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Goede ouder,

Welkom op de Steinerschool Antwerpen basisscholen Hibernia.
Welkom in dit mooie art-nouveaugebouw waar ook het middelbaar (ASO) 
gehuisvest is.
Hierdoor kan uw kind op deze prachtige locatie zijn hele schoolloopbaan 
(van peuter tot adolescent) doorlopen.

De Hibernia basisschool bestaat uit een kleuterschool en een lagere school.
De kleuterschool telt drie klassen: een peuterklas en twee leeftijdsgemengde 
kleuterklassen. De lagere school heeft zes klassen, van het eerste tot en 
met het zesde leerjaar.

In deze infobrochure vindt u allerlei praktische zaken die verband houden 
met het dagelijks leven op onze school. 
Mogen we u vragen dit goed door te nemen? Bij onduidelijkheden kan u 
steeds bij de klasleraar van uw kind terecht.

Het schoolreglement en het uitgebreide pedagogische luik vindt u op 
de website: https://hiberniabasis.be

Goede ouder,
Het volledige lerarenteam en alle medewerkers van onze school kijken 
ernaar uit om samen met u een prachtig schooljaar tegemoet te gaan!

https://hiberniabasis.be
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ONZE PEDAGOGIE
Achtergrond en visie
Onze school baseert zich op het mensbeeld van Rudolf Steiner. 
Hij ontwikkelde de antroposofie, waarin de gehele mens (hoofd, hart en 
handen) centraal staat. 
Om het unieke van elke mens tot ontplooiing te laten komen, is een gezond 
makend onderwijs onontbeerlijk; een onderwijs en opvoeding waarin 
het hoofd (denken), hart (voelen) en handen (willen) in evenwicht en in 
harmonie kunnen ontwikkelen.

Steiner stoelde zijn pedagogie op de ontwikkelingsfasen van de mens, van 
de geboorte tot jongvolwassene. Hij onderscheidde hierbij drie fases van 
telkens zeven jaar. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken, eigen ontwikke-
lingsdoelen en vraagt een eigen aanpak. De hele werking van onze school 
(kleuterschool, lagere school en middelbaar) is volgens deze structuur 
opgebouwd.

Zevenjaarsfasen
Fase 1: van 0 tot 7 jaar
baby, peuter en kleuter
Tijdens deze fase wordt de wil ontwikkeld. 
De kinderen leren hun lichaam kennen en beheersen. Tijdens deze fase 
willen wij de jonge kinderen laten beleven dat de wereld goed is.

Fase 2: van 7 tot 14 jaar
het lagere schoolleven en begin van het middelbaar
Tijdens deze fase wordt het voelen, het beleven ontwikkeld. 
De kinderen luisteren naar verhalen, spelen toneel en doorheen alle lessen 
weeft zich het kunstzinnige. Bij het tekenen, schilderen, in muziek ... wordt 
de schoonheid van de wereld beleefd. 
Tijdens deze fase willen we de kinderen laten ervaren dat de wereld mooi is.

Fase 3: van 14 tot 21 jaar
puberteit en adolescentie
Tijdens deze fase ligt de nadruk op het ontwikkelen van het eigen denken 
en het eigen oordeelsvermogen. 
Hier willen we de jongeren laten beleven dat de wereld waar is.

Leerplan en leerstof
In het pedagogisch handelen is de leerstof geen doel op zich, maar een 
middel waardoor de leerling meester wordt van zichzelf en van de wereld. 
Op die manier wordt leerstof ontwikkelingsstof. 
De leerstof en leerdoelen sluiten aan bij de zaken waar het kind en de klas-
groep, qua leeftijd en ontwikkeling, het meest vatbaar voor zijn. Dit verklaart 
waarom bepaalde leerstofinhouden pas later of in een andere vorm aange-
boden worden.

Het leerplan van de Federatie Steinerscholen bevat een uitgebreide 
beschrijving van de leerlijnen per vak en hoe elk vak bijdraagt aan 
de ontwikkeling van de kinderen.
U vindt het op de website van de Federatie Steinerscholen: 
https://www.steinerscholen.be

Een vrije, niet-confessionele school
Morele en religieuze opvoeding nemen in de steinerscholen een belangrijke, 
geïntegreerde plaats in. Het is evenwel niet de bedoeling de kinderen een 
of andere filosofische, morele of religieuze overtuiging bij te brengen. 
In overeenstemming met haar uitgangspunten wil de steinerpedagogie 
de kinderen in staat stellen in vrijheid een eigen overtuiging te ontwikkelen. 
De school richt zich tot alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke 
achtergrond (of die van u).

Wel vieren we op school de volgende jaarfeesten: Sint-Michaël, 
Sint-Maarten, Sint-Nicolaas, Kerstmis, Driekoningen, Palmpasen, Pasen, 
Pinksteren en Sint-Jan.

