
 



 

 

 
 Voorwoord 

 
 Voor het eerst naar school? Dan komt 

 er zoveel op je af! Een nieuwe omgeving, 

 nieuwe regels, andere gewoonten, termen 

 waar je nog nooit van gehoord hebt... 
 Logisch dat je met veel vragen zit. 

 De schoolbrochure die je bij de inschrijving 

 ontvangt, bundelt alle info over het reilen en 

 zeilen in onze school. Ze bevat het 

 schoolreglement en de belangrijkste 

 spelregels van de school. Het 'In 1-2-3 

 op stap in Driestap'-boekje is hierop een 

 aanvulling vanuit de ouderraad en de 

 schoolgroep ‘Identiteit’. In dit boekje willen 

 we nieuwe ouders wegwijs maken in de  

 werking van onze school. Zo wordt het 

 nieuwe schoolleven in Driestap vast gauw 

 vertrouwd! 

 

Het leerkrachtenteam 

 De ouderraad  

Basisschool Driesta



A 
Aansprakelijkheid 

Samen school maken houdt een engagement in voor ouders, kinderen 

en leerkrachten. Iedereen draagt daarin een stukje 

verantwoordelijkheid. Ook op praktisch gebied. Denk aan het 

naleven van schoolafspraken en regels. Maar welke regels zijn er? En 

wie is wanneer waarvoor aansprakelijk? Deze info vind je terug in de 

schoolbrochure. 

 

Adres 

Basisschool Driestap  Kleuterschool Driestap 

Steenakkerstraat 8  Dreef 149 

3630 Leut- Maasmechelen  3630 Leut-Maasmechelen 

089/75 55 37  info@driestap.be 089/75 87 09  info@driestap.be 

www.driestap.be   www.driestap.be 

 

Attest van afwezigheid 
Als je kind in de lagere school meer dan 3 opeenvolgende 

kalenderdagen ziek is, dan breng je een medisch attest  binnen. Dit 

is niet van toepassing in de kleuterschool. Meer uitleg vind je in de 

schoolbrochure. 
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 Academie voor muziek, theater en dans 
 Onze school werkt samen met de academie voor muziek, 

 theater en dans van Maasmechelen. Tijdens de schooluren 

 worden er in het eerste leerjaar lessen 'kinderklanken' 

 gegeven. In het tweede leerjaar zijn er enkele 

 kennismakingsmomenten met een beperkt aantal (diverse) 

 muziekinstrumenten. 

 

 Anti-pestcontract 
 Dit wordt door alle leerlingen, klassen ondertekend. Elk 

 contract krijgt een klasspecifieke insteek. Samen met de 

 kinderen denken we na over dit probleem. In het contract 

 wordt benadrukt dat we pesten niet tolereren. Bij conflicten 

 schakelen we zorgcoördinator, directie en CLB in. 
 

 Aanmelden nieuwsbrief 
  Wie op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen van 

 onze school, kan zich aanmelden voor de digitale 

 nieuwsbrief (onderaan op onze website www.driestap.be). 

 Je wordt zo permanent op de hoogte gehouden omtrent de 

 meest recente toevoegingen op onze website. 

http://www.driestap.be/


B 
Bewegingsopvoeding 

Kleuters en leerlingen van de lagere school krijgen wekelijks twee 

lestijden bewegingsopvoeding. Om de twee weken is dit inclusief 

de zwemlessen voor alle kinderen vanaf de leeftijd van vijf jaar. 

 

Bibliotheek 
Wist je dat onze school uitgerust is met een eigen 

schoolbibliotheek? Ouders die dit wensen, kunnen de inhoud van 

onze boekenkasten aanvullen