De data hiervan vind u terug op onze 

website. 

  



VZW De Libel 6  
Sooi Willemsplein 3  
3910 Neerpelt 

10.  Ontdekdagen: 

 

Bij goed weer trekken we er al wel eens op uit. Zo gaan we naar het 

Klankenbos, het Hageven, de straten van Pelt maar ook een uitstap binnen 

een project kan hier.  

 

We verplaatsen ons te voet, met auto’s of met het openbaar vervoer.  We 

geven een melding als we op zoek zijn naar vervoer of helpende handen. 

 

Waar de leerlingen opgehaald moeten worden laten we ook dan zeker 

weten.  

 

Er kunnen ook uitstappen zijn die niet op een maandagnamiddag vallen.  Dit 

melden we zeker op tijd. 

11. Naar de bibliotheek: 

 

Wij proberen maandelijks naar de bibliotheek te gaan.  Dit om zo de 

leesgierigheid van de kinderen hoog te houden. 

12.  Werking van de klas: 

 

Elke ochtend hebben we een ochtend circuit. We verdelen ons dan in twee 

groepen.  Terwijl de ene groep leest krijgt de andere groep elke dag iets 

anders voorgeschoteld. 

Op maandag is dit de magische wereld van Kip, Kip is een vrolijk diertje dat 

kinderen laat ontdekken dat ze helemaal goed zijn zoals ze zijn, en dat 

ze veel meer in zich hebben dan ze denken. Op dinsdag doen we de actua 

ronden en gaan we dieper in op de actua van het moment.  Op woensdag 

maken we graag wat muziek en op donderdag gaan we filosoferen.  Op 

vrijdag overlopen we de week en kijken we wat goed en mindergoed 

verliep.  
 

Op woensdag hebben we atelier en gaan we creatief aan de slag. Natuurlijk 

zorgen we er ook voor dat de vakken zoals Nederlands en wiskunde eer dan 

voldoende aanwezig zijn in het weekschema. We voorzien ook yoga op 

maandag onder begeleiding van Hilde en de leerlingen krijgen ook initiatie 

Frans. Zo leren ze al spelenderwijs een andere taal. 
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13.  Feestdagen op de Libellenschool: 

 

We doen niet actief mee aan godsdienstige feestdagen zoals Sinterklaas, 

Kerstmis, Pasen, …. Dit wil echter niet zeggen dat we deze dagen vermijden.  

Kinderen mogen er gerust dingen over weten, leren of meebrengen. 

 

We doen natuurlijk wel iets rond Nieuwjaar, Moeder- en Vaderdag omdat 

deze niet godsdienstig zijn.  

14.  Verjaardagen in de klas: 

 

We vieren de verjaardag van uw kind op school.  De dag, weekend of 

vakantie voor de verjaardag van je kind krijgen jullie de verjaardagskoffer 

mee.  Vergeet hier zelf ook niet even achter te vragen, we kunnen ook 

dingen vergeten.  In deze koffer zit van alles om samen met je kind te doen.  

De uitleg hierover vind je terug in de koffer zelf. 

 

We trakteren niet met snoep, cake of koekjes in de klas maar wel op 

volgende manieren: 

- In de koffer zit een verjaardagsenveloppe.  Hierin mogen jullie een 

vrije bijdrage steken.  Deze enveloppe is anoniem en wordt door het 

kind samen met ons in de ‘verjaardagsbus’ gedaan.  Op het einde van 

het schooljaar bekijken we dit bedrag en zal dit gebruikt worden voor 

een uitstap, extra materiaal voor de klas, … 

- Ook met geschenkbonnen van winkels zijn we heel blij.  Denk 

bijvoorbeeld aan de Action voor knutselgerief of de 

Standaardboekhandel voor een leuk boek. 
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15.  Ouderavonden en groeirapporten: 

 

Tweemaal per jaar, december en juni, voorzien we een ouderavond.   

We werken aan de hand van beelden, dit is onze versie van een ‘rapport’.  

Hierin krijgt u een zo volledig mogelijk beeld van uw kind.  Vanaf de vlinders 

komt hier op het einde een modulerapport voor taal en wiskunde bij. 

 

Dit invullen is echter geen werk van ons als leerkrachten alleen.  We 

verwachten ook dat u thuis een document invult met vragen over jouw kind.  

Ons en uw formulier worden dan samen gegoten tot één compleet beeld.   

 

We verspreiden onze momenten over meerdere dagen waarvoor u zich kan 

inschrijven.  We voorzien per kind ongeveer een 20-tal minuten.  