U leest alles over onze pedagogie en hoe wij die vormgeven op onze website:
https://hiberniabasis.be/de-school/de-pedagogie/

https://www.steinerscholen.be
https://hiberniabasis.be/de-school/de-pedagogie/
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Zorg 
De eerstelijnsverantwoordelijke voor de zorg in de klas is de klasleraar, 
bijgestaan door de zorgleraar. Zij zorgen voor de brede basiszorg en 
een deel van de verhoogde zorg: de klasleraar vanuit het klassikale werken 
met de kinderen, de zorgleraar door zowel klasintern als met een kleiner 
groepje kinderen buiten de klas te werken. 
Samen met de zorgcoördinator volgen zij de zorg voor de kinderen op. 

Wanneer de zorgvraag van een kind groter is en de werking overstijgt, 
schakelt de zorgcoördinator het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) 
in. In nauwe samenwerking met u wordt dan bekeken of er bijkomende 
ondersteuning door het ondersteuningsnetwerk (vanuit het buitengewoon 
onderwijs) nodig is.
 
Binnen dit alles staat het welbevinden van de kinderen steeds centraal. 

Opvolgen en overgaan
Zowel bij de peuters, kleuters als de lagereschoolkinderen is er een 
permanente evaluatie. 
Uw kind wordt opgevolgd in zijn totale ontwikkeling. Op verschillende 
momenten doorheen het schooljaar wordt u geïnformeerd over de evolutie 
die uw kind doormaakt op de verschillende gebieden.

Schoolrijpheid
In de meeste scholen maken kinderen de overstap van de kleuterklas naar 
het eerste leerjaar als ze leerplichtig zijn. 
In onze school adviseren we deze overgang enkel als het kind schoolrijp is 
(een pedagogische en ontwikkelingspsychologische kwalificatie).
Om deze schoolrijpheid na te gaan, organiseren we een uitgebreid school-
rijpheidsonderzoek bij de oudste kleuters, gecoördineerd door de zorgleraar. 
Het resultaat hiervan wordt in het pedagogisch college besproken.

Hieruit volgt een advies voor u:
• uw kind is schoolrijp: u kan uw kind in de eerste klas inschrijven;
• uw kind is niet-schoolrijp: u kan uw  kind nog een jaar in de kleuterschool 

laten blijven. We maken dan een plan op voor dit extra kleuterjaar.

Rapporten en getuigschrift lagere school
Rond de herfst- en krokusvakantie krijgt u een tussentijdse schriftelijke 
evaluatie/rapportage, gekoppeld aan een kort gesprek. Daar bespreken 
we het ontwikkelings- en leerproces waarin uw kind zich op dat moment 
bevindt.

Op het einde van het schooljaar krijgt uw kind een getuigschrift. 
Hierin vindt u een beeld van de ontwikkeling van uw kind gedurende 
het voorbije schooljaar, zowel over de vorderingen in de verschillende 
leervakken, als over specifieke problemen met het leerproces en suggesties 
voor remediëring.

Zittenblijven in de lagere school
Als de klassenraad van oordeel is dat het overzitten van een leerjaar voor 
de algemene ontwikkeling van uw kind beter is, bespreken we dit grondig 
met u. 

Het is de school die beslist of een kind een klas moet overdoen. Via het 
getuigschrift beschikt u over een schriftelijke motivatie van deze beslissing 
en over de nodige informatie welke aandachtspunten wij het volgende 
schooljaar voor uw kind zullen opvolgen.

Het getuigschrift basisonderwijs 
De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor een 
getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt 
uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de doelen 
uit het leerplan heeft bereikt.

Een leerling met een individueel aangepast curriculum kan een getuigschrift 
basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen 
door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die 
van het gewoon lager onderwijs. 
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OUDERBETROKKENHEID
Ouders zijn als een warme mantel die rond de klas en de school heen ligt. 
Om de school mee te dragen en te laten groeien, verwachten wij van u een 
grote betrokkenheid.

Oudergesprekken
Op de ouderavonden geven wij een globale schets van de ontwikkeling 
en het leerproces van de klasgroep. Per trimester geeft de klasleraar meer 
toelichting over het klasleven en de vakken die in de klas aan bod komen. 
Op deze avonden komt u meer te weten over de inhouden en 
de achtergronden.

Besprekingen van individuele kinderen gebeuren in een gesprek met 
de klasleraar en eventueel ook de zorgleraar. Het initiatief voor een gesprek 
kan zowel door de leraar als door u worden genomen. Zo nodig spreken we 
remediërende maatregelen af.

Voor de kleuters zijn er in de loop van het schooljaar oudergesprekken 
gepland om de ontwikkeling van uw kleuter te bespreken. Wanneer uw 
kleuter 5 jaar wordt, volgt er een vijfjarigenonderzoek met daaraan gekop-
peld een persoonlijk gesprek. 
Daarnaast zijn er de schoolrijpheidsonderzoeken. De gesprekken hierover 
worden na de paasvakantie gepland, in samenspraak met u. Hierover is er 
rond maart een infoavond waar de ouders van de oudste kleuters verwacht 
worden.
In februari is het mogelijk om een gesprek met de klasjuf te plannen. 
De exacte data waarop deze gesprekken doorgaan, worden een paar weken 
daarvoor aan u bekendgemaakt.

