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Beste ouders, 

 
 
 

Welkom op onze school! 

 
U vindt in deze brochure alle informatie over de 

school. 

 
Uw engagement om uw kinderen bij te staan en het opnemen van 
uw verantwoordelijkheden als ouder zullen mee de slaagkansen  
van uw kinderen bepalen! Op u komt het aan! 

 
Van harte welkom! 

 
 

Het team van Basisschool Veeweide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gemeentelijke Basisschool Veeweide 
Veeweidestraat 82, 1070 Anderlecht 
tel: 02/5210111  
gbsveeweide@anderlecht.brussels 
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WAT? START EINDE 
 

       Betalende opvang 07u00 08u30 

 
Start school 

 
08u30 

 

 
In de klas 

 
08u30 – 08:40 

 
10u25 

 
Speeltijd 

 
10u25 

 
10u40 

 
In de klas 

 
10u40 

 
12u20 

Op woensdag is de school gedaan om 12u20. 
Er is opvang tot 18u 

Middagpauze 12u20 13u30 

 
In de klas 

 
13u30 

 
14u20 

 
Speeltijd 

 
14u20 

 
14u30 

 
In de klas 

 
14u30 

 
15u20 

 
Einde school 

 
15u20 

 

Betalende opvang 15u20 18u20/18u 

 
 
 

Breng uw kind om 08u30 naar school. 

Na 8u45 mogen er geen ouders meer op school zijn. 

 

Zeg tegen de juf of meester wanneer u uw kind afhaalt. Haalt iemand 

anders uw kind op? Noteer zijn of haar naam in de agenda of het heen-en-weerschrift. 

. 
 

Kinderen van de lagere school mogen enkel met een briefje van de ouders de school 
verlaten. Zij krijgen dan een groene 
Kleuters kunnen enkel de school verlaten met een volwassen persoon of een broer/zus mits schriftelijke 
toestemming van de ouders. 

 
De naschoolse opvang stopt om 18u20, behalve op woensdag om 18u.  

Haal uw kind tijdig op. Verwittig de school op het nummer 02/5210111, als u later komt. 
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Afwezigheden 
 

Het is heel belangrijk dat uw kind alle dagen naar school komt. 
Kan uw kind niet naar school komen? Bel dan voor 9u naar 02/521.01.11 

 
Is uw kind 5 jaar of ouder en kan het niet naar school komen? Schrijf een 
briefje aan de school. 

 
Is uw kind langer dan 3 dagen ziek? Geef een doktersbriefje aan de leerkracht. 

 

Is uw kind 3 dagen of minder ziek? Vul een afwezigheidbriefje in en geef het aan de leerkracht. Dit kan 
maximum 4 keer per schooljaar. 

 
 
 

Verwittig de school bij volgende ziektes 02/521 01 11 
 

• kroep (difterie) 

• geelzucht, Hepatitis A, 
Hepatitis B 

• buiktyfus, bacillaire, 
dysenterie 

• hersenvliesontsteking 
(meningokokken, 
meningitis en -sepsis) 

• kinderverlamming 
(poliomyelitis) 

• roodvonk (infecties met beta- 
hemolytische streptococcen 
van groep A o.m. scarlatina) 

• besmettelijke tuberculose 

• kinkhoest 

• schurft 

• bof (dikoor) 

• mazelen 

• salmonellosen, shigellose 

(besmettelijke diarree) 

• rubella 

• huidinfectie (impetigo) 

• schimmelinfecties van de 
schedelhuid 

• schimmelinfecties van de gladde huid 

• pediculosis 

• varicella (windpokken) 

• hoofdluizen 

• parelwratten 

• HIV-infectie 

• Luizen 



We eten gezond. 
 
 

Ontbijt Thuis 
 

10u25 Eten: fruit, gezonde koek of yoghurt Drank: 

water in een afwasbare drinkfles of melk  
  
 

Middag 
Eten: gezonde lunch van thuis (in de brooddoos: geen 

aluminiumfolie of andere verpakkingen) 

Drank: water in een afwasbare drinkfles
 

Vieruurtje Eten: fruit of koek 
Drank: water of melk Avondmaal Thuis 

 

 

Woensdag = FRUITDAG (gratis fruit vanaf oktober) 

Heeft uw kind een allergie of voedselintolerantie? Laat het ons 

weten. 

Kinderen mogen geen snoep of chocolade eten op school. Ook niet 

bij verjaardagen. 

