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Praktische informatie voor de matroosjes  

van ’t Kofschip vanaf 1 september 2022 
 

Beste ouder, 

 

Samen hebben we vorig schooljaar in onze school heel wat kunnen waarmaken. De steun en het 

respect voor elkaar was voelbaar. Wat was ik fier op de Kofschipgemeenschap (leerlingen, 

ouders & personeel). Hoopvol zie ik het nieuwe schooljaar tegemoet.  

Hierbij wat praktische informatie voor een vlot verloop. Op de website vindt u ook een plan 

terug van de school; zo bent u meteen mee met onderstaande richtlijnen. 

 

De kleuters worden aan de knuffelzone afgezet zodat het voor hen geen overrompeling is op 

de speelplaats, in de gang of de klas. Door de ervaring tijdens de coronacrisis hebben we de 

meerwaarde voor de kleuters en de kleuterjuf of -meester van dit systeem ingezien.  

De leerlingen vanaf het 1ste leerjaar blijven tot 8u40 op de speelplaats.  

 

Als de kleine en grote matroosjes op 1 september om 8u40 in de klas zitten, zijn jullie 

welkom op de grote speelplaats LA (= lagere afdeling) om gezellig samen kennis te maken en 

(bij) te babbelen. Wij zetten de koffie al klaar.  

 

Ik nodig u ook hartelijk uit op de infoavond van 14 september om 19 uur. In de grote zaal 

boven in de kleuterblok wil ik graag een algemene toelichting geven. Om 18 uur kan u vragen 

stellen aan het kleuterteam en om 19u45 kan u in de klassen van de leerkrachten van het 

lager vragen stellen.  

 

We gaan dit hele schooljaar o.l.v. Katrien Vergrauwe van de Fluxusacademie werken rond 

‘Samen school maken’. De matrozen van onze school moeten kunnen leren in een warm en 

duidelijk schoolklimaat en dan zijn afspraken tussen alle betrokkenen (leerlingen, ouders en 

het team) uiterst belangrijk. Onze visie, kernwaarden, pijlers en de regels uit ons 

schoolreglement frissen we op en maken we nog concreter. We houden jullie op de hoogte.  

 

Tijdens de coronaperiode werd zeer veel gemaild en dat was essentieel. Echter wordt 

iedereen overstelpt met info via mails. Mails zijn vaak ongenuanceerd of kunnen verkeerd 

geïnterpreteerd worden. Mag ik vragen om bij dringende mededelingen of vragen te 

telefoneren naar het secretariaat. Een mededeling kan via de agenda of heen-en-

weerschriftje. Hou er rekening mee dat leerkrachten de hele dag aan de slag zijn met hun 

klasgroep en geen tijd hebben om te lezen of te antwoorden. We maken nog afspraken over 

efficiënte en fijne communicatie. 

 

Hoopvolle groeten, 

Marleen Driesmans 
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Documenten die u ontvangt in september  

 

Op woensdag 7 september ontvangt u via Smartschool een klasbundel over de specifieke 

werking in de klas en de nodige documenten via uw zoon/dochter. Kan u deze info goed 

doornemen?  

 

Sommige documenten bevatten belangrijke informatie en kan u best goed bewaren. 

Andere documenten graag nakijken, invullen en afgeven op de infoavond of ten laatste 

op maandag 19 september terugbezorgen aan de klasleerkracht: 
 
d 

o ontvangstbewijs schoolreglement  

o bevestigen correctheid van de inlichtingenfiche  

o schoolorganisatie 

o activiteitenkalender 

 

 

Infoavond & vragenuurtje over de klasbundels met specifieke klasuitleg 

  

De klasleerkrachten ontvangen alle ouders tegelijk op een bepaald uur. Als u meerdere 

kinderen hebt, moet u kiezen of afspraken maken (met uw partner) om op te splitsen.  

 

Op woensdag 14 september bent u welkom op school voor extra info. 

 

● 18u: in de kleuterklas kan u vragen stellen over de inhoud van de klasbundel. 

● 19u: boven in de kleuterblok geeft de directeur uitleg over het beleid en is er 

een voorstelling van het team, oudervereniging … 

● 19u40: in de klassen vanaf het 1ste leerjaar, kan u vragen stellen over de inhoud 

van de klasbundel. 

 

De oudervereniging voorziet drankjes die u kan aankopen met Payconiq. 

 

 

Dagindeling: wanneer beginnen en eindigen de lessen? 

 

• We starten 's morgens om 8u40 en ’s middags stoppen we om 12u15.  

• In de voormiddag hebben alle matrozen een kwartiertje speeltijd van 10u20 tot 

10u35. 

• We eten tot 12u30 in de klas en dan begint de middagspeeltijd tot 13u30. 

● De kleuters hebben een kwartier speeltijd van 14u55 tot 15u10 en de lessen 

eindigen om 15u25.  