Voor de lagereschoolkinderen zijn er ook nog korte gesprekken voorzien bij 
de rapporten (zie eerder).

Ouderparticipatie
Onze schoolwerking berust voor een deel op de vrijwillige inbreng van alle 
ouders. Welke vormen dit allemaal kan aannemen en waarvoor we zoal een 
beroep op u doen, leest u op de website:
https://hiberniabasis.be/ouderparticipatie/

COMMUNICATIE
Om u deelgenoot te maken van het leven op school, om een beroep op u 
te doen of om u gewoon te informeren, hanteren we verschillende 
communicatiekanalen. We onderscheiden hierbij de formele (die u zeker 
moet lezen) en de informele (leuk om weten).

Communicatiekanalen
Formeel
• rechtstreeks, vanuit de leraren/directie/schoolbestuur
• berichten via de klasouder
• weekberichten: nodig om op de hoogte blijven van de praktische zaken

Informeel
Website: https://hiberniabasis.be
Facebook: https://www.facebook.com/Hibernia-kleuter-en-lagere-school-
1602810179972555

Klachtenprocedure
Voor ouders met vragen, opmerkingen of klachten over het geboden 
onderwijs of de werking van de school, hebben we een heldere procedure 
die in 3 stappen verloopt.

Eerste stap
Voor alle pedagogische en onderwijsaangelegenheden die rechtstreeks uw 
kind aangaan, wendt u zich tot de klasleraar van uw kind. Deze is immers 
de eerstelijnsverantwoordelijke voor het aan uw kind geboden onderwijs.
Voor beleidskwesties neemt u contact op met de directeur. Deze draagt 
de feitelijke eindverantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid.
Voor praktische zaken, leerlingenadministratie en afwezigheden is 
het secretariaat het aanspreekpunt.
Voor veiligheid en preventie is dit de lokale preventieadviseur, Tine Willems.

Tweede stap
De directeur is het aanspreekpunt van de tweede lijn.

https://hiberniabasis.be/ouderparticipatie/
https://hiberniabasis.be
https://www.facebook.com/Hibernia-kleuter-en-lagere-school- 1602810179972555
https://www.facebook.com/Hibernia-kleuter-en-lagere-school- 1602810179972555
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DAGELIJKS LEVEN OP SCHOOL
Indeling van de schooltijd
De in- en uitgang van onze school bevindt zich in de Scheldestraat 64 
(groene poort). De school is open vanaf 8 u.

Maandag 8.25 u tot 12.30 u en 13.30 u tot 15.10 u    
   middagpauze op school
Dinsdag 8.25 u tot 12.30 u en 13.30 u tot 15.10 u     
   middagpauze op school 
Woensdag 8.25 u tot 12.30 u
Donderdag 8.25 u tot 12.30 u
Vrijdag 8.25 u tot 12.30 u en 13.30 u tot 15.10 u 
   middagpauze op school

Om 8.25 u starten de lessen. Dit betekent dat uw kind voor die tijd op 
school moet zijn zodat hij zijn jas kan uitdoen, zijn pantoffels aantrekken en 
de klas binnengaan. Wij verwachten van iedereen een grote stiptheid.

Kleuterschool
Vanaf 8.10 u mag u uw kind naar de klas brengen. Fietsen kan u stallen in 
onze fietsenkelder. Om 8.25 u begint de schooldag en verzamelen we in de 
kring. De kinderen brengen elke dag een stuk fruit mee, dit wordt samen 
gedeeld en rond 10.30 u in de klas opgegeten.

De ochtendspeeltijd voor de kleuters is van 10.50 u tot 11.30 u. 
De ochtendspeeltijd voor de peuters begint iets later. Zij blijven ook wat 
langer buiten spelen.

De middagpauze is van 12.30 u tot 13.30 u. De kinderen eten op maandag, 
dinsdag en vrijdag met hun juf in de klas. 
De kinderen hebben een brooddoos met een gezonde lunch mee en drin-
ken uit een thermos of drinkbus. 
Na het eten spelen de kleuters een uur buiten; de jongste kleuters en peu-
ters gaan rusten.

Na schooltijd mag u uw kind komen ophalen in de klas: om 12.30 u (op 
woensdag en donderdag) of 15.10 u (andere dagen), zodra de klasdeur 
geopend is. 

Derde stap
Bieden voorgaande stappen niet het verhoopte resultaat of gaat het om 
beleidskwesties, dan kan u zich wenden tot de Raad van Bestuur, die 
de algemene en formele eindverantwoordelijkheid draagt voor de school 
in al haar aspecten. Naargelang de aard van het probleem kan de Raad van 
Bestuur zelf een standpunt innemen, actie ondernemen of, in overleg met 
de verschillende betrokkenen, een bemiddelaar (intern of extern) aanduiden.

Privacy
Persoonsgegevens 
Onze school hecht veel belang aan de privacy van leerlingen, ouders en 
medewerkers die betrokken zijn bij de dagelijkse werking van de school. 
Wij verwerken dan ook uitsluitend persoonsgegevens voor zover die 
noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van onze opdracht.
Voor meer informatie: zie schoolreglement op onze website.