 
Is uw kind jarig? Dan kan u iets meegeven voor de klas = geen verplichting! 

 een mandje met fruit; 

 een gezonde koek/cake in verpakking; 

 Corona crisis: geen zelfgemaakte cakes, taarten; 

 GEEN taart met slagroom, chips, snoep. 
 
 

Naast gezonde voeding is voldoende bewegen van even groot belang. 
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Contact met leraar of directie 
U kan elke dag met de leerkrachten en de directie spreken. 
De directeur is steeds bereikbaar via GSM 0495/505471 of Classdojo. 
Spreek hem aan als u met iets zit! Zijn deur staat steeds open. 
 
Door de Corona crisis, moet dit jammer genoeg via afspraak gebeuren. 
Maar in dringende gevallen ontvangt de directeur u onmiddellijk. 
 
Classdojo 
Het is het eerste communicatiemiddel die door de school gebruikt wordt.  
Het is snel, ouders kunnen vertalen (let op vertalingen zijn niet altijd correct). 
 
Agenda en heen-en-weerschrift 
Kijk elke dag in de agenda van uw kind. U vindt er info over huiswerk en activiteiten.  

De kleuters hebben een heen-en-weermap.  
Hier vindt u info over klasactiviteiten en u kan ook zelf iets schrijven aan de juf. 
 
Babbelcafé 
Elke 2 maanden op woensdag van 8u45 tot 10u30. We praten over thema’s 
die jullie belangrijk vinden. 
 
Klasmomenten 
We organiseren verschillende openklasmomenten per jaar voor de ouders. 

 
Mee helpen 
Voor bepaalde activiteiten kan uw hulp wenselijk zijn. U zal hiervoor een week      
vooraf worden uitgenodigd. 
 
Feesten 
We plannen het schoolfeest buiten de schooluren. We organiseren verschillende feesten per jaar. Je 

leert de school op een informele manier kennen. 

 
Oudercontact 
In het begin van het schooljaar bent u welkom op een algemene infonamiddag. 

We bespreken dan de school- en klaswerking. 

In de loop van het schooljaar nodigen wij u uit op individuele oudercontacten. 

 
 

Door de Corona crisis kunnen er dit schooljaar bepaalde activiteiten niet doorgaan. 

U wordt hierover tijdig ingelicht. 
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Ouderwerking 
 
Wie?  Vertegenwoordigers van ouders.  
 
Wat?  Mee het beleid en dus de toekomst van de school bepalen. Samen de dagelijkse 

werking van de school, acties overleggen. Dit in totale gelijkwaardigheid en 
transparantie. 

 
Waar?  Op school. 
 
 Wanneer?  Minstens 6 maal per schooljaar. 
 
 
Schoolraad 

 
Wie? Vertegenwoordigers van ouders, personeel, lokale gemeenschap.  
 
Wat? Info en communicatie, advies- en overlegbevoegdheid. 
 
Waar? Op school. 
 
 Wanneer? 3 keer per jaar of op uitnodiging. 
 
 

Klassenraad 
 

Wie?  Leerkrachten, directeur, externe deskundigen, verantwoordelijken voor begeleiding 
en  onderwijs van de kinderen. 

 
Wat?  Inzake leerlingbegeleiding zoeken naar de meest adequate begeleiding door met 

meerdere professionals samen na te denken en een begeleidingstraject uit te 
tekenen. 

 De klassenraad van juni zal beslissen over het al dan niet over gaan naar een 
volgend jaar. De klassenraad motiveert dan haar beslissing en deelt deze aan de 
ouders mee.  

 
Waar?  Op school. 
 

Wanneer?  Drie maal per schooljaar, gevolgd door een oudercontact (op school, digitaal of via telefoon). 
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Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 
 

Ouders kunnen het CLB aanspreken voor specifieke vragen over hun kind. Ouders 

beslissen mee over de start van een eventuele begeleiding. 

 
Het CLB begeleidt bij: 

• Leren en studeren; 

• Schoolloopbaan; 

• Preventieve gezondheidszorg: 1KK , 1LJ, 4LJ en 6LJ krijgen bezoekvan de CLB-arts 
en kunnen vaccinaties krijgen. 

• Psychisch en sociaal functioneren. 

