
 

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

 

Betreft: belangrijkste aandachtspunten/wijzigingen schooljaar 2020 - 2021 

 

Beste ouders, 

Hierbij bezorgen wij jullie een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten/wijzigingen 

voor het schooljaar 2020 - 2021: 

Privacywetgeving  

• Er mag niet meer met de leerkracht gecommuniceerd worden via gsm (eventueel wel 

tijdens quarantaine), privé telefoon (eventueel wel tijdens quarantaine), WhatsApp, 

Messenger, enz.  

Communicatie verloopt steeds via het school-e-mailadres van de leerkracht of de 

telefoon van de school. 

• De ouders moeten toestemming geven voor het maken en publiceren van foto’s. 

 

Communicatie 

• Bij vragen of problemen richten de ouders zich in de eerste plaats tot de 

klasleerkracht en/of zorgcoördinator. Leerkrachten zijn steeds via mail bereikbaar of 

op afspraak voor of na de schooluren. 

• De directie is steeds bereikbaar via mail, telefonisch of op afspraak. 

• De Kleurenboom heeft een Facebookpagina: “GO BS De Kleurenboom”.                  

Deze pagina is een informatief kanaal en wordt niet gebruikt als communicatiemiddel 

tussen leerkrachten en ouders.  

• De Kleurenboom heeft ook een website: www.go-de-kleurenboom.be                                

Hierop worden regelmatig foto’s gezet van het klasgebeuren. 

• Wijzigingen in het schoolgebeuren worden steeds gemeld op onze Facebookpagina 

en op onze website. Raadpleeg deze dus regelmatig. 

 

Brieven naar ouders 

• Gelieve op onze Facebookpagina zo snel mogelijk uw mailadres in te vullen op het 

daarvoor gemaakte formulier. Gewone brieven worden vanaf oktober per mail 

verstuurd. Er worden vanaf oktober enkel nog brieven met een invulstrookje naar 

ouders meegegeven op dinsdag. 

• De brieven worden steeds meegegeven in het daarvoor bestemde GO-mapje. 

 

http://www.go-de-kleurenboom.be/


Opvang en middagmaal 

• Enkel tijdens code geel worden er warme maaltijden op school aangeboden. 

• Voor de warme maaltijden kan u enkel nog inschrijven voor een ganse maand. 

Inschrijven voor één of meerdere dagen is dus niet meer mogelijk. 

• Er is geen soep meer verkrijgbaar bij de boterhammen. 

• Let op! Op woensdag gaat de naschoolse opvang door in Jeuk. De leerlingen worden 

om 12.40 uur door een bus van de gemeente opgehaald. Kinderen die niet voor 

12.40 uur opgehaald zijn, gaan automatisch mee naar de opvang in Jeuk. 

Adres: Houtstraat 117, 3890 Gingelom 

• De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door de gemeente en is dus ook de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. Hier kunnen andere afspraken gelden. 

 

Voeding, dranken en gezonde tussendoortjes 

• Onze school stimuleert de leerlingen om fruit mee te brengen. Wij organiseren 

daartoe één ‘fruit-in-de-boekentasdag’ op woensdag, waarop de leerlingen enkel 

fruit als tussendoortje van thuis meebrengen. 

• Er geldt een verbod op het meebrengen naar school van volgende producten: 

frisdrank, gezoete fruitsappen, light frisdranken, alcoholische dranken, hypertone 

sportdranken, energiedranken (met cafeïne en/of taurine), chips, kauwgum, enz. 

• Uitzondering: frisdranken en snoep zijn op school enkel in beperkte mate toegestaan 

bij schoolfeesten, e.d. 

• Het is de leerlingen toegestaan om in de klas een (hervulbaar) flesje drinkbaar water 

te gebruiken waarvan ze tijdens de lesdag mogen drinken en dat ze tijdens de pauzes 

kunnen (bij)vullen. 

• Wij brengen zo weinig mogelijk wegwerpmaterialen mee naar school (bv. 

aluminiumfolie, voedingswaren verpakt in plastic, …) Met een leuke brooddoos en 

drinkbus wordt dit overbodig. 

 

Drink- en plasbeleid 

• Op school wordt er permanent gratis water aangeboden. Als leerlingen meer 

drinken, moeten ze ook meer naar het toilet. Daar houden we rekening mee. 

 

Binnenbrengen afwezigheids- en ziekteattesten (enkel geldig voor kinderenn vanaf 5 jaar) 

• Attesten worden zo snel mogelijk binnen gebracht. 

• De leerkracht schrijft een herinnering in de agenda, wanneer er na terugkomst van 

de leerling geen ziekteattest ontvangen werd.  

• De leerkracht noteert een B-code in het aanwezigheidsregister, wanneer na 5 dagen 

nog geen attest ontvangen werd. 

• Van zodra een leerling vijf halve schooldagen ongewettigd afwezig is, wordt het CLB 

ingeschakeld en wordt een begeleidingsdossier opgemaakt.  



• Problematische afwezigheden hebben tot gevolg dat het kind zijn statuut van 

regelmatige leerling kan verliezen. In het zesde leerjaar betekent dit dat het kind 

geen getuigschrift basisonderwijs meer kan krijgen. Het is ook mogelijk dat de 

schooltoelage wordt ingetrokken.  

 

Zieke kinderen 

• Er mogen geen zieke leerlingen naar school komen. Als uw kind ’s morgens 

ziekteverschijnselen heeft, moet het thuis blijven. 

• Als kinderen ziek op school worden, worden de ouders onmiddellijk verwittigd en 

wordt er gevraagd om uw kind zo snel als mogelijk te komen halen.  

 

Turnkledij (lager onderwijs) 

• De turnkledij bestaat uit een witte T-shirt en blauwe turnbroek. 

• Wij promoten het dragen van turn T-shirts met logo van de school. Deze kunnen op 

school aangekocht worden voor 10 euro. 

• Zolang de voorraad strekt, kunnen er blauwe turnbroekjes op school aangekocht 

worden voor 5 euro. 

• Het geld wordt gepast in een gesloten omslag en met vermelding van de naam van 

de leerling aan de leerkracht bezorgd. 

 

Kwartiermakers 

• Het project “kwartiermakers” wordt ook dit schooljaar verdergezet. 

• Alle leerlingen en leerkrachten lezen een kwartier per schooldag. 

• U kan het leesproject steunen door uw kind thuis in boekjes te laten kijken, voor te 

lezen, samen te lezen, … 

 


