SCHOOLINFO & LEEFREGELS
voor Buitengewoon Basisonderwijs, type basisaanbod en
type 4
WINDEKIND vzw
centrum voor buitengewone zorg
tel : 016 24 11 10
fax : 016 29 77 43
website : www.windekindleuven.be

… een woordje uitleg bij ons symbool ...

ons symbool bestaat uit twee bomen

waarvan de kruinen vingerafdrukken zijn:

net als bomen krijgen de kinderen de kans te groeien,
soms wat sneller soms wat trager,
-volgens eigen kunnenzoals de kronkels in een stam.
net als vingerafdrukken verwijzen naar de individualiteit,
zo willen we dat ieder kind hier zich kan ontwikkelen als een mooi individu
tot optimale zelfstandigheid en zelfrealisatie
en dat ze volwaardig en op hun eigen wijze kunnen deelnemen
aan de samenleving.
net als een opgestoken duim, willen we zeggen:
je doet het goed! Doe zo voort!
In het symbool zijn alle wortels met elkaar verankerd.
Dit wijst op de samenhorigheid en op het kunnen rekenen op elkaar:
kinderen, ouders, medewerkers, samen komen we er wel !
De bomen worden ondersteund door het woord”Windekind”,
want alle medewerkers van Windekind willen hun steentje bijdragen om ieder kind een zo goed
mogelijke ondersteuning te geven in zijn groeien. Op hen kan je rekenen! Als je valt, vangen ze je
op. Wees dus niet bang als je valt: En onthoud dat je leert met vallen en opstaan. Wees dus niet
bang om te vallen, iedereen mag wel eens vallen, als we maar leren terug op te staan …..

VOORWOORD

Als het gewoon niet (meer) kan
doen wij het buitengewoon…

Beste ouders,
Welkom op onze school!
Dankbaar en blij voor het vertrouwen dat u ons geeft, willen we ons samen met u
100% inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. We willen dat ieder
kind zich bij ons thuis voelt. Van daaruit bouwen we (buitengewone) ondersteuning
uit voor uw kind. Elk kind met zijn eigen mogelijkheden en beperktheden helpen we
om volgens zijn eigen tempo te ontwikkelen. We willen daarbij graag met u
samenwerken.
Bij vragen en problemen staan we klaar: samen zoeken we een oplossing.
Met deze brochure willen we u een beetje wegwijs maken in onze school en in ons
schoolleven. U vindt er heel wat praktische afspraken in terug die goed zijn om
weten.
Deze bundel is de basisbundel die u best goed bijhoudt. Als er de volgende jaren
aanpassingen en toevoegingen volgen, ontvangt u deze bij de start van elk
schooljaar. Onze school leeft immers en daardoor verandert er elk jaar ook heel wat.
We hopen dat u op deze manier de school (nog) beter leert kennen. Ook bent u
welkom op onze school mocht u meer informatie wensen. Onze deur staat altijd
open.
Graag tot ziens !
Namens het schoolteam
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I.1. onze leefregels
Leefregels zijn afspraken om het samenleven in onze eigen school zo vlot mogelijk te doen verlopen.
dagindeling:

Tijdig op school?
De schooluren zijn
Van 8.50 tot 12.15u
En van 13.20 tot 15.40u
Woensdag is er school van
8.55 tot 12.30u
Brengen en halen van een leerling:

De ouders van een kleuter:
o brengen hun kleuter tot in de klas. Dit kan ten laatste tot 9.15u. We vragen aan de
ouders om daarna de klas te verlaten (een belsignaal herinnert u hieraan). Wanneer u
later in de school komt, vragen we u om naar het secretariaat te gaan. Eén van onze
medewerkers zal dan het kind naar de klas brengen om de klaswerking zo weinig
mogelijk te storen.
o kunnen vanaf 15.30u hun kind ophalen in de klas.
 De ouders van kinderen uit de lagere school:
o brengen hun kinderen tot op de oprit en dit TOT AAN de gele lijn. De kinderen gaan
dan verder naar de speelplaats. Kinderen die te laat komen, worden door de ouders
eerst naar het secretariaat gebracht. Daar wordt afgesproken wie het kind verder
brengt.
o wachten na de school aan de gele lijn en dit omwille van de drukte en dus de
veiligheid van de kinderen.

