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GO! basisschool Ter Berken
Ambroossteenweg 13
1981 Hofstade
015 61 23 69
Een warme school met een sterk gemotiveerd team
Welkom in onze school

Beste ouders
Het doet ons plezier dat u beslist heeft om beroep te doen op onze school voor het onderwijs en de
zorg voor uw kind.
Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om uw kind optimaal te begeleiden.
Terecht verwacht u van onze school goed onderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch
geïnspireerde opvoeding.
Dit infoboekje brengt u alvast op de hoogte van enkele belangrijke zaken in onze school.
Voor de uitgebreide informatie en de rechten en plichten die onze leerlingen en hun ouders hebben,
verwijzen wij u graag door naar het schoolreglement van GO! basisschool Ter Berken.
Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kinderen.
Wij hopen dan ook dat u ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven.
We hopen goed met u te kunnen samenwerken en we danken u voor het vertrouwen dat u in ons
schoolteam stelt.

Welkom in de GO! basisschool Ter Berken.
De directeur en het schoolteam

Opgelet! Voor de laatste nieuwe versie (Informatie over de vakantiedagen,
oudercontacten,… van het lopende schooljaar, alsook de eventueel aangepaste
tarieven) kan u steeds terecht op onze website: www.terberken.be
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1. Schoolvisie
Onze school ondertekent zeer bewust het project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Waarden
Als GO! school dragen we waarden en normen sterk in het vaandel, net zoals de pijlers van het GO!. Onze
schoolwaarden zijn: betrokkenheid, leerplezier, respectvol, ruimdenkend (met open geest) en zelfvertrouwen.
Missie
De missie van de school is: Dromen krijgen een kans!
Wat je ook wil bereiken in het leven, we zetten je graag op weg.
Wie leert?
Onze leerlingen zijn kinderen uit verschillende culturen met diverse talenten en uit alle lagen van de bevolking.
Wij zijn een schoolteam met uiteenlopende interesses en karakters maar met een hart voor kinderen en leren.
Wat leren we?
Wij willen kinderen zichzelf laten ontplooien en hen doelgerichte kennis aanreiken, waarbij we streven naar
een gezond evenwicht tussen leerplandoelen, welbevinden, betrokkenheid, normen en waarden.
Waarom leren we?
Om vol zelfvertrouwen, maar met een ruimdenkende, kritische blik je eigen talenten en interesses te
ontdekken om te kunnen en te willen functioneren in een samenwerkende maatschappij en om je dromen te
kunnen najagen.
Hoe leren we?
We leren het best in een veilige, toekomstgerichte omgeving via verschillende interactieve werkvormen van
elkaar en van de leerkracht. Succeservaringen en leerplezier zijn belangrijk, daarom stimuleren we iedereen.
Kortom… “Dromen krijgen een kans!”.

2. Schooluren en inschrijvingen
Schooluren:
Voormiddag en woensdag:
Namiddag:

08.30 uur – 12.05 uur
13.15 uur – 15.00 uur

De poorten gaan ’s morgens open om 08.10 uur.
In de voormiddag is er tussen 10.10 uur en 10.25 uur een speeltijd van 15 minuten.
In de namiddag is er geen speeltijd, enkel een pauze van 5 minuten.
Inschrijvingen:
Mee te brengen: de kids-ID of een ISI+-kaart of kleefbriefje van de mutualiteit met rijksregister (voor kopie).
Elke ouder krijgt informatie over de voor- en naschoolse opvang en het CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding)
(adres CLB: Augustijnenstraat 80, 2800 Mechelen, telefoon: 015 45 32 32).
U krijgt ook een infoboekje mee. Het schoolreglement kan u op de website van de school raadplegen.
Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.
Ze mogen dan vanaf de eerste instapdatum (eerste schooldag na een schoolvakantie) naar school komen.
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Instapmomenten schooljaar 2019-2020, voor kleuters geboren in 2017:


maandag 2 september 2019 (de eerste schooldag na de zomervakantie)
---> kleuters geboren tot en met 2 maart 2017



