Dranken in blik of brik worden echter niet toegelaten, evenmin als andere dranken dan deze
die in de school worden aangeboden.
De prijzen van deze drankjes en het reftergeld
vindt u in een aparte bijlage ‗prijzen‘ bij het
schoolreglement. De onkosten van de drankjes
en de reftervergoeding, komen op de schoolrekening.

DE OUDERCONTACTEN
In de loop van de maand september wordt u
uitgenodigd voor een informatieavond. De klastitularis informeert u over het reilen en zeilen in
de klas: de manier van werken, de afspraken,
de leerstof, hoe er geëvalueerd wordt.
Kleuters die in de loop van het schooljaar instappen, worden steeds samen met hun ouders uitgenodigd om vooraf eens een halve
dag te komen kennismaken met de klas.
Een onderhoud met de directeur kan tijdens de
schooluren plaats hebben, na afspraak.
Voor de ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar organiseren we, in februari of
maart, samen met het CLB een informatieavond rond studierichtingen en schoolkeuze in
het voortgezet onderwijs.
Naast de geplande oudercontacten, is de leerkracht, na afspraak, ook steeds bereid tot een
gesprek met de ouders.
Verder is de agenda uiteraard een goed contactmiddel tussen de (lagere) school en het
gezin. Hierin staan de huistaken en lessen vermeld en ook de toevallige berichten die voor u
of de kinderen belangrijk zijn. De leerkrachten
en ouders handtekenen elke week de schoolagenda.
Aan de ouders van de leerlingen uit het lager
onderwijs wordt er 4 maal per schooljaar schriftelijk gerapporteerd.
Eén van de ouders wordt verzocht het rapport
te ondertekenen.

Het rapport is een belangrijk contactmiddel tussen de school en het gezin. Het geeft ook informatie over de leef- en leerhouding van uw kind
op school.

HET CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING
Onze school wordt begeleid door het CLB De
Zwaan uit Brasschaat. In Essen is er een vestiging te Nollekensstraat 7.
Voor het CLB en de school staat het kind centraal in het schoolleven: alle handelen moet erop
gericht zijn het kind optimaal te begeleiden.
Het CLB is op volgende domeinen actief voor de
kinderen:
 het leren en studeren en alle problemen die zich op dat vlak kunnen
voordoen,
 de schoolloopbaan van een kind van
kleuter tot het einde van het voortgezet onderwijs,
 de preventieve gezondheidszorg,
 de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De begeleiding is een recht voor elk kind en elke
ouder, begeleiding kan alleen verplicht worden
bij spijbelgedrag en bij sommige onderzoeken
en inentingen (luizenplagen, verplichte inentingen,...).
De samenwerking tussen CLB, school en ouders berust op een vertrouwensrelatie. De geheimhouding van gegevens wordt door alle partijen gewaarborgd.
Het CLB in Essen is te bereiken op nummer
03 667 28 28.

Infofolder
Informatie bij een eerste
inschrijving in de school
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WELKOM
In naam van de hele schoolgemeenschap :
―Van harte welkom in onze school‖.
We zijn blij dat u voor het onderwijs en opvoeding van uw kind voor onze school hebt gekozen.
We zullen ons uiterste best doen om kansen
te scheppen die uw kind nodig heeft om zich
optimaal te kunnen ontplooien. Onze school
wil dan ook zorgen voor degelijk onderwijs,
een gezond onderwijsklimaat en een waardevolle, geïnspireerde en eigentijdse opvoeding.
Wij als schoolteam verwachten een goede
samenwerking en willen u nu reeds danken
voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.
Onze school maakt deel uit van de Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs
―InterEssen‖, waar verder ook de lagere scholen Sint-Jozef, Mariaberg en college van het
Eucharistisch Hart en de kleuterschool Mariaberg deel van uitmaken.

