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2390 Malle
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Tijdens de middagpauze spelen de kinderen van het eerste leerjaar op de speelplaats van de
kleuterschool.
Ophalen van de kinderen na schooltijd
15.35u.
De school is uit.

File? Omleiding? Moeilijk doorgaand verkeer?
Kleuters van de hoofdschool worden om 15.35u. altijd afgehaald via de poort aan de
Kleinveldweg.
 Kleuters van 1KO mogen via de speelplaats aan de klas (buitendeur) afgehaald worden.
 Kleuters van 2KO en 3KO worden op de speelplaats van de kleuterschool afgehaald.
Daarna kan u via de Kleinveldweg en de Kerkelei naar de poort van de lagere school wandelen
indien u ook lagere schoolkinderen moet ophalen.
We vragen met aandrang om bij het einde van de schooldag nooit via de grijze deur aan het
onthaal naar binnen of naar buiten te gaan.

Voor- en naschoolse opvang

Tijdens de voor-opvang, de middagpauze, de na-opvang, woensdagnamiddag en schoolvrije dagen
staat Landelijke Kinderopvang in voor de begeleiding van de kinderen.
De opvang gaat door in de school.
Verantwoordelijke Landelijke Kinderopvang Schilde is
Marijke Voorspoels
0478/63 69 91
LKSchilde@landelijkekinderopvang.be
VOORBEWAKING
Elke dag van de schoolweek vanaf 07.30u. tot 08.15u.
We vragen met aandrang dat u uw kind binnenbrengt tot bij de toezichter in het schoolgebouw.
NABEWAKING tot 18u.
Op woensdagmiddag is er nabewaking tot 15u.
Voor de wijkschool worden dezelfde uren in acht genomen, enkel op woensdagnamiddag worden
kleuters op aanvraag naar de hoofdschool gebracht.

CLB: document van CLB zelf
Gezondheid p. 18
Elke voormiddag (i.p.v. woensdag) is het groente- en fruitmoment (i.p.v. fruitdag) op school. Dan
worden er… naam op de doos en in het deksel te noteren. ’s Namiddags mag er wel een droge koek
gegeten worden. Koeken worden zonder verpakking in een koekendoos meegegeven.

ONDERSTEUNINGSNETWERK VOKAN (toevoegen na ‘Medisch onderzoek)
De ondersteuningsnetwerken zijn sinds 1 september 2017 operationeel. Elke school is verplicht in
te tekenen bij een ondersteuningsnetwerk in de regio. Voor onze school is dat ON VOKAN ,
voluit Ondersteuningsnetwerk Voorkempen/Antwerpen-Noord. VOKAN wenst te voorzien in een
laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders. Zowel voor algemene vragen over ondersteuning als
voor specifieke vragen over de ondersteuning van je kind binnen de school, spreek je in eerste
instantie het zorgteam van de school aan. Maar je kan ook het team van VOKAN contacteren.
Meer informatie over de werking van het ondersteuningsnetwerk, alsook de nodige
contactgegevens kan je vinden op de website van VOKAN : www.vokan.be
SAMENWERKING OUDERS p. 20
Infoavond – kijkuurtjes
Tijdens de maand november (i.p.v. december)

DE WET OP DE PRIVACY (GDPR 25-05-2018)
BEWAREN VAN INFORMATIE
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen
doorheen de schoolloopbaan van uw kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen
alleen gegevens van uw kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding.

Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we de uitdrukkelijke toestemming van
de ouders nodig.
De gegevens van uw kind verwerken we hierbij met WISA en Questi. We maken met de
softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de
gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.
De gegevens van uw kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet
iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die
betrokken zijn bij de begeleiding van uw kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de
gezondheidstoestand van uw kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke
toestemming van de ouders. Ouders kunnen deze toestemming altijd intrekken.
Inden u vragen hebt over de privacy rechten van uw kind, kan u steeds contact opnemen met de
directie of het schoolbestuur.
OVERDRACHT VAN LEERLINGENGEGEVENS BIJ SCHOOLVERANDERING …
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder
de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke
onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de
onderwijsloopbaan betrekking heeft. Op verzoek kunnen ouders deze gegevens inzien.
Ouders kunnen zich tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving
de overdracht niet verplicht stelt. Ouders brengen de directeur binnen de tien kalenderdagen na
de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door uw kind zijn nooit tussen
scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een
verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.
PUBLICATIE VAN BEELD- OF GELUIDSOPNAMES (foto’s, filmpjes,….)
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de
nieuwsbrief en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten
op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen
dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet
aanstootgevend zijn.
Bij het begin van het schooljaar vragen we de ouders om toestemming voor het maken en
publiceren van deze beeldopnames. Deze toestemming kan altijd ingetrokken worden.
We wijzen erop dat deze regels ook voor uw kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag men
beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere
personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming
hebt van alle betrokkenen.
Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen,
beeld- of geluidsopnames maken.
RECHT OP INZAGE? TOELICHTING EN KOPIE
Als ouder kan u ook zelf gegevens opvragen die we over uw kind bewaren. U kan inzage krijgen
in en uitleg bij die gegevens. U kan een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk
contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking
hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

ABSOLUUT EN PERMANENT ROOKVERBOD

Onderwijsdecreet XXVIII voert een algemeen rookverbod in dat er voor zorgt dat de school 24
u. op 24 u. en 7 dagen op 7 rookvrij is. Dit rookverbod geldt voor iedereen die een school
betreedt, zowel leerlingen, internen, schoolteams, ouders en andere bezoekers. Hiermee worden
alle vormen van roken bedoeld, ook elektronische sigaretten en andere varianten. Dit algemeen
rookverbod geldt eveneens tijdens extra-murosactiviteiten.