Opgelet: voor de veiligheid van alle
kinderen, vragen we om telkens de
poort te sluiten bij het binnen- of
buitengaan van de school.
Met dank voor uw zorg!

Belangrijk:
 geen enkel kind mag de school verlaten voor het einde van de school, zonder schriftelijke
toestemming
 als het kind eens door iemand anders wordt afgehaald (grootouders, buren,…), moet je dit
schriftelijk melden aan de klasjuf
 kinderen die door de ouders afgehaald worden gaan na het eindigen van de lessen naar de
gele lijn waar hun ouders hen opwachten
 kinderen die met de bus naar huis gaan, verzamelen op de speelplaats aan het “busnummer”
 kinderen die later afgehaald worden, verzamelen voor de veiligheid onmiddellijk in de turnzaal
bij de naschoolse opvang. Als ze om 16u niet afgehaald zijn, wordt deze opvang
aangerekend. Opgelet: op woensdag is er geen opvang voorzien. Kinderen kunnen dan –zo
nodig- wachten in het onthaal (dit is gelegen in blok C/D tegenover het secretariaat).
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 voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang? Deze
opvang is te betalen.
‘s morgens : Van 7.15 tot 8.30u
‘s avonds : Van 15.35 tot 17.30u (niet
op woensdag)

Hoeveel kost de opvang?
 Het bedrag dat u betaalt voor de opvang wordt bij de start van elk schooljaar een de
ouders meegedeeld.
 In het voorjaar krijgt u een fiscaal attest met de bijdragen die u betaalde aan de opvang. U
kunt dit bedrag in rekening brengen bij de belastingaangifte.
Info en inschrijving:
 bij de directie of bij de verantwoordelijke van het semi-internaat.
Omwille van de veiligheid worden alle leerlingen die opgehaald worden onmiddellijk naar de
naschoolse opvang gebracht als de ouders wat later zijn. De opvang wordt pas aangerekend vanaf
16u.
 welk schoolgerief breng je mee van thuis ?
Wat breng je mee naar school?
Elke leerling heeft een boekentas.
Wat je verder nog nodig hebt, laat de
leerkracht weten in de agenda of in het
schriftje!
Je draagt zorg voor je schoolmateriaal!

 eten en drinken

Boterhammen of warme maaltijd?
Wat drinken we op school?

Je hebt de keuze tussen warme maaltijd of je eigen boterhammen.
 Voor de warme maaltijden wordt gezorgd door een traiteur. De prijzen voor soep,
hoofdschotel en drank worden bij de start van elk schooljaar opnieuw meegedeeld.
Indien u dat wenst, kan u bij de leerkracht een menu voor de komende 2 weken vragen
 Als je boterhammen wil eten, breng je die mee in een brooddoos waar duidelijk je naam
op staat. Soep eten bij je boterhammen kan ook.
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Drank kan je kopen op school of meebrengen van thuis. Als je drank van thuis meebrengt, mag dit
GEEN FRISDRANK zijn (cola, limonade, ice-tea,...)
Kosten van eten en drank:
 De prijzen van maaltijden en drank wijzigen bijna elk schooljaar. Ze worden bij de start
van het nieuwe schooljaar telkens meegedeeld.
 De kosten van drank en eten op school, worden verrekend via de maandelijkse
schoolrekening. Het is eveneens mogelijk om via een domiciliëring te betalen. Het
document dat je hiervoor nodig hebt, is te verkrijgen op het secretariaat.
 Om onbetaalde rekeningen klein te houden, gelden volgende regels: bij het niet betalen
van een rekening, wordt een herinnering gestuurd. Als er dan nog geen betaling volgt,
wordt u verwittigd dat u aan uw kind boterhammen en drank moet meegeven. Tot de
rekeningen betaald zijn, geven we geen warme maaltijd of drank meer aan de leerling
(water wordt steeds voorzien).
Op school wordt er niet gesnoept (ook geen kauwgom). Kinderen kunnen wel fruit of een droge koek
meebrengen.
 verjaardagen

Verjaardagen

Elke verjaardag wordt in de klas gevierd. Een kleine traktatie voor de klas (cake, een koekje,...) is altijd
fijn. Je kan dit best met de klasjuf zelf afspreken.
We vragen wel om geen cadeautjes mee te brengen.
 schoolverzekering

Schoolverzekering.
Wat als er een ongeval gebeurt op
school?