 
Technologiestraat 1 - 1082 Sint-Agatha-Berchem 
Tel 02/482 05 72 / Fax 02/482 05 68 
clb.vgc@clbvgc.be 

 
 

Jeugddienst van de gemeente Anderlecht 
 

Georges Moreaustraat 5 - tel: 02/558 08 94 en fax: 02/520 29 19 
jeugd@anderlecht.brussels 

 
De Jeugddienst: 

-Ondersteunt Nederlandstalige jongeren (in groep en individueel) 
-Subsidieert jeugdverenigingen 
-Organiseert en ondersteunt de Kinderraad en Jeugdraad 
-Organiseert activiteiten en socio-culturele evenementen 
-Geeft tips over vrije tijd 
-Geeft info over jeugd 
-Beheert het jeugdhuis 

 
Kindergemeenteraad 

 
Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe vorm van de kinderraad. Bedoeling 
is meer leerlingen te betrekken in de besluitvorming. 

 
Andere 

 
De school werkt verder ook samen met: 

- Gemeenschapscentrum De Rinck; 

- Gemeentelijke bibliotheek; 

- Onderwijscentrum Brussel; 

- Brede school "Hartje Anderlecht"; 

- Ladder’op VZW; 

- Vzw Beeldenstorm; 

- Pro vélo; 

- Buurtsport; 

- ... 

 

mailto:clb.vgc@clbvgc.be
mailto:jeugd@anderlecht.brussels
mailto:jeugd@anderlecht.brussels
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Kom met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet. 
Komt u toch met de auto?  

 Zet u auto wat verder en leg die enkele meters te voet af. 

 Rijd voorzichtig aan de school.  

 Blokkeer geen andere auto’s. Parkeer niet dubbel. 
 
Veilig met de fiets naar school: 

 Draag een fluohesje en een fietshelm. 

 Breng een slot mee om de fiets veilig op te bergen. 
 

Leerlingengegevens, privacy en gegevensbescherming 
De school verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders in het kader  
van haar opdracht.  
Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor deze verwerking en de veiligheid ervan. 
Het schoolbestuur zorgt voor een afdoend niveau van gegevensbescherming en 
informatieveiligheid. 
Het beschikt hiervoor over een informatieveiligheidsconsulent.  
Voor de school is de directeur het aanspreekpunt inzake het informatieveiligheidsbeleid. 
 
Veiligheid in de school 
De school is wettelijk in orde met alle regels voor brandveiligheid.  
We geven extra aandacht aan 

• veiligheid aan de ingang 

• veiligheid bij het op- en aflopen van trappen 

• veiligheid in de klassen en de gangen 

• veiligheid in de speelruimte 
 
Verzekeringen 
Onze school heeft een verzekering bij P&V sinds 01/01/2020. 
De kinderen zijn verzekerd bij ongevallen tijdens schoolactiviteiten  
en op het normale traject van en naar school. 
De schoolverzekering betaalt lichamelijke schade. 
Schade aan kleding en andere voorwerpen of schade door diefstal  
of verlies wordt niet betaald. 
U vindt de polis op het schoolsecretariaat. 

 
Ongeval 
Heeft uw kind een ongeval? U betaalt eventuele kosten eerst zelf.  
Het ziekenfonds betaalt u een deel terug. 
Geef het aangifteformulier binnen de 48u aan het secretariaat van de school. 

 
 

Ongepast gedrag 
 

Wij tolereren geen agressie, pesten en seksueel gedrag. Indien dit gedrag  
zich toch stelt, kunnen gepaste maatregelen genomen worden. 

 
  Kinderen mogen fouten maken, hier leren ze uit. Jullie ouders en wij leerkrachten zorgen  

ervoor dat we ze ruimte geven om zich te ontwikkelen.  
Maar kinderen hebben ook duidelijke grenzen nodig die we zoveel mogelijk in samenspraak  

  met de kinderen zullen maken.  
Wij zullen dan ook zeer consequent omgaan met deze afspraken. 

 
  Indien er zich problemen stellen zullen wij kort op de bal spelen en met u naar een oplossing  

zoeken. Samen aan het gedrag van uw kinderen werken, wil niet zeggen dat wij uw  
opvoeding in vraag stellen. De school oordeelt de ouders niet.  
Wij beschouwen jullie als gelijkwaardige partners. 

  Denk nu eens aan uw eigen kindertijd en gelooft u dan nog in “mijn kind doet zoiets niet?”. 
  Hebt u uw ouders dat ook niet horen zeggen, terwijl je zelf goed wist wat je fout deed? 
   
  Samen werken aan opvoeding is elkaar ook vertrouwen, maar vooral consequent blijven. 
    
   

 



   
Medicijnen 

 
De school geeft geen medicatie. 
Is uw kind ziek? De school contacteert u. 
Als dat niet lukt en het is dringend,contacteert de school een dokter of hulpdienst. 