Foto’s en filmpjes
Het publiceren van foto’s en filmmateriaal op onze website gebeurt steeds 
met respect voor wie op deze beelden staat. Bij het begin van het school-
jaar vragen wij toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- 
of geluidsopnames. Hiervoor kan u te allen tijde uw toestemming intrekken.

We wijzen erop dat deze regels ook voor u gelden. Volgens de privacywet 
mag u geen beeld- of geluidsopnames maken, publiceren of doorsturen 
waarop leerlingen, personeelsleden van de school of andere personen 
herkenbaar zijn, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle 
betrokkenen.
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AANWEZIGHEID OP SCHOOL
Leerplicht kleuterschool
Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leeftijd voor de leerplicht van 
zes naar vijf jaar. 
In september van het jaar waarin het kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig 
en dus wettelijk verplicht om les te volgen. Deze leerplicht begint in de 
kleuterschool. Dat wil zeggen: alle kinderen volgen verplicht minstens één 
jaar kleuteronderwijs.

Een kind geboren in 2015 wordt dus leerplichtig op 1 september 2020 (ook 
al is het na 1 september geboren). 
Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve lesdagen in 
de kleuterschool (een gemiddeld schooljaar telt tussen 320 en 330 halve 
lesdagen.)
Peuters en jonge kleuters kunnen genieten van één (of meer) rustdagje(s) of 
komen een halve dag naar school, aangepast aan hun noden.  
 
Kleuters die een extra kleuterjaar doen, zijn, net als hun leeftijdsgenoten 
in de eerste klas, voltijds leerplichtig. Bij ziekte wordt er een doktersbriefje 
verwacht.

Leerplicht lagere school
Voor lagereschoolkinderen is de leerplicht voltijds. 
Ook een vijfjarige die vervroegd instapt in het lager onderwijs, is voltijds 
leerplichtig en moet elke dag naar school.

Afwezigheden 
Elke afwezigheid van uw kind moet gemeld en gewettigd worden, ook als 
het niet leerplichtig is! Voor alle wettelijke bepalingen hieromtrent: zie het 
schoolreglement op de website.

U brengt de leerlingenadministratie van de afwezigheid van uw kind op 
de hoogte via e-mail: leerlingenbasis@steinerschoolantwerpen.be. Ook de 
klasleraar van uw kind verwittigt u meteen. Vermeld in de mail de naam van 
uw kind, de reden van afwezigheid en de vermoedelijke duur. 
Bezorg de school nadien ook een schriftelijke wettiging! Lees hiervoor de 
bijlagen (afwezigheden).

Lagere school
De leerlingen van de lagere school kunnen om 8 u op de grote speelplaats 
terecht. Vanaf dan zijn de kinderen onder het toezicht van de school. U 
brengt uw kind tot aan de schoolpoort. 
Is uw kind vroeger dan 8 u, dan moet het aan de poort wachten en valt het 
onder uw toezicht. 
Uw kind kan zijn fiets stallen in onze fietsenkelder vanaf 8 u. 

De ochtendspeeltijd is van 10.30 u tot 10.50 u.
De kinderen mogen een boterham, een stuk fruit of een ander gezond 
hapje meenemen naar de speelplaats. Deze hapjes zitten in een herbruik-
baar (en voorzien van naam) doosje. 
Chocolade kan enkel in de week voor en/of na Sinterklaas en Pasen.

De middagpauze is van 12.30 u  tot 13.30 u. Op maandag, dinsdag en 
vrijdag eten de kinderen in de eigen klas met de leraar. 
Ze beschikken over een brooddoos, een stoffen servet om op hun bank te 
leggen en drinken uit een thermos of drinkbus.
Tegen 12.50 u gaan de kinderen onder begeleiding van de leraar naar het 
parkje.

Einde schooldag
Op maandag, dinsdag en vrijdag eindigt de schooldag om 15.10 u en op 
woensdag en donderdag om 12.30 u. 
De klas wordt ordelijk achtergelaten. 
De kinderen gaan rustig naar de speelplaats. 
Wie zelfstandig naar huis mag, verlaat onmiddellijk de school en begeeft 
zich naar huis. Kinderen kunnen niet op school blijven rondhangen. 
Er wordt niet meer gespeeld op de speelplaats. 
Wie afgehaald wordt, blijft op de speelplaats wachten, niet op straat. 
Op woensdag en donderdag is er poortwacht tot 12.45 u, de andere dagen 
tot 15.25 u (telkens één kwartier na het einde van de schooltijd). Kinderen 
die niet op tijd door de ouders zijn opgehaald, worden opgevangen in het 
naschools toezicht.

Toezicht
Op school staat uw kind altijd onder toezicht. Tijdens de buitenschoolse 
activiteiten (klusdagen en andere feestelijkheden behalve de jaarfeesten), 
valt het onder uw verantwoordelijkheid.

mailto:leerlingenbasis%40steinerschoolantwerpen.be?subject=
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Onderstaand schema geeft een overzicht van de toegestane periode en de 
vereiste wettiging.