● De ouders kunnen hun kleuter aan de klasdeur afhalen na het belsignaal van 

15u25. De oudste kleuters (K3) worden aan de trap bovenaan afgehaald. 



3 

 

 

● De leerlingen vanaf het 1ste leerjaar hebben een kwartier speeltijd van 15u10 

tot 15u25.  

● Om 15u30 gaat de bel en kunnen de ouders de matrozen afhalen aan het lager 

onderwijs: 

o L1+L2+L3: afhalen aan de klasdeur 

o L4: afhalen in de zaal 

o L5+L6: afhalen aan de personeelsparking  

 

Op woensdagmiddag eindigt de school voor iedereen om 12u15. 
De school sluit om 16u45 en op woensdagmiddag om 12u30. 

 

De lessen beginnen stipt om 8u40 en dan zijn de matrozen aanwezig in de klas. Als 

ouder is het belangrijk om uw kind voor het belsignaal naar binnen te sturen. U heeft 

een uiterst belangrijke voorbeeldfunctie. Als u de regels zelf respecteert, geeft u uw 

kind onrechtstreeks het signaal dat dit goed is en zo hoort. Zelfs kleine peuters 

voelen dit intuïtief aan. Dit geeft hen duidelijkheid en veiligheid. 

 

 

Betalend toezicht op school & schoolfactuur 

 

Wij volgen de regels zoals afgesproken met de Speelclub in alle Edegemse scholen. 

U ontvangt voor het betalend toezicht een fiscaal attest. Elke maand ontvangt u een 

schoolfactuur met kosten zoals uitstappen, toezichten op school … 

 

8u – 8u25:   betalend toezicht (€0,50) 

• de kleuters in de Speelvogelklas 

• vanaf het 1ste leerjaar op de speelplaats/zaal 
 

12u15 - 13u30: betalend toezicht (€0,75) 

 

15u45:   betalend toezicht (€0,50)  

+ voor de kleuters + €0,25 voor een gezamenlijke snack 

 

Omwille van boekhoudkundige redenen is het belangrijk om het bedrag op de 

schoolfactuur niet zelf aan te passen maar een andere factuur te vragen als er een 

foutje werd gemaakt. Het is ook belangrijk om de juiste gestructureerde mededeling 

te gebruiken en geen vrije mededelingen aan uw overschrijving toe te voegen. Dit 

bespaart ons secretariaat zeer veel werk.  
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Brengen van de kinderen 

 

Net zoals vorig jaar zijn er afspraken rond het gebruik van de 4 schoolpoorten. 

Ouders wachten buiten aan de poort (blauwe knuffelzone tussen de 2 poorten bij de 

kleuters) en tot en met het 2de leerjaar wachten toezichters hen op.  

 

Kleuterafdeling 

-> 2de poort in de Baron de Celleslaan: alle kleuters  
 

Aan de kus- en knuffelzone tussen de 2 schoolpoorten worden de kleuters afgezet 

en nadien worden ze begeleid door een toezichter. 
 

• Van 8u00 tot 8u25 vangen we alle kleuters op in de Speelvogelklas. 

 

• Kleuters die na 8u25 toekomen gaan zelfstandig verder naar hun eigen klasje 

o.l.v. een toezichter. 

 

Lagere school 

-> 1ste poort in de Baron de Celleslaan (hoofdingang): 1ste & 2de leerjaar 

-> 3de poort in de Baron de Celleslaan (brandweg): 3de & 4de leerjaar 

-> 4de poort in de Drie Eikenstraat (personeelsparking) :5de & 6de leerjaar  

 

Van 8u25 tot 8u40 staat er een toezichter aan de 1ste poort. 

 

Omwille van praktische redenen kunnen kinderen van het lager ook via een andere 

poort van het lager binnenkomen maar maak goede afspraken met uw kind. Ze moeten 

zelfstandig naar de klas/speelplaats/zaal gaan want er zijn geen toezichters aan alle 

poorten. 

 

• Van 8u tot 8u30 vangen we de leerlingen vanaf het 1ste leerjaar op in de grote 

polyvalente zaal of op de speelplaats van LA.  

• Van 8u30 tot 8u40 worden de leerlingen opgevangen in hun eigen klas. 

 

 

Afhalen van de kinderen 

 

Voor zowel kleuter- als lagere school zijn er 4 mogelijkheden: 

1. De kinderen worden onmiddellijk bij het belsignaal afgehaald. 

2. De niet onmiddellijk afgehaalde kinderen kunnen tussen 16u en 16u30 in de 

nabewaking afgehaald worden. (We hebben tijd nodig om alles rustig te 

organiseren.) 