De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen. De school 

kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij : 

 die voorgeschreven door een arts en 

 die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend. 

De ouders bezorgen de school: 

- de naam van het kind; 

- de datum; 

- de naam van het medicament; 

- de dosering; 

- de wijze van bewaren; 

- de wijze van toediening; 

- de frequentie; 

- de duur van de behandeling. 
 
 

Verloren voorwerpen 
 

De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen 
(kleren, fiets, juwelen, gsm, …). 

 
Is je kind iets verloren? Kijk in de bak in de eetzaal in de dozen of voor kleine voorwerpen in 
het bureau van de directeur. 

 
  Zet op alles de naam van uw kind; 
  Indien u iets zoekt, vraag op Classdojo aan de klasleerkracht om eens te kijken. 



Kosteloos 
Alle leerboeken, schriften en schoolmateriaal zijn gratis 

 
Kosten 
Opvang voor en na de school/ betalende ateliers / WONAMI activiteiten. 

 

Wat Wanneer Start Einde Prijs 

 
Betalende voor- en 
naschoolse opvang 

maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag 

7u00 8u30 € 0,70 

maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag 

15u35 18u20 € 0,70 

woensdag 12u35 18u00 € 0,70 

 
 
WONAMI 

Woensdag: WONAMI-traject van 

begin oktober tot midden december 

+ midden januari tot eind mei (niet 

op facultatieve verlofdagen en 

pedagogische studiedagen) 

 
 
14u00 

 
 
16u00 

 
 
€ 40,00 

 
Ouders met een sociaal tarief betalen 0,35€ forfaitair bedrag per dagdeel. U betaalt voor 

maximum 2 kinderen per gezin. 

 
Vanaf het derde kind (gelijktijdig ingeschreven) is in de WONAMI is de deelname gratis.  

Ouders met een sociaal tarief betalen 20,00€ voor een volledig traject. 

 
Warme maaltijden: De school werkt samen met de Brusselse Keukens. Bij interesse 

kunt u de nodige info opvragen op het secretariaat. 

 

 Attesten verhoogde tegemoetkoming (OMNI)  kunnen op school 

afgegeven worden. 

 
WONAMI = Woensdag namiddag activiteiten 
Wat? activiteiten 
Wanneer? woensdagnamiddag van 14u tot 16u 
Voor wie? kinderen vanaf 4 jaar (2e kleuterklas tot 6e leerjaar) 

Nederlandstalige monitors begeleiden de activiteit. 

Inschrijven verplicht, je schrijft in voor het hele traject. 

 
Ateliers 
Wat? kwaliteitsvolle ateliers 
Wanneer? Dit wordt in de loop van het schooljaar meegedeeld Voor wie? 

Alle kinderen van de lagere school 

Waar? op school 

 
Betalingen 

 

Na elke vakantie krijgt u een factuur met de afrekening van de vorige maanden.  

U betaalt via overschrijving, binnen de 8 dagen. 

Let op de betaling gebeurt op rekening van het gemeentebestuur.  

Hebt u een financieel probleem? Praat met de directeur. 
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Basisuitrusting 
Kleuters hebben een boekentas nodig. Ze kunnen die alleen openen. Er past een 

heen- en weerschriftje (A5) in. 

Kinderen van de lagere school hebben een pennenzak en een boekentas nodig. De boekentas 

is groot genoeg voor een A4-map. 

 
 

Lichamelijke opvoeding  
Kleuters dragen comfortabele kledij voor de turnles.  
 
Kinderen van de lagere school dragen: 

- witte turnpantoffels 

- een turnbroekje 
 
Van de school krijgen zij: 

- een t-shirt 

- een turnzak 
 

 voor elke vakantie geven we de turnkledij mee naar huis om te wassen. 
 
Zwemmen 
Leerlingen hebben: 

- een zwempak of zwembroek 

- een zwemzak 

- een handdoek 
De eerste badmuts krijgen zij gratis op school. 

 
Is je kind ziek en kan het niet mee gaan zwemmen of turnen?  
Geef een doktersattest aan de school. 