16.  Communicatie tussen leerkrachten en ouders: 

 

We gebruiken ClassDojo voor de communicatie over de klaswerking.  Dit is 

een app waar leerkrachten een verhaal kunnen toevoegen voor alle ouders 

tegelijkertijd.  Hier worden foto’s gepost en korte verhalen over de 

activiteiten van de dag. Ook kunnen de leerkrachten en ouders hier 

individueel berichten naar elkaar sturen (vb. dat je kind ziek is, …) 

We moeten ons houden aan de nieuwe privacywet.  We vragen dus ook aan 

jullie om bewust om te gaan met de foto’s die gedeeld worden via deze app.  

Maak dus geen foto’s openbaar waar andere kinderen op staan.  

 

Nog enkele kleine opmerkingen: 

- Gelieve ons niet op ons persoonlijke gsm-nummer te contacteren.  

Laat dit voor de goede gang van zaken via de ClassDojo app gebeuren. 

- Tijdens de lesuren zijn we hierop niet bereikbaar.  In dringende 

gevallen kan u altijd naar het secretariaat bellen. 

- In het weekend en na de schooluren hebben we ClassDojo op stil 

staan.  We ontvangen wel meldingen, maar we reageren 

waarschijnlijk wat later of zelfs de dag erna. 

- Indien u nog vragen hieromtrent heeft, mag u altijd even bij Geert 

gaan vragen voor hulp of informatie. 
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17.  Kostprijs 
 

Zoals elke school moeten wij ons ook houden aan het maximumfactuur.  Dit 

bedraagt € 45 per schooljaar voor kleuters. 

Voor groenten en fruit is het € 16,20 per maand.  Voor de soep is dit 

maandelijks € 7,20. Hier kan je als ouder vrij voor kiezen of niet. 

 

18.  Inspraak van de ouders:  

 

Tweemaal per jaar worden al de ouders uitgenodigd voor een babbelcafé.  

Dit is een pedagogisch overlegmoment waarbij u samen met de coördinator 

en de teamleden kan nadenken over het onderwijsgebeuren in de 

Libellenschool.  

19.  Werkgroepen: 

 
Zoals opgenomen in het schoolreglement, kan onze school haar visie alleen 
waarmaken als er voldoende hulp is van ouders. Wie zijn kind inschrijft in de 
Libellenschool, engageert zich dan ook om hierin een beperkte bijdrage te 
leveren.  
 
Uit ieder gezin zal minstens 1 ouder, pleegouder of voogd zich inschrijven 
voor zo’n team. Natuurlijk mag je ook deelnemen aan meerdere teams of 
mag je met meerdere personen uit een gezin kiezen voor één of meerdere 
teams. Daarnaast zijn ook grootouder(s) en vrijwilligers welkom in de 
werkgroepen. Onze werkgroepen zijn opgedeeld in verschillende teams:  
 

- Feestteam  
- Promoteam  
- Keukenteam  
- Schoonmaakteam  
- Klusjesteam  
- Middagteam  
- Leesteam  
- Klasassistenten-team  
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20.  Trooper: 

 

Wil jij ook graag de school financieel steunen zonder dat het je ook maar 

een cent kost?  Trooper is hiervoor de oplossing. Je kan via hun website 

aanmelden dat je voor onze school wilt sparen.  Zij geven dan op elke online 

aankoop bij een aangesloten website een percentje aan de school.   

Een flyer vind je in bijlage en wil je hier meer info over, spreek dan gerust 

Geert even aan. 

21. Opvang: 

 

De voor- en naschoolse opvang gebeurt door de buitenschoolse 

kinderopvang Robbedoes. Bij hen kan je ook terecht voor hun werking en 

huishoudelijk reglement. 

- De kinderen die worden gebracht door de opvang worden 

opgevangen door iemand van de school om hen verder te begeleiden. 

- Na school verzamelen de kinderen op de bankjes aan de achterdeur 

en worden ze opgehaald door de begeleidsters van de opvang.  

- Kinderen die na het uitloopkwartier (na 15u35) nog op school zijn 

gaan ook mee naar de opvang.  

Voor meer info verwijzen we u graag door naar de buitenschoolse 

kinderopvang. 

Robbedoes 
Jaak Tassetstraat 20/1 
3910 Pelt 
011/66.39.50 
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22.  CLB en medisch toezicht: 

 

Voor het niveau van de spinnen is er tijdens het schooljaar een medisch 

toezicht.  Dit gebeurd standaard door het CLB waarvan u als ouder een 

uitnodiging ontvangt.   

 

Indien u dit wenst mag u dezelfde onderzoeken en inentingen laten 

uitvoeren door een andere arts, maar dan draagt u zelf de kosten.  De 

resultaten worden later sowieso bezorgt aan de CLB-medewerker. 

 

Indien u meer info wenst kan u altijd het schoolreglement erop nalezen of 

even contact opnemen met het CLB. 

Vrij CLB Limburg Afdeling Pelt  
Bermstraat 9 bus 1 
3910 Pelt 
011 80 59 00 
pelt@vclblimburg.be 

 