1. Als de leerling zelf gekwetst is:
 De leerling is verzekerd voor de lichamelijke gevolgen van ongevallen wanneer hij/zij
onder toezicht staat van de school of wanneer hij /zij op weg is van of naar de school. De
school heeft hiervoor een polis bij KBC-verzekeringen.

-

→ Wat moet je doen bij een ongeval met je kind?
vraag een formulier ‘aangifte van ongeval’ op school op het secretariaat of bij de directie
laat dit formulier invullen bij de dokter
je betaalt de kosten bij de dokter en de apotheker; vraag bij de apotheker een briefje voor de
verzekering
het ingevulde formulier bezorg je aan het secretariaat. Wij sturen het naar de
schoolverzekering
De verzekering bezorgt je dan een ‘Staat van onkosten’. Met dit formulier en met je
onkostennota’s van de dokter en de apotheker ga je naar het ziekenfonds. Op het formulier
‘Attest van tussenkomst’ vullen zij het bedrag in dat niet wordt terugbetaald door het
ziekenfonds.
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-

stuur het ‘Attest van tussenkomst’ en de ‘Staat van onkosten’ op naar de schoolverzekering of
geef ze af op het secretariaat.
De verzekering betaalt dan de som die het ziekenfonds niet vergoed heeft. Er is wel een
franchise.

2. Als er materiële schade is (er is iets stuk):
 Meestal komen de schoolverzekeringen niet tussen in de kosten bij stoffelijke schade. Als
ze het wel doen, is dit vaak zeer beperkt.
 Daarom raden we alle ouders aan een degelijke familiepolis af te sluiten voor alle
stoffelijke schade die uw kind aan derden zou kunnen veroorzaken en die niet door de
schoolverzekering gedekt wordt.
3. De schoolverzekering dekt niet:
 het persoonlijke materiaal van leerlingen zoals: CD’s, GSM’s, game-boy, horloges,
juwelen, waardevol spelmateriaal,...
 een beschadigde bril, behalve als de bril op de neus stond én er ook een lichamelijk letsel
is
 schade aan elektrische rolstoelen door leerlingen op school gebruikt:
UITZONDERING: Als het een schadegeval is waarvoor de school of haar personeel
aansprakelijk gesteld wordt, dan komt de schoolverzekering wel tussen. Wanneer echter bij
een schadegeval een andere leerling aansprakelijk gesteld kan worden, dan speelt in eerste
instantie de familiale polis van de ouders en pas in tweede instantie de schoolverzekering. In
ieder geval beperkt de schoolverzekering zich tot schoolactiviteiten.

 leerlingenvervoer

Met de bus naar school?

De Lijn organiseert het gemeenschappelijk busvervoer voor alle leerlingen uit de Leuvense scholen
voor buitengewoon onderwijs. Windekind is verantwoordelijk voor de busbegeleiding van heel wat van
de bussen en voor de parkingwacht.
Bij problemen met het busvervoer, raden we u steeds aan om contact te nemen met de school. U kan
hiervoor terecht bij de verantwoordelijken voor het busvervoer in Windekind.
Belangrijke afspraken voor ouders in verband met het busvervoer:
 ouders zorgen ervoor dat hun kind tijdig klaar staat op de afgesproken plaats
 ouders halen hun kind tijdig af aan de afgesproken stopplaats, aan de kant van de weg
waar de bus stopt
 we vragen een tweede adres in dezelfde straat door te geven voor het geval er op het
eerste adres niemand is. Indien er op het tweede adres ook niemand is, wordt het kind
naar het dichtstbijzijnde politiekantoor gebracht
 meld tijdig aan de school én aan de busbegeleider wanneer uw kind afwezig is
 gelieve alle bovenkleding, school- en sporttassen te merken met voor- en familienaam
 als er wijzigingen zijn voor het op- of afhaaladres, moeten deze op het secretariaat
aangevraagd worden
 ouders zijn verantwoordelijk voor de schade aangericht door hun kind
 wanneer een veiligheidsriem aanwezig is in de bus, zijn de leerlingen verplicht om deze
aan te doen
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 welke houding verwachten we van iedere leerling ?