 
 

Schooltoelage 
 

 Kleutertoeslag 
Kleuters van 3 die ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs en kinderen van 4 jaar die  
ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school krijgen 132,60 euro extra per jaar.  
Deze toeslag wordt jaarlijks uitbetaald na de derde verjaardag en/of na de vierde verjaardag  
wanneer aan de voorwaarden werd voldaan. 
De kleutertoeslag wordt automatisch toegekend wanneer je er recht op hebt.  
Voor kinderen die in een ander landsdeel dan Vlaanderen wonen, kun je wel nog een aanvraag indienen.  
Als je de toeslag zelf aanvraagt, kan de toekenning sneller in gang gezet worden.  
Deze aanvraag kan je indienen bij een uitbetaler naar keuze. 
 
Schooltoeslag  
Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen rekenen op een jaarlijkse 
schooltoeslag wanneer het inkomen van de ouders (of de ouder en zijn of haar eventuele partner waar het kind is 
gedomicilieerd in geval van scheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde. 
De schooltoeslag vervangt de schooltoelage sinds het schooljaar 2019-2020.  
De schooltoeslag wordt uitbetaald via een uitbetaler Groeipakket. 

 
  
Neem dan contact op met je uitbetaler.  
Die kan je terugvinden via https://www.groeipakket.be/nl/  
of https://www.groeipakket.be/fr 
of  https://www.groeipakket.be/en 
 
 

 Wij helpen jullie graag mee, maak een afspraak met de secretariaatsmedewerker.

https://www.groeipakket.be/nl/5-uitbetalers
https://www.groeipakket.be/nl/5-uitbetalers
https://www.groeipakket.be/nl/
https://www.groeipakket.be/fr
https://www.groeipakket.be/en


Leefregels voor leerlingen 
 

De leerkrachten en de directeur zullen zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs, 
zodat uw kind een goed schooljaar doormaakt. 
Zij zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich 
evenwichtig te ontplooien. 

 
Als ouder draagt u echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van 
uw kinderen. 
We hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de 
leefregels na te leven. 

 
Waar veel mensen samen leven, werken en studeren, worden best duidelijke afspraken 
gemaakt. 
Als iedereen zich trouw aan die afspraken houdt, wordt het aangenaam werken op onze school. 

 
Goede afspraken maken goede vrienden ! 

 
Stiptheid 

- Ik ben ten laatste om 8u40 op school 

- Bij het belsignaal op de speelplaats stop ik het spel en ga ik rustig in de rij staan 
 

Mijn schoolwerk en ik 

- Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen (wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig 
ik de leerkracht door middel van een briefje van mijn ouders) 

- Mijn agenda wordt nagekeken en ondertekend 

- Ik ben in orde met mijn schoolspullen (turnzak/ zwemzak/ …) 

- Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af aan mijn ouders 
 

Toegang lokalen 

- Ik ga/blijf niet in de gang of klas zonder toelating 

- Ik loop niet in de gangen 

- Ik blijf op de speelplaats tijdens de speeltijd 

- Ik kom nooit alleen buiten de schoolpoort zonder toelating 

Orde,zorg en netheid 

- Ik draag zorg voor mijn kleding (zomerkledij mag , geen strandkledij) 

- Ik doe mijn jas en pet uit in de klas 

- Ik hang alles netjes aan de kapstok in de gang 

- Ik heb geen rommel in mijn boekentas 

- Ik laat de lokalen en speelplaats netjes achter of ik ruim op 

- Ik gebruik het toilet zoals het moet en hou het proper 

- Ik draag zorg voor mijn schoolboeken en schoolmateriaal 



Taalgebruik 

- Ik spreek Nederlands 

- Ik gebruik geen scheldwoorden 

- Ik gebruik beleefde taal in omgang met directeur, leerkrachten, ouders en leerlingen 

- Ik spreek mijn medeleerlingen aan met hun voornaam en gebruik geen bijnamen 
 

Het verkeer en ik 

- Ik steek over zoals het moet 

- Ik neem de veiligste weg als ik alleen naar school kom en naar huis ga 

- Ik ben voorzichtig op de weg en pas goed de verkeersregels toe 

Mijn medeleerlingen en ik 

- Ik heb respect voor de anderen 

- Ik sluit niemand uit 

- Ik vecht niet en maak geen ruzie 

- Ik heb eerbied voor het bezit van de anderen 

- Ik pest niemand 

- Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen handelen 

- Ik los problemen op door met elkaar te praten 

- Ik blijf van een ander af 

- Ik mag anders zijn 

- Ik geef anderen tijd en ruimte 

- Ik pas de stopregel toe bij boze gevoelens 

- Ik help een medeleerling 

- We houden rekening met elkaar en met elkaarsverschillen 

- Ik verontschuldig mij als ik iets fout deed 

Waardevolle spullen en ik 

- Ik breng geen waardevolle spullen mee naar de school 
(gsm/mp3/ruilkaarten/….) 
!!! de directeur en leerkrachten behouden zich het recht om deze voorwerpen af te nemen 
en in bewaring te houden!!! 