maandag 4 november 2019 (maandag na de herfstvakantie)
---> kleuters geboren tot en met 4 mei 2017



maandag 6 januari 2019 (maandag na de kerstvakantie)
---> kleuters geboren tot en met 6 juli 2017



maandag 3 februari 2020 (de eerste schooldag van februari)
---> kleuters geboren tot en met 3 augustus 2017



maandag 2 maart 2020 (maandag na de krokusvakantie)
---> kleuters geboren tot en met 2 september 2017



maandag 20 april 2020 (maandag na de paasvakantie)
---> kleuters geboren tot en met 20 oktober 2017



maandag 25 mei 2020 (maandag na het weekend van Hemelvaart)
---> kleuters geboren tot en met 25 november 2017



maandag 1 september 2020 (de eerste schooldag na de zomervakantie)
---> kleuters geboren vanaf 26 november 2017 t.e.m. 31 december 2017 zullen pas kunnen instappen op
maandag 1 september 2020. Deze kinderen kunnen nu ook al ingeschreven worden.

Is uw kind ouder dan 3 jaar? Dan hoef je geen rekening te houden met deze periodes.
Uw kind mag dan meteen naar de kleuterschool. Ook kinderen die verhuizen, kunnen meteen naar de nieuwe
kleuterschool gaan.
Een leerling(e) die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn/haar hele
schoolloopbaan, tenzij hij/zij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of hij/zij
zelf een andere schoolkeuze maakt.
De overheid legt enkele administratieve verplichtingen op:
1. Inschrijvingsformulier met gegevens van kind en de ouder(s) of voogd.
Voor de lagere school: keuzemogelijkheid levensbeschouwing.
2.

Schriftelijke « verklaring ouders » tekenen: d.w.z. dat het kind alleen ingeschreven is in één school.

3.

Inschrijvingsregister

4.

Instemming met schoolreglement tekenen (1 per gezin)
Aandacht! Zwemmen en GWP vinden we héél belangrijk. Dit wordt dan ook sterk aangemoedigd!

5.

Vragenlijst achtergrond van uw kind voor gok – indicatoren

6.

Schooltoelage

7.

Voor L.S.: keuze levensbeschouwing

8.

Documenten CLB

9.

Eventuele schoolverandering

10. Klasindeling
Leerkrachten en directie stellen in overleg de klasgroepen samen. We houden rekening met het
evenwicht in de groep voor onder meer kennis, geslacht, karakter, thuistaal. De directie hakt steeds
de knoop door.
Belangrijk: Al onze leerkrachten zijn goede leerkrachten die zich met hart en ziel inzetten voor hun kinderen.
We streven ernaar dat onze school steeds een spiegel blijft van de maatschappij om ons heen.
Dit is een optimale kans voor een totale ontwikkeling van elk kind.
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3. Opvang voor en na de schooluren
Deze opvang wordt georganiseerd om aan de vraag van de ouders te voldoen.
De opvang is gratis van 08.10 uur tot 08.30 uur en van 15.00 uur tot 15.30 uur, op woensdag van 12.05 uur
tot 12.30 uur.
Onze leerkrachten doen hiervoor een extra inspanning!
Kostprijs voor- en naschoolse opvang
‘s morgens




Van 07.00 u. tot 07.30 u. : € 0,50
Van 07.30 u. tot 08.10 u. : € 0,50
Van 08.10 u. tot 08.30 u. : gratis

’s avonds (zie mededeling *)







Van 15.00 u. tot 15.30 u. : gratis
Van 15.30 u. tot 16.00 u. : € 0,50
Van 16.00 u. tot 16.30 u. : € 0,50
Van 16.30 u. tot 17.00 u. : € 0,50
Van 17.00 u. tot 18.00 u. : € 1,00
Van 18.00 u. tot 18.30 u. : € 1,00

woensdagnamiddag











Van 12.30 u. tot 13.00 u. : € 0,50
Van 13.00 u. tot 13.30 u. : € 0,50
Van 13.30 u. tot 14.00 u. : € 0,50
Van 14.00 u. tot 14.30 u. : € 0,50
Van 14.30 u. tot 15.00 u. : € 0,50
Van 15.00 u. tot 15.30 u. : € 0,50
Van 15.30 u. tot 16.00 u. : € 0,50
Van 16.00 u. tot 17.00 u. : € 1,00
Van 17.00 u. tot 18.00 u. : € 1,00
Van 18.00 u. tot 18.30 u. : € 1,00