3. De kinderen van de nabewaking verzamelen tussen 16u30 – 16u45 aan de 

poort van de Drie Eikenstraat (personeelsparking) en worden daar 

afgehaald. 
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4. Om 16u45 vertrekt een rij naar de Speelclub (IBO). Alle leerlingen gaan mee 

en worden dan in de Speelclub afgehaald. 

 

Kleuterafdeling (om 15u25 en woensdag om 12u15) 

⮚ 2de en 3de poort in de Baron de Celleslaan: ouders mogen tot aan de klasdeur of 

de tribunetrap (K3). 

 

Lagere school vanaf het 1steleerjaar (om 15u30 en woensdag om 12u15) 

⮚ 1ste poort in de Baron de Celleslaan (hoofdingang): 1ste - 4de leerjaar 

⮚ 3de poort in de Baron de Celleslaan (brandweg) ouders die eerst 

kleuters zijn gaan afhalen wachten buiten aan de deur naast de grote 

kleuterzandbak (aan de gang van de 1ste graad) 

⮚ 4de poort in de Drie Eikenstraat (personeelsparking): 5de & 6de leerjaar  

 

De leerlingen mogen enkel met een schriftelijke toelating van de ouder alleen naar 

huis. Deze toestemming kan u geven via Smartschool aan de klastitularis. 

 

De matrozen kunnen ’s middags naar huis gaan eten. De kleuters kunnen om 12u15 

afgehaald worden aan de klasdeur. Geef jouw kleutertje toch ook al een 

boterhammetje mee want de kleuters beginnen al wat vroeger te eten in de klas. De 

leerlingen vanaf het 1ste leerjaar kunnen na schriftelijke toestemming van een ouder 

zelfstandig naar de poort om 12u15. Maak goede afspraken met uw kind om 

misverstanden te vermijden. 

 

 

Buitenschoolse kinderopvang (= SPEELCLUB) + slaapklasje voor de kleinsten 

 

In Edegem zijn dezelfde opvangregels opgesteld voor alle scholen. 

 

De Speelclub is geopend vanaf 7u. De toezichters brengen de kinderen om 8u20 naar 

school. 

 

Om 16u45 (woensdag om 12u30) worden alle op voorhand ingeschreven kinderen in rij 

te voet begeleid naar de Speelclub waar u uw kind(eren) vóór 19u moet afhalen. 

Kinderen die te laat opgehaald worden op school, gaan mee naar de Speelclub. 

 

U moet op kantoor van de Speelclub documenten invullen en een inlogcode ontvangen.  

Drie Eikenstraat 16 Edegem  

Tel 03 289 21 10 

Meer info via deze link.  

 

Bij ons op school is er een slaapklasje o.l.v. een onthaalmoeder voor de kleinsten. 

De inschrijvingen gebeuren via een e-mail naar de dienst info@vzwkinderopvang.be OF 

naar sabrina.moonen@gmail.com. Vervolgens ontvangt u de nodige info en documenten 

voor het slaapklasje!  

https://www.koraalweb.be/site/index.php/home-kinderopvang/8-kinderopvang/93-ibo-de-speelclub-centrum
mailto:info@vzwkinderopvang.be
mailto:sabrina.moonen@gmail.com
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Schoolgerief 

 

In het kader van het kosteloos onderwijs vragen wij geen specifiek schoolmateriaal. 

We zien toe op de maximumfactuur. 

De kinderen krijgen het noodzakelijke materiaal in het begin van het schooljaar. 

Natuurlijk is het voor kinderen leuk om een eigen pennenzakje, latje, vulpen, 

turnpantoffels van K3 ... te hebben. Dit kan motiverend werken. 

  

Verloren materiaal van de school wordt door de kinderen zelf vervangen en 

aangerekend via de schoolfactuur. 

We vragen uitdrukkelijk een brooddoos, een snackdoosje en een drinkbus mee te 

geven. (Alles goed labelen.) 

 

Hoe kan ik me informeren? 

 

Er is een algemene informatieavond. (Zie hierboven.) 

 

Er zijn 3 oudercontacten en de kinderen in het lager onderwijs krijgen 4 rapporten. 

De leerlingen van het 5de en 6de krijgen 5 rapporten. 

 

U ontvangt bij de aanvang van het nieuwe schooljaar een schoolkalender. 

 

We werken met het digitale platform Smartschool om op deze manier alle ouders te 

bereiken. Nieuwe ouders krijgen een login en wachtwoord om zich aan te melden.  

 

Gelieve uw e-mail adres te bevestigen als u inlogt op Smartschool. Zo kan u zelf 

steeds een nieuw wachtwoord aanvragen. 

 

Tijdens de schooluren is het onmogelijk om Smartschool op te volgen. Dringende 

vragen kan u best telefonisch stellen of noteren in de agenda van uw kind. Uw kind 

moet het wel tonen aan de leerkracht 😊. 