 
Verjaardagen en ik 

- Ik breng geen snoep of taartmee 
Eten en drinken 

- Ik snoep niet op school 

- Ik breng regelmatig fruit mee (zeker op de fruitdag!) 

- Ik drink water of melk 

- Ik doe mijn boterhammen in een brooddoos / koekjes in een doosje = geen verpakking 
(afval) 



Veiligheid en ik 

- Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- of uitgangen. Ik 
ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op detrappen. 

- Ik ga niet naar plaatsen (bv. kelder, zolder, keuken,...) waarvan aangeduid is dat ik er niet 
mag zijn. 

- Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming. 

- Ik raak geen onderhoudsproducten aan. 

- Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die 's morgens aan de leerkracht. 
 

Gedragscode eigen aan de klas 
Naast onze leef- en schoolregels zullen in elke klas nog klasregels in overleg met de kinderen 
worden opgesteld. 

 
Wat als ik deze afspraken niet naleef? 

 
STAP 1 Ik krijg een mondelinge opmerking 
STAP 2 De leerkracht heeft een gesprek met mij over mijn gedrag 
STAP 3 Naargelang de ernst van het incident zal er al dan niet een nota/straf volgen 
STAP 4 Mijn gedrag is nog niet aanvaardbaar… 

Er wordt telefonisch contact opgenomen met mijn ouders en ik word afgezonderd 
van mijn klasgroep tijdens een bepaalde activiteit. 

 
Problemen op school 
Leerlingen, ouders en leerkrachten houden zich aan de leefregels en afspraken die in het 
schoolreglement en de infobrochure opgesomd zijn en aanvaarden de consequenties bij het niet 
naleven ervan. 

 
Onenigheid tussen leerkrachten en ouders 
Bij onenigheid tussen leerkrachten en ouders nemen de ouders in de eerste plaats contact op met 
de betrokken leerkracht om, in gemeenschappelijk overleg, te trachten tot een vergelijk te komen. 
Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken met de directeur zodat 
deze kan trachten een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te brengen. 
Indien deze beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het 
schoolbestuur, via de schepen van onderwijs. 
 
Onenigheid met leerlingen 
Soms worden gemaakte leefregels en afspraken niet nageleefd en/of kunnen zowel de leerkracht als het kind zich 
eens vergissen. 
Als een leerling de goede werking van de school hindert of het klasgebeuren stoort, kunnen volgende 
maatregelen worden getroffen: 

 een ordemaatregel; 

 een individueel begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels wordt 
uitgeschreven; 

 een tuchtmaatregel. 
Er wordt een dossier bijgehouden over uw kind. 

 
Wat te doen bij brand? 
Bij brand zorg ik onmiddellijk voor een melding aan een volwassene. 

 
Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten, 

zonder lopen. 

Ik volg de instructies van de leerkrachten: 

 ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening 
gebruikten; 

 ik laat al mijn materiaal achter; 

 ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen. 
  



In
s

c
h

ri
jv

in
g

e
n

  
Inschrijvingen 

 
 

Volgens afspraken LOP Brussel. 
 

Meer info? www.inschrijveninbrussel.be 
 

De school zal u de nodige informatie in de loop van het schooljaar bezorgen. 
 
Broers en zussen krijgen steeds voorrang. 
U wordt tijdig en meermaals verwittigd, doe het dan onmiddellijk.  
Buiten de vastgelegde periode is er geen voorrang meer. 

 
 

Communicatie  
 
Secretariaat: tel: 02/5210111  
gbsveeweide@anderlecht.brussels 

 
         Directeur: 0495505471 
 

Schoolbestuur 
Schepen van Nederlandstalig onderwijs:  Elke Roex Directeur 
Vlaamse aangelegenheden:  Hannes De Geest 
Diensthoofd onderwijs:  Joris Raskin 
Contact: 
02/5580893 
onderwijs@anderlecht.brussels 

 
 

Jaarkalender 

 Zie Classdojo! 

 Kijk op onze website (vanaf november 2020). 

 We werken aan een volledige Google agenda. 

http://www.inschrijveninbrussel.be/
mailto:gbsveeweide@anderlecht.brussels
mailto:onderwijs@anderlecht.brussels