Reden Periode Soort bewijs

Ziekte

Niet meer dan drie 
opeenvolgende dagen

Modelformulier 
afwezigheidsbriefje 
van de school
(zie bijlage)
Let op: enkel dit for-
mulier is toegelaten
Max. 4 afwezigheden 
per schooljaar

Meer dan drie opeenvolgende 
dagen en vanaf de vijfde 
afwezigheid

Doktersattest

Begrafenis van een 
naast familielid

Dag van de begrafenis

Overlijdensbericht + 
aanduiden hoe uw 
kind verwant is met 
de overledene

Huwelijk van een 
naast familielid

Huwelijksdag

Huwelijksaankondiging 
+ aanduiden hoe  
uw kind verwant is 
met de bruid/bruide-
gom

Feestdagen eigen 
aan de erkende 
levensbeschouwing

Dag van het feest
Vooraf schriftelijk aan-
vragen aan de directie

Reden Periode Soort bewijs

Naar de rechtbank
- familieraad
- dagvaarding

Dag van de oproeping
Bewijs van de recht-
bank

Deelname aan een 
culturele of sport-
manifestatie

Dag van de manifestatie
Bewijs van de mani-
festatie en akkoord 
van de directie

Alle andere redenen
Halve tot meerdere dagen. 
Het aantal halve dagen is per 
schooljaar beperkt tot 10.

Let op!
Altijd vooraf:
- schriftelijk aanvragen 
aan de directie
(zie bijlage)
- reden opgeven
- akkoord van de 
directie vóór het begin 
van de afwezigheid

De schriftelijke wettiging deponeert u in de houten brievenbus aan 
het secretariaat van zodra uw kind terug naar school komt. 

Is het een week of langer afwezig, dan stuurt u het op.

U twijfelt? Vraag op tijd uitleg aan het secretariaat
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SCHOOLKOSTEN
Maximumfactuur
De grondwet bepaalt dat de toegang tot het onderwijs kosteloos is tot het 
einde van de leerplicht. Het decreet basisonderwijs specifieert dit. 
De school kan onder geen enkele voorwaarde direct of indirect geld vragen 
als voorwaarde om ingeschreven te worden of ingeschreven te blijven. 
Alle materialen die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een 
ontwikkelingsdoel na te streven, worden sinds 1 september 2007 kosteloos 
ter beschikking gesteld. Het principe van de kosteloze toegang en de 
kosteloosheid betekent niet dat aan ouders - onder bepaalde voorwaarden 
- geen bijdrage gevraagd kan worden.

Maximumfactuur voor materialen en uitstappen
Hieronder vallen alle activiteiten en materialen die niet strikt noodzakelijk 
zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar die de school aan-
biedt om de leerinhouden sterker te verbinden met het kind. Denk hierbij 
aan culturele of sportactiviteiten, uitstappen die aansluiten bij de leerstof 
en specifiek schoolmateriaal. Ook het vervoer van en naar deze activiteiten 
valt hieronder.

De maximumfactuur voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt:
• voor kleuters: 45 euro
• voor lagere schoolkinderen: 90 euro.

Maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen
De kosten voor schoolreizen die aan ouders aangerekend worden, bedragen 
voor de hele schoolloopbaan van een kind maximum 445 euro.
Deze uitgaven mogen er evenwel niet toe leiden dat sommige kinderen 
niet kunnen deelnemen aan activiteiten.
Bij problemen kan u contact opnemen met de directeur om een oplossing 
te vinden.
De stad Antwerpen verleent een financiële tussenkomst (meerdaagse 
vignetten) opdat alle kinderen zouden kunnen deelnemen aan deze 
meerdaagse uitstappen. 
Sommige ziekenfondsen komen tussen in de kosten voor extra-muros-
activiteiten via de verzekering ‘vrije bijdrage’. Formulieren hiervoor kan u 
krijgen bij het ziekenfonds.

Te laat komen 
Kinderen die te laat komen verstoren het klasgebeuren en het lesverloop. 
Dit geldt ook voor de kleuters en peuters. 
Is uw kind meer dan 50 minuten (een lestijd) te laat, dan moet u ons een 
schriftelijk attest bezorgen.

Vroegtijdig afhalen 
Een bezoek aan de dokter, de tandarts of dergelijke, gebeurt bij voorkeur 
buiten de schooltijd. 
Als u uw kind om medische of andere redenen toch vroegtijdig van school 
afhaalt, dan moet u dit schriftelijk wettigen. Uiteraard verwittigt u ook de 
klasleraar. 
Let op: deze wettiging geldt ook indien u uw kind ophaalt bij extra-muros-
activiteiten. In principe gaat ieder kind na een buitenschoolse activiteit met 
zijn klasgroep terug naar school.

Zelfstandig van en naar school
Lagereschoolkinderen die zelfstandig naar school mogen komen (en terug 
naar huis gaan), moeten ons hiervoor een schriftelijke, door u gehandtekende 
toestemming bezorgen.