We staan er op dat de naschoolse opvang om 18.30 uur kan sluiten. We verwachten ook een stipte betaling.
Dit wordt geregeld door de mensen van de voor- en naschoolse opvang, waar men verder met alle vragen
terecht kan, ook in verband met de betalingen.
(*) Op maandag, dinsdag en donderdag is er huistaakbegeleiding van 15.15 uur tot 15.45 uur.
Zo kan tegelijkertijd een groep kinderen rustig huiswerk maken en een andere groep in de naschoolse opvang
spelen. De voor- en naschoolse opvang krijgt er binnen de school ook een extra locatie bij. Dit zorgt voor meer
rust en meer mogelijkheden.

4. Oudercontacten
Om jullie optimaal te kunnen informeren hebben wij besloten een reeks infoavonden in te richten.
Via deze contacten willen wij jullie op de hoogte brengen van het reilen en zeilen van de school en de klas
tijdens het schooljaar.
We willen sterk benadrukken dat deze avond belangrijk is om je kind ook thuis optimaal te kunnen begeleiden
met lessen, opdrachten, …
De infomomenten (nuttige informatie over de klaswerking, kennismaking met de leerkracht) gaan door op:
* donderdag 29 augustus 2019 om 19.00 uur voor de instappers en voor het eerste leerjaar
* dinsdag 3 september 2019 om 19.00 uur voor het tweede leerjaar tot en met het zesde leerjaar
* dinsdag 10 september 2019 om 19.00 uur voor de eerste, tweede en derde kleuterklas
Eerste oudercontact: P1 t.e.m. L6

donderdag 24 oktober 2019, verdere informatie volgt.

Tweede oudercontact: P1 t.e.m. L6

donderdag 30 januari 2020, verdere informatie volgt.

Derde oudercontact: P1 t.e.m. L6

donderdag 23 april 2020, verdere informatie volgt.

Vierde oudercontact: P1 t.e.m. L6

dinsdag 23 juni 2020, verdere informatie volgt.

Opmerking:
Zit je met een vraag, spreek gewoon de leerkracht aan. Zo wordt alles vlug uitgeklaard en kan samen gezocht
worden naar mogelijkheden om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.
Verder zijn er infobrieven die geregeld worden meegegeven.
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5. Zorgteam
Onze school heeft een uitstekend zorgteam.
Dit team begeleidt de kinderen die even of langer extra aandacht nodig hebben en legt ook contacten met
externen, overlegt met directie en titularis, ...
De instapklas tot en met het zesde leerjaar: juf Tanja (zorgcoördinator)
E-mail: zorgtanja@terberken.be
Telefoon: 015 61 23 69 (school) of 0472 47 20 89 (gsm)

6. Vakanties, studiedagen en vrije dagen in 2019-2020

- 02.10.2019: pedagogische studiedag, vrijaf voor de kinderen (woensdag)
- 11.11.2019: Wapenstilstand (maandag)
- 27.11.2019: pedagogische studiedag, vrijaf voor de kinderen (woensdag)
- 12.02.2020: pedagogische studiedag, vrijaf voor de kinderen (woensdag)
- 01.05.2020: Dag van de Arbeid (vrijdag)
- 11.05.2020: facultatieve vrije dag (maandag)
- 21.05.2020: Hemelvaartsdag (donderdag)
- 22.05.2020: vrijaf (vrijdag)
- 01.06.2020: Pinkstermaandag
- 12.06.2020: facultatieve vrije dag (vrijdag)
- 30.06.2020: dinsdagnamiddag vrijaf voor kinderen, studiedag voor leerkrachten
- 26.10.2019 t/m 03.11.2019: herfstvakantie
- 21.12.2019 t/m 05.01.2020: kerstvakantie
- 22.02.2020 t/m 01.03.2020: krokusvakantie
- 04.04.2020 t/m 19.04.2020: paasvakantie