Leefregels voor het omgaan met mekaar
in onze school

In onze school willen we een aantal leefregels vastleggen die het voor iedereen zo aangenaam
mogelijk zullen maken. Daarom vragen we van de leerlingen:
 Een beleefde houding tegenover leerkrachten, therapeuten, paramedici, het personeel
van het secretariaat, het onderhoudspersoneel, de buschauffeurs en de busbegeleiders.
 Een algemeen beschaafde omgangstaal (dus geen vuile woorden)
 Respect voor speel- en klaskameraadjes, voor de volwassenen en voor kledij,
schoolgerief en spelmateriaal.
 Er wordt niet gerookt op school.
 Wanneer de leerlingen op school aankomen, gaan ze meteen naar de speelplaats.
 Dat er geen vuilnis in de klas, gang of de speelplaats achter gelaten wordt.
 Dat leerlingen rustig zijn in de rij en in de gang.
 Echt verboden op school: GSM, MP3, kauwgom, energy drinks, lucifers, aanstekers,
messen, dingen verkopen, ruilen of stelen.
 Dat leerlingen kledij dragen die hoort bij een school. Horen niet thuis op een school:
- Topjes met spaghettibandjes minder dan twee vingers breed, tenzij er iets over
gedragen wordt
- Bloesjes met open buik of rug of te diepe halsuitsnijding
- Broeken of rokken korter dan 10 cm boven de knie en broeken die lager dan
heuphoogte
- Opvallende juwelen, opvallende make-up of opvallende tatoeages
- Loshangende kettingen of dergelijke aan kledij die een probleem geven voor de
veiligheid
Pesten wordt op onze school niet getolereerd.
 sport, spel en zwemmen

Sport, spel en zwemmen

1. in type 4
Voor de kleuters:
 de kleuters krijgen regelmatig bewegingslesjes onder leiding van de kleuterjuf en / of een
therapeut
Voor de lagere school:
 zij krijgen elke week bewegingslessen in klasverband. Deze lessen worden begeleid door
onze leerkracht lichamelijk opvoeding.
 elk schooljaar gaan ook een aantal klassen zwemmen. In functie van de noden van de
leerlingen wordt elk schooljaar opnieuw bekeken welke klassen dit zijn.
Facultatieve activiteiten: voor een aantal van de kinderen wordt een therapiebeurt op school
vervangen door een andere vorm van therapie. Dit wordt vooraf met de ouders besproken (waar,
wanneer, prijs, door wie) en pas na hun uitdrukkelijke toestemming, kan hun kind eraan deelnemen.
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2. in type basisaanbod
De leerlingen van type basisaanbod krijgen turn- en zwemles.
Voor de turnles:
Alle leerlingen krijgen iedere week bewegingslessen (lichamelijke opvoeding) in klasverband
door een onze turnmeester.
Hiervoor geef je best de volgende dingen mee:
 witte turnpantoffels
 broekje (short), wit T-shirt
Vermeld op elk kledingstuk duidelijk de naam van je kind.
Voor de zwemles:
Elk schooljaar wordt bekeken welke klassen gaan zwemmen. Deze zwemlessen worden ook
gegeven door onze turnmeester Peter. Een van de klasjuffen of meesters is ook telkens
aanwezig in het zwembad. Om te gaan zwemmen heb je een aantal dingen nodig:
 zwembroek/zwempak
 2 handdoeken (grote+kleine)
 waterdichte zak
Vermeld op elk (kleding)stuk de naam van je kind.
 contacten ouders – school

Contacten met de school:
Iets te vragen of te zeggen?
Schrijf het in de agenda of bel naar
school om een afspraak te maken.

Ouders en school zijn partners in de opvoeding van de kinderen, elk vanuit hun eigen invalshoek.
De school zorgt er dan ook voor dat de ouders op de hoogte gehouden worden over de leef- en
leerhouding en over de resultaten van hun kind.
Daarom:
 organiseert de school oudercontacten
 geven we een aantal keer per jaar een rapport mee
 worden regelmatig huistaken en lessen opgegeven en brengt je kind zijn schoolwerkjes
mee naar huis ter inzage
 wordt de agenda (heen- en weerschriftje) dagelijks nagekeken en ondertekend
Zit je nog met vragen of wil je iets bespreken... neem dan gerust contact op. Een telefoontje of een
bericht in de agenda volstaat om een afspraak te maken.
Ouders die een afspraak hebben met een leerkracht of een therapeut, melden zich op het
secretariaat.
 veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid

Elk jaar geven we een medische vragenlijst mee. Deze informatie wordt bewaard in het medisch
dossier van je kind bij de verpleegster. Het is zeer belangrijk deze lijst volledig en juist in te vullen.
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Op het secretariaat houden we de contactpersonen en de telefoonnummers per kind bij, zodat we snel
iemand kunnen bereiken als dat nodig is. Als aan die gegevens iets verandert, rekenen we erop dat
dit dadelijk doorgegeven wordt aan de school.