INSCHRIJVINGEN
U vindt alle informatie over de inschrijvingen op onze website:
https://hiberniabasis.be/info-inschrijvingen/inschrijvingen/

https://hiberniabasis.be/info-inschrijvingen/inschrijvingen/
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Studietoelage
Die hoeft u vanaf nu niet meer zelf aan te vragen. In het kader van het 
groeipakket zult u dit automatisch toegekend krijgen wanneer u hiervoor in 
aanmerking komt. Lees meer op 
https://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen#School

PREVENTIE EN GEZONDHEID
Geneesmiddelen op school
De school mag geen geneesmiddelen toedienen aan de leerlingen.
We mogen een uitzondering maken voor geneesmiddelen die we op 
voorschrift van de arts tijdens de schooltijd en bij meerdaagse uitstappen 
in schoolverband moeten toedienen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de 
behandelende geneesheer een attest invult en dat u dit aan de directeur 
bezorgt. De klasleraar bewaart 
de medicatie.

EHBO
Als een kind ziek wordt op school, contacteren we u met de vraag om uw 
zieke kind zo snel mogelijk op te halen.
Kleine verwondingen kunnen de medewerkers met kennis van EHBO op 
school verzorgen.
Bij twijfel of we een dokter moeten raadplegen, contacteren we u ook.
Bij dringende hulp gaat een medewerker van de school mee naar de dokter 
of het ziekenhuis en wordt u ondertussen gewaarschuwd.
Een kind dat ziek is, blijft thuis.

Rookverbod
Onze school is volledig rookvrij. Het rookverbod geldt voor elke persoon 
op het domein, de speelplaats en in de gebouwen van de school. Het 
geldt ook bij feesten buiten de schooluren, bij alle activiteiten met leerlin-
gen (daguitstappen en meerdaagse reizen) en ook voor buitenstaanders die 
de lokalen van onze school gebruiken.
Het rookverbod slaat op alle producten op basis van tabak en soortgelijke 
producten zoals onder andere de shisha-pen, e-sigaret of heatsticks.

Kosten voor naschools toezicht
Er is betalend naschools toezicht op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Het naschools toezicht begint telkens 15 minuten na het einde van 
de lessen. Is uw kind op dat moment nog op school, dan wordt het auto-
matisch ingeschreven in het naschools toezicht.

Uren naschools toezicht
Maandag 15.25 u - 17.30 u 
Dinsdag 15.25 u - 17.30 u 
Woensdag GEEN NASCHOOLS TOEZICHT!
Donderdag 12.45 u - 17.30 u 
Vrijdag  15.25 u - 17.30 u  
De school voorziet geen vieruurtje. Gelieve dit dus zelf mee te geven. 
Vergeet ook het lunchpakket op donderdag niet. 

Kostprijs
Op maandag, dinsdag en vrijdag:
Ophalen om 15.25 u = 0 euro
Ophalen om 15.45 u = 1,80 euro
Ophalen tussen 16 u en 17.30 u = 0,60 euro per begonnen kwartier

Op donderdag:
Ophalen om 12.45 u = 0 euro
Ophalen om 13 u = 1,80 euro
Ophalen tussen 13 u en 15 u = 0,60 euro per begonnen kwartier
Ophalen tussen 15 u en 17 u = 0,30 euro per begonnen kwartier
Ophalen tussen 17u en 17.30 u = 0,60 euro per begonnen kwartier

Op welke manier u gebruik kan maken van het naschools toezicht, leest u 
op onze website: 
https://hiberniabasis.be/info-inschrijvingen/naschools-toezicht/

Schenkingen
Zoals alle steinerscholen, is ook onze school gedeeltelijk afhankelijk van uw 
schenkingen om het pedagogisch project volledig waar te kunnen maken. 
Meer over schenkingen leest u in de brochure, te verkrijgen op het secreta-
riaat.

https://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen#School
https://hiberniabasis.be/info-inschrijvingen/naschools-toezicht/
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Pesten
In onze school werken wij samen aan een pedagogische leer- en leefom-
geving waarin de leerlingen zich cognitief, sociaal-emotioneel en fysiek 
optimaal kunnen ontwikkelen. Welbevinden en veiligheid hebben daarbij 
een hoge prioriteit: we vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt 
op school.

Daarom hebben we afspraken en gewoontes die aan het begin van ieder 
schooljaar worden doorgenomen in de lerarenvergadering en met de kin-
deren. Zo nodig wordt dit in de loop van het schooljaar herhaald, per klas 
of gezamenlijk met de hele school.

Hoe goed we dit ook proberen, toch valt het nooit uit te sluiten dat er (te 
veel) geplaagd wordt, (te veel) vervelende grapjes worden gemaakt of dat 
er zelfs gepest wordt.

Pesten zien wij als een ernstige bedreiging voor het veiligheidsgevoel (en 
dus welbevinden) van de kinderen op school. Daarom hebben we een pest-
protocol opgesteld om dit gedrag zo snel mogelijk te weren.