7. GWP (Geïntegreerde Werkperiodes)
Per graad organiseren wij verschillende meerdaagse buitenschoolse activiteiten op meerdere locaties.
Hier krijgen de kinderen les, maar op een iets andere manier dan in de klas: vaak midden in de natuur, met vele
observatiemomenten, aandacht voor alle zintuigen. De unieke sfeer die hier geproefd wordt is onbetaalbaar en
blijft kinderen vaak een leven lang bij. Men leert elkaar soms op een verrassende en zeer positieve manier
kennen. Kleine euveltjes die soms binnenkamers blijven, worden door de attente leerkrachten zeer discreet
aangepakt. Deze GWP’s (geïntegreerde werkperiodes) zijn, net zoals uitstappen, normale schooldagen. Wij
vinden het uiterst belangrijk dat uw kind deelneemt aan deze GWP’s. Is er volgens jou een ernstige reden
waarom uw kind niet kan deelnemen? Dan vragen we u dat vooraf te bespreken met ons. Neemt uw kind toch
niet deel aan deze activiteiten? Dan moet hij of zij die dagen wel op school zijn. De totaalprijs van deze
activiteiten samen, over zes jaren, zal de maximumprijs van 440 euro niet overschrijden:
Wie?
3de en 4de leerjaar

Wat?
Zeeklassen

Waar?
Nieuwpoort

Wanneer?
25-05-2019 t/m 29-05-2019

5de en 6de leerjaar

Bosklassen

Spa

16-09-2019 t/m 20-09-2019
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8. Schoolrestaurant
De ticketverkoop gebeurt om de maand. Wie wenst in te eten of drank te kopen kan dan tickets kopen.
Dit duid je aan op een blad met het menu voor de komende maand. Er is ook een maandabonnement voor
leerlingen die alle dagen blijven “ineten” (er wordt rekening gehouden met ziektes).
We hebben een eigen keuken en zorgen voor een gezond, gevarieerd en zeer lekker menu.
In een menu zitten soep, hoofdgerecht en nagerecht.
Aandacht voor het milieu:
Wie eigen boterhammen meebrengt doet dit in een brooddoos, liefst zonder folie.
Eigen drank wordt meegebracht in een eigen afsluitbare drinkbus die niet lekt. Geen brik, glas, blik, …!
Zo houden we de afvalberg kleiner en is de wereld over 50 jaar nog mooi groen!
Prijzen:
- € 0,35: melk
- € 0,40: chocomelk
- € 0,50: fruitsap
- € 0,60: soep
- € 3,50: warme maaltijd kleuter (indien maandabonnement: € 3,20 / maaltijd)
- € 4,00: warme maaltijd kind lagere school (indien maandabonnement: € 3,70 / maaltijd)

9. Oudercomité / Vriendenkring
Wie zijn we?
° We zijn een groep dynamische ouders en leerkrachten die een deel van onze vrije tijd investeren in de school.
Wat doen we?
° We zijn een spreekbuis naar de school toe.
Suggesties of moeilijkheden worden doorgegeven en behandeld tijdens een vergadering.
° We willen van de school waar we bewust hebben voor gekozen een nog aangenamere omgeving maken.
Wat hebben we zoal verwezenlijkt?
° Door het inrichten van activiteiten, verzamelen we geld om aankopen te doen:
 Afdak kleuters
 Verfraaiing voorgevel kleuters
 Speeltuig kleuters
 Treintje kleuters
 Banken lagere school
 Aankoop speelgoed speelplaats
 Banken en tafels op het basketveld (groene zone achter school)
 Speeltuigen basketbalveld
 We helpen ook de Sint en de paasklokken een handje
 Een nieuwe verharde extra kleuterruimte
 …
Hoe doen we dat?
° We organiseren een drietal activiteiten per schooljaar (wafelverkoop, eetfestijn, …).
° We vergaderen een achttal keer per schooljaar.
° We organiseren enkele klusjesweekends waarbij iedereen vrijblijvend kan klussen.
Wie is er welkom?
° Iedereen!
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° Meer informatie?
Bram Van Laeken – Ambroossteenweg 192, 1981 Hofstade – GSM: 0496 50 35 05 - ambroosje.vzw@gmail.com
Dus…Voel je het al kriebelen? Wil je andere ouders leren kennen? Wil je iets positiefs doen voor de
leeromgeving van je kind? Wil je af en toe een hand uit de mouwen steken?
Laat dan vlug iets weten…
Bezoek ook eens de website van de school, www.terberken.be
In de fotogalerij kan je foto’s van enkele activiteiten zien!