VARIA

Kan je kind niet naar school, bel dan
voor 9.00u.
Telefoon: 016/24.11.10
School is belangrijk! Kom elke dag.

Om het schoolleven zo veilig en gezond mogelijk te doen verlopen, nog de volgende afspraken:
 Als een kind echt ziek is, blijft het thuis, de school wordt voor 09.00u. verwittigd.
 Geen enkel kind mag de school verlaten voor het einde van de school zonder schriftelijke
toelating.
 Aan de klasleerkracht wordt schriftelijk gemeld, als het kind eens door iemand anders wordt
afgehaald (buren of grootouders bijvoorbeeld).
 In de schooladministratie houden we de contactpersonen en- telefoonnummers van elk kind
bij, om zo nodig iemand snel te kunnen bereiken. Als daar iets aan verandert, rekenen we
erop dat ouders dat dadelijk doorgeven aan de school.
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DEEL 2
Hoofdstuk II

BIJLAGEN
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BIJLAGE
Bijdrageregeling ouders
Sommige onkosten moeten door de ouders betaald worden. Als het moeilijk is om het bedrag (in een
keer) te betalen, neem je contact op met de directeur of de contactpersoon. Zij zullen samen met jou
zoeken naar de beste oplossing (spreiding van betaling).
Een bijdrage zal gevraagd worden voor:
- Voor de kleuters kan er een bijdrage gevraagd worden aan de ouders voor een totaalbedrag
van 45 EUR.
- Voor de leerlingen van de lagere school kan er een bijdrage gevraagd worden aan de ouders
voor een totaalbedrag van 85 EUR. Van dit bedrag zal 5 EUR aangerekend worden voor de
sportdag. Andere uitstappen die de leerlingen maken worden in het kader van het
klasprogramma door de leerkracht bepaalt.
- De meerdaagse gaat slechts tweejaarlijks door. Voor de meerdaagse kan maximum 435 EUR
aangerekend worden over de totale lagere schoolloopbaan van het kind.
Wij brengen u telkens vooraf op de hoogte van de prijs bij het aankondigen van een activiteit.






U kunt vrij intekenen voor het volgende:
Tijdschriften
Warme maaltijd
Drank
Soep
Opvang

Omdat de bedragen elk schooljaar kunnen veranderen, ontvangt u bij de start van elk schooljaar
intekenlijsten waarop het bedrag vermeld is.
Als de betaling van warme maaltijd en drank, ook na herinnering, uitblijft zien we ons verplicht de
warme maaltijden en dranken in te trekken. U wordt hiervan verwittigd. We zullen u dan vragen
voortaan boterhammen en drank mee te geven.

! OPGELET: Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dit
gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en men deze niet kan recupereren.
--------Om de verschillende bijkomende uitgaven eenvoudiger te verwerken, maken we gebruik van een
“schoolfactuur”. Maandelijks krijg je als ouder een overzicht van alle gemaakte onkosten, per kind,
te betalen met een overschrijvingsformulier. Het is eveneens mogelijk om te betalen via domiciliëring.
Informatie hierover kan u verkrijgen op het secretariaat.
Uiteraard rekent de school op een stipte betaling. Indien de rekening niet betaald wordt sturen we u
een herinnering.
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de (maandelijkse) schoolrekening kunt u
daarom best contact opnemen met de directie of met de contactpersoon. Het is de bedoeling
dat er dan afspraken gemaakt worden over een aangepaste betalingsmodaliteit: spreiding van
de betaling, uitstel van betaling,…Wij verzekeren u een discrete behandeling van uw vraag.
------------------Uitzonderlijk zal u ook gevraagd worden het geld cash mee te brengen n.a.v. bepaalde gelegenheden
(Kerstkaarten, WINDEKINDfeest, wafelslag …) Steek steeds het geld in een gesloten omslag en
noteer op de omslag je volledige naam, klas, het te betalen bedrag (en eventueel het meegegeven
bedrag) en de reden van betaling. Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij het secretariaat.
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