Met dit pestprotocol benadrukken we dat we pestgedrag op school niet 
accepteren en hiervoor een uitgewerkt stappenplan zullen volgen. U kunt 
dit pestprotocol op onze website vinden.

Besmettelijke aandoeningen
Als uw kind aan een besmettelijke ziekte lijdt, bent u verplicht dit te laten 
weten aan de klasleraar en de directeur. De school verwittigt dan de arts 
van het CLB en zal de nodige maatregelen treffen. 
Deze besmettelijke ziekten zijn: bof, buikgriep/voedselinfectie (vanaf 2 of 
meer gevallen (binnen een week) in een klas(groep)), buiktyfus, kroep (difte-
rie), escherichia coli (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep), 
hersenvliesontsteking (meningitis), hepatitis A, B en C, hoofdluizen, kren-
tenbaard (impetigo), kinderverlamming (polio), kinkhoest, mazelen, rode 
hond (rubella), roodvonk (scarlatina), schurft (scabiës), schimmelinfectie van 
de behaarde hoofdhuid en van de gladde huid, shigella (verwekker van een 
zeer ernstige vorm van buikgriep), tuberculose.  

Luizen
Elke week na een vakantie worden alle kinderen op school gecontroleerd 
op luizen en neten. 
Wanneer uw kind luizen of neten heeft, verwachten wij dat u het onmid-
dellijk behandelt en de klasouder en klasleraar hiervan onmiddellijk op de 
hoogte brengt. 
Een goede samenwerking tussen ouders én school is onontbeerlijk om 
luizenplagen snel in te dijken. Op de website kunt u het ‘luizenprotocol’ van 
de school terugvinden.
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Verjaardagen en traktaties
Kinderen mogen (maar moeten niet) een traktatie meebrengen voor klasge-
noten en indien gewenst leraren. Deze traktatie bestaat uit een gezond en 
lekker hapje, zoals een zelfgebakken koekje, stukje cake, fruit …Bij voorkeur 
iets dat handig is om uit te delen en op te eten. Slagroomtaarten bv. zijn te 
omslachtig.
Een alternatief kan ook een plantje, zelfgemaakt hangertje … zijn.
Speelgoedjes, snoep, chips en/of chocolade zijn niet toegestaan. 
U spreekt best met de klasleraar af op welke dag dit gebeurt.

Speelgoed of spullen van thuis 
Speelgoed hebben we genoeg in de peuter- en kleuterklassen. Speelgoed 
van thuis blijft thuis om traantjes te vermijden.
Kinderen die ’s middags rusten mogen een pop, knuffel of tut meebrengen.

Ook in de lagere school hebben de leerlingen geen gsm of andere per-
soonlijke elektronische toestellen nodig. Ze laten ze dus best thuis, net 
zoals zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen. Ook geld, snoep, 
speelgoed, gadgets, verzamelkaarten e.a. blijven thuis.

Is er toch een gsm nodig, dan maakt u hierover met de klasleraar afspraken.

BESTUUR EN ORGANISATIE VAN 
ONZE SCHOOL
Steinerscholen Antwerpen Basisscholen vzw treedt op als schoolbestuur 
voor de basisscholen Hibernia en Skellig Michaël. Meer informatie over 
het bestuur en de organisatie van onze school vindt u terug op de website.

SCHOOLBENODIGDHEDEN
Alle schoolbenodigdheden (inclusief hapjesdozen, brooddozen, kleren) 
graag voorzien van een naam!

Peuters en kleuters
• pantoffels
• voor de middagslapers (tot en met 4 jaar): schapenvelletje, kussen en 

dekentje
• regenkledij (regenbroek, regenjas, regenlaarzen)
• reservekledij (onderbroek, broek, sokken, zakje)
• 1 stuk fruit per dag (niet gesneden)
• brooddoos
• drinkbus (water of thee)

Lagere school
• stevige en handige boekentas
• stevige (harde) kaft voor papierformaat 25 cm x 32,5 cm
• klaspantoffels met een stevige zool waar ze goed mee kunnen stappen 

(geen open hielen!)
• stoffen turnpantoffels met witte zool,  effen T-shirt, broekje of shortje in 

een zakje met een lus
• servet of tafelmatje in stof
• herbruikbaar hapjesdoosje 
• brooddoos
• goed sluitende drinkfles of -bus + bekertje (geen blikjes, brikjes of weg-

werpflessen)
• 1 à 2 pennenzakken (meer info via de klasleraar)
• zwemkleding (derde en vierde klas) 

meisjes: een badpak en geen bikini 
jongens: een aansluitende zwembroek en geen shorts