JURIDISCHE AARD EN SAMENSTELLING VAN HET SCHOOLBESTUUR
Naam : v.z.w. Katholiek Onderwijs Regio
Noorderkempen
Maatschappelijke en administratieve zetel:
Noorderlaan 108 te 2030 Antwerpen
Volmachthouder :
Jan Van den Bergh, Scham 13 te 2910 Essen
Plaatselijk schoolbestuur:
Voorzitter:
Jan Van den Bergh
Secretaris:
Frank Neelen
Leden:
Magda Antonissen,
Pastoor J.-L. Notelteirs,
Patrick Van Overloop,
Hubert Uytdewilligen

SAMENSTELLING SCHOOLRAAD
Namens de ouders: Elst An, Van de Kar Nicole,
Namens de lokale gemeenschap: Heylen Lieve,
Schrauwen Gerarda.
Namens de leerkrachten: Antonissen Brigitte,
Peeters Karen en Van Dijck Sabine.
Van rechtswege met raadgevende stem: Neelen
Frank.

HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN DE
SCHOOL
"De school: een geloofs-, leer-,
en leefgemeenschap."
Als katholieke basisschool stellen wij ons tot
doel pedagogisch verantwoord onderwijs en een
kwaliteitsvolle opvoeding aan te bieden, waarbij
we eerbied hebben voor de godsdienst en levensbeschouwelijke gezindheid van anderen,
zonder onze katholieke eigenheid te verliezen.
Daarom laten we de kinderen kennismaken met
het leven en evangelie van Jezus Christus. Van
daaruit trachten we de kinderen op te voeden tot
jongeren die respectvol, maar op een kritische
manier, hun weg zoeken, die ruimdenkend en
onbevooroordeeld de wereld verkennen, die
vreedzaam en liefdevol op een harmonieuze
manier trachten samen te leven met hun omgeving, die oog en oor hebben voor de eventuele
noden om zich heen en deze ook daadwerkelijk
proberen te verhelpen en/of voorkomen.
Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij het
geloof voorleven, van de ouders dat zij loyaal
zijn t.o.v. het geheel van geloofsopvoeding en
van de leerlingen dat zij deelnemen aan alle gebeds –en sacramentele vieringen die binnen
schoolverband worden gehouden.
Wij willen een leergemeenschap zijn waar kinderen op hun eigen niveau en ritme kunnen
groeien. Daarom bieden wij binnen onze school
ook extra kansen en zorg aan leerlingen met

leer- en ontwikkelingstekorten, maar evenzeer
aan zeer begaafde leerlingen, waardoor ook zij
maximale ontplooiingskansen krijgen.
Rekening houdend met de eigenheid van elk
kind, streven we naar een school waar waarden
en normen leven en trachten we via een duidelijke structuur de zelfstandigheid van de kinderen
te bevorderen waardoor deze kunnen opgroeien
tot sociaal vaardige en weerbare jongeren in
een pluralistische samenleving.
In een geest van samenwerking en overleg proberen we te streven naar voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering. Hierbij wordt getracht een evenwicht te creëren tussen de verschillende ontwikkelingsdomeinen.
Wij streven naar een open klimaat tussen leerlingen, leerkrachten en ouders, waarin we wederzijds respect en vertrouwen centraal stellen.
We willen de leerlingen een kindvriendelijke leefomgeving bieden waarin ze zich thuis kunnen
voelen. We zijn er namelijk van overtuigd dat
een psychisch gezond leefklimaat automatisch
leidt tot een optimaal leerklimaat, waar elk kind
op z‘n eigen niveau z‘n capaciteiten maximaal
kan ontwikkelen.

ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN.
De schoolpoort gaat open om 8.15 uur, ‗s middags om 13 uur.
De lessen beginnen om 8.30 uur en eindigen om
12 uur.
's Middags hervatten ze om 13.30 uur en eindigen om 15.40 uur.
Woensdagnamiddag zijn de kinderen vrij.

MIDDAGVERBLIJF - MIDDAGPAUZE
IN DE EETZAAL.
De kinderen krijgen de gelegenheid om 's middags hun boterhammen op school te nuttigen.
Drank kan in de school verkregen worden aan
democratische prijzen of van thuis meegebracht.