 

Bij vragen kan u in de eerste plaats steeds contact opnemen met de betrokken 

leerkracht. Indien u wenst kan u nadien altijd een afspraak maken met de directie of 

de klimopcoördinator. 

 

Op onze website www.bstkofschip.be en Facebookpagina kan u veel informatie 

terugvinden. 

 

Op onze website vindt u ook een link naar ons schoolreglement. 

 

http://www.bstkofschip.be/
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Uitstappen worden via Smartschool aangekondigd. We gaan er steeds vanuit dat alle 

leerlingen tijdens de schooluren meegaan. Voor de zee- en sportklassen organiseren 

we een extra infoavond. 

 

 

Maaltijden/Drank 

 

● We vragen om een drinkbus, een brooddoos en een snackdoosje mee te geven. 

● De leerlingen mogen de hele dag water drinken. 

● Op woensdag kan er alleen een stuk fruit meegegeven worden als knabbeltje. 

● Fruit is beter dan een koekje maar een koekje of cake zonder chocolade mag. 

 

Het leerkrachtenteam kiest er spontaan voor om ’s middags extra toezicht te doen 

zodat de kinderen rustig in de klas kunnen eten. Natuurlijk mag er dan gebabbeld 

worden; soms kijkt men al eens naar Karrewiet.  

 

 

Verjaardagen vieren 

 

Tijdens de laatste vergadering hebben wij als Kofschipteam beslist om 

het trakteren bij verjaardagen aan te passen. Al jaren is dit een moeilijk 

item op school i.f.v. het gezondheidsbeleid. We beslissen om kinderen 

verantwoord te leren omgaan met snoep. Frisdranken blijven wel 

verboden.  

Kinderen mogen een individueel verpakt knabbeltje meebrengen voor de 

klasgenoten.   

 

We hebben afgesproken dat we de leerlingen niet meer van klas tot klas laten rondgaan.  

 

Bij het uitnodigen van klasgenoten voor een eventueel verjaardagsfeestje vragen wij 

om rekening te houden met de gevoelens van alle kinderen. Wij rekenen op het gezond 

verstand van iedereen. Uitnodigingen worden buiten de school uitgedeeld. 

 

Huistaakklas en opvang in het lager 

 

De visie van ons huiswerkbeleid staat op onze website (tijd, doel, 

verantwoordelijkheid …). Neem contact op met de klasleerkracht als u vragen heeft 

of als het huiswerk regelmatig moeizaam verloopt. 

 

Alleen voor de oudste leerlingen voorzien we een klaslokaal waar er gewerkt kan 

worden. Op vrijdagavond mogen de leerlingen spelen. 
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Turnen/Zwemmen 

 

De kleuters dragen best comfortabele kledij op de dagen dat ze turnen. Vanaf de 3de 

kleuterklas zijn eenvoudige witte turnpantoffels gewenst. 

 

De leerlingen vanaf het eerste leerjaar dragen een T-shirt, een short en 

turnpantoffels. We vragen om een T-shirt van de school aan te kopen (€7). De 

leerkrachten LO zullen deze bezorgen en het bedrag wordt aangerekend op de 

schoolfactuur. 

 

Wanneer de kinderen gaan sporten in de sporthal van de gemeente (het 5de en 6de 

leerjaar) is aangepast schoeisel vereist (= turnpantoffels met witte zolen). Lange haren 

worden samengebonden. 

 

Gedurende het hele schooljaar houden wij bewegingstussendoortjes en worden de 

kinderen voorbereid om in het 6de leerjaar 5 km te lopen tijdens de 10 Miles in 

Antwerpen. 

 

Op maandag gaan wij zwemmen van 11u tot 11u30 in het zwembad van Mortsel.  

 Eerste trimester: 3de leerjaar 

 Tweede trimester: 2de leerjaar 

 Derde trimester: 1ste leerjaar 

 

Bij het vergeten van zwemgerief ontlenen wij dit graag maar we rekenen wel €0,50 

onkosten. 

 

 

Extra verlofdagen voor volgend schooljaar! 

 

Er zijn pedagogische studiedagen:  

• vrijdag 14 oktober 2022 

• maandag 30 januari 2023 

• woensdag 29 maart 2023 

 

Verlengd weekend vanaf woensdag 17 mei (Hemelvaart) 

Verlengd weekend tot en met woensdag 31 mei (Pinksteren) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Het volledige overzicht vindt u terug op onze schoolkalender.  
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Omwille van de verkeersveiligheid vragen we om enkel te parkeren in de zwarte 

vakken in de Baron de Celleslaan. Op andere plaatsen moet er steeds iemand in de 

wagen blijven zitten (= stilstaan). 

 

Opgelet in de zijstraten van de Drie Eikenstraat want er zijn verschillende poorten en 

opritten. Op het verhoogde kruispunt is het verboden om stil te staan. 

Parkeren op de juiste plaatsen 