10. Schoolraad en andere participanten in de schoolorganisatie
Op lokaal niveau wordt de school bestuurd door de directeur: David Van Goethem
De directeur wordt bijgestaan door een adviserende schoolraad, samengesteld uit:
° Personeelsleden verkozen uit het personeel:
Wendy Resseler, Steffie Feyaerts, Kevin Van Linden
° Ouders verkozen door de ouders:
Dewi Bourguignon (voorzitter), Joris Sterckx (ondervoorzitter), Kim Courjaret (secretaris)
° Gecoöpteerde leden uit de lokale, economische en culturele milieus:
Ronald Maldeghem, Sonja Van de Vliet
° Secretaris:
Kim Courjaret
Op het tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd.
Wij behoren tot Scholengroep 5, Mechelen – Keerbergen – Heist o/d Berg, Mechelbaan 561, 2580 Putte
Onze scholengroep wordt bestuurd door:
° Een algemene vergadering
° Een raad van bestuur
° Een algemeen directeur: de heer Geert Van Hoof
° Het college van directeurs: hierin zitten alle directeurs van de Scholengroep
Op het centrale niveau is de Centrale Raad bevoegd
Alhambra – Gebouw
Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel
Telefoon: 02 790 92 00
Fax: 02 790 92 01
E-mail: info@g-o.be
Website: http://www.g-o.be
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11. CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding
Het CLB geeft ondersteuning aan de school op verschillende terreinen: begeleiden van leermoeilijkheden en
gedragsproblemen, schoolrijpheidsonderzoek, oriëntatie in de 6de klas, MDO (multidisciplinair overleg),
medische onderzoeken in bepaalde klassen.
MDO: minstens tweemaal per jaar wordt per klas dergelijke vergadering gehouden met de zorgcoördinator(en),
de directie, de klastitularis en één of twee mensen van het CLB.
Hier bespreken we de vorderingen en eventuele aandachtspunten van de kinderen.
Ook de inbreng van andere collega’s (o.m. LBV, LO, …) wordt vooraf opgevraagd.
Wanneer u graag een beroep doet op het advies van het CLB, gebeurt dit in principe langs de zorgcoördinator
of de directie.
CLB-9 Mechelen-Keerbergen-Heist o/d Berg
Adres:

Augustijnenstraat 80, 2800 Mechelen

Telefoon:

015 45 32 32

Fax:

015 45 32 33

Naam directie:

Mevrouw Colette Snoeck

E-mailadres:

info@clbmechelen.be

Website:

http://www.clb9mechelen.be

Medische onderzoeken:
Openingsuren hoofdzetel:

Zandpoortvest 9a, 2800 Mechelen
van maandag tot vrijdag: 08.30 u. - 12.00 u. en van 13.00 u. - 16.30 u.

Het CLB-team staat steeds open voor al uw vragen, wensen, het geven van een toelichting en/of bemerkingen.
Afspraken buiten de openingsuren zijn mogelijk na het maken van een telefonische afspraak.

Tevreden ouders:
Wij streven ernaar om tevreden kinderen,
tevreden collega’s en tevreden ouders te hebben.
Opbouwende ideeën voor bijsturing of
verbetering zijn steeds welkom, want een goede
school maken, dat doen we allen samen!

GO! basisschool Ter Berken
De directeur en het schoolteam
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