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WELKOM
Aan de ouders
We zijn blij u en uw kind te mogen begroeten in onze Damiaanschool. We danken u voor het vertrouwen
dat u onze school schenkt. We zijn ervan overtuigd dat uw kind zich hier goed thuis zal voelen en vele
aangename jaren zal meemaken dankzij de toewijding van het hele schoolteam. U mag van ons een
christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten. Dit is echter pas
mogelijk als ook u achter onze doelstellingen staat. Daarom hopen we op een optimale samenwerking en
staan we altijd klaar om samen met u naar een oplossing te zoeken bij eventuele vragen en problemen.
Ieder kind, waarvan de ouders deze schoolbrochure met o.a. het opvoedingsproject en het
schoolreglement voor kennisname en akkoord onderschrijven, is welkom op onze school, ongeacht zijn
etnische, culturele of socio-economische achtergrond.

Aan de kinderen
Jij bent van harte welkom, want kinderen... daar houden we van.
 Kom je in de kleuterklas,
dan gaat er een boeiende wereld voor je open. Er staat geen stoeltje voor je klaar, want één stoeltje
voor jou alleen hoort bij een ouderwetse stille-zit-school. Nee hoor, een heel lokaal staat voor je klaar.
Je kunt er de wereld ontdekken in de poppenhoek, in de praathoek, in de scheurhoek, in de
timmerhoek, aan de zand- en watertafel, in de klei- en de schildershoek, de muziekhoek, de keuken,
de verkleedhoek, de constructiehoek, de hoek zus en de hoek zo, de ene keer deze hoeken, een
andere keer andere hoeken. Inderdaad een boeiende wereld waar je voortdurend in de weer kunt zijn
om stapje voor stapje spelend te leren!
 Kom je naar het eerste leerjaar,
dan gaat een nieuwe wereld voor je open. Je leert er lezen, rekenen, schrijven,... volgens de
allernieuwste, goede en veilige methodes.
 Kom je als nieuwe leerling toe,
dan vraagt dit wat aanpassing, maar... de ondervinding leert ons dat dit gebeurt in een minimum van
tijd dankzij de voorbeeldige hulp van onze sociaal ingestelde leerlingen. De leerkrachten hebben oog
voor ieder kind, dus zeker ook voor jou.
We wensen jou een fijne start toe in onze DAMIAANSCHOOL.

Dit schoolreglement
Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.
 In het eerste deel vindt u het pedagogisch project.
 In het tweede deel vindt u het eigenlijk reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring,
informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden,
uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de
bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy.
 Het derde deel bevat de contactgegevens en de bijdrageregeling. Dit deel maakt strikt genomen
geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden, daarom worden ze hier
toch opgenomen.
De inschrijving van uw kind op onze school houdt in dat u akkoord gaat met het volledige
schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het
derde deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van
de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de
ouders voorgelegd. Die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement.
Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.
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