Pantoffels, boekentassen, kaftpapier en pennenzakken zijn in een sobere 
stijl.
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Extra activiteiten en jaarfeesten
Sint Michaëlsfeest Vrijdag 25 september 2020
Sint Maartensfeest Vrijdag 13 november 2020
Herfstrapport  Dinsdag 17 november 2020
Licht in Donkerweekend Zaterdag 28 november en 
 zondag 29 november 2020
Adventsvieringen Maandag 30 november, 7 en 
 14 december 2020
Sinterklaasfeest Vrijdag 4 december 2020
Kerstspel voor de ouders Donderdagavond 17 december 2020
Kerstspel voor de kinderen Vrijdag 18 december 2020
Driekoningen Woensdag 6 januari 2021
Maria Lichtmis Dinsdag 2 februari 2021
Carnaval Vrijdag 12 februari 2021
Wondere Pluim schrijfdag Woensdag 24 februari 2021
Halfjaarlijks rapport Dinsdag 9 maart 2021
Palmpasenfeest Vrijdag 26 maart 2021
Pinksterfeest (kleuter- en eerste klas) Woensdag 19 mei 2021
Sportdag  Vrijdag 28 mei 2021
Sint Jansfeest Vrijdag 25 juni 2021
Wondere Pluim slotfeest Zaterdag 26 juni 2021

BIJLAGEN
Kalender
Vakanties en officiële feestdagen 
Herfstvakantie Van zaterdag 31 oktober t/m zondag 8 november 2020
Wapenstilstand  Woensdag 11 november 2020
Kerstvakantie Van zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021
Krokusvakantie Van zaterdag 13 februari t/m zondag 21 februari 2021
Paasvakantie Van zaterdag 3 april t/m zondag 18 april 2021
Hemelvaart + brugdag  Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021
Pinkstermaandag Maandag 24 mei 2021

Facultatieve verlofdagen
Dinsdag 25 mei t/m donderdag 27 mei 2021

Pedagogische studiedagen
Interne studiedag   Woensdag 7 oktober 2020
Landelijke Lerarendag Basisscholen Woensdag 3 februari 2021
Interne studiedag    Woensdag 31 maart 2021

Einde van het schooljaar 
Laatste schooldag Woensdag 30 juni 2021

Oudergesprekken
Herfstrapport  Woensdag 25 en donderdag 26 november 2020
Halfjaarlijks rapport Woensdag 17 en donderdag 18 maart 2021
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WETTIGING KORTE AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE 

Mijn kind (naam) ..................................................................... 

van klas .......................... 

was afwezig op ........................................................ 

of van ........................................... tot en met ........................................... 

Handtekening ........................................................

U kan max. 4 keer per schooljaar voor max. 3 opeenvolgende kalenderdagen gebruik maken van deze manier 
van wettigen. Voor een langere afwezigheid is een medisch attest vereist. (zie ook schoolreglement).

Wettiging ziekte

WETTIGING KORTE AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE 

Mijn kind (naam) ..................................................................... 

van klas .......................... 

was afwezig op ........................................................ 

of van ........................................... tot en met ........................................... 

Handtekening ........................................................

U kan max. 4 keer per schooljaar voor max. 3 opeenvolgende kalenderdagen gebruik maken van deze manier 
van wettigen. Voor een langere afwezigheid is een medisch attest vereist. (zie ook schoolreglement).
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WETTIGING KORTE AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE 

Mijn kind (naam) ..................................................................... 

van klas .......................... 

was afwezig op ........................................................ 

of van ........................................... tot en met ........................................... 

Handtekening ........................................................

U kan max. 4 keer per schooljaar voor max. 3 opeenvolgende kalenderdagen gebruik maken van deze manier 
van wettigen. Voor een langere afwezigheid is een medisch attest vereist. (zie ook schoolreglement).

WETTIGING KORTE AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE 

Mijn kind (naam) ..................................................................... 

van klas .......................... 

was afwezig op ........................................................ 

of van ........................................... tot en met ........................................... 

Handtekening ........................................................

U kan max. 4 keer per schooljaar voor max. 3 opeenvolgende kalenderdagen gebruik maken van deze manier 
van wettigen. Voor een langere afwezigheid is een medisch attest vereist. (zie ook schoolreglement).
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Aanvraag afwezigheid

Ondergetekende, ouder of voogd van ..................................................................... 

klas ................ vraagt hiermede het akkoord van de directie voor

een afwezigheid op ..................................................................... (1 dag) 

een afwezigheid van .............................. t/m .............................. (meerdere dagen)

Reden: 
( ) het overlijden van een bloedverwant
( ) deelname aan een culturele of sportmanifestatie (max. 10 halve lesdagen) 
( ) persoonlijke / familiale reden (max. 4 halve lesdagen) 

Motivering van de aanvraag (verplicht) + officieel document (indien mogelijk) 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Handtekening, ...........................................................................

Ondergetekende, ouder of voogd van ..................................................................... 

klas ................ vraagt hiermede het akkoord van de directie voor

een afwezigheid op ..................................................................... (1 dag) 

een afwezigheid van .............................. t/m .............................. (meerdere dagen)

Reden: 
( ) het overlijden van een bloedverwant
( ) deelname aan een culturele of sportmanifestatie (max. 10 halve lesdagen) 
( ) persoonlijke / familiale reden (max. 4 halve lesdagen) 

Motivering van de aanvraag (verplicht) + officieel document (indien mogelijk) 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Handtekening, ...........................................................................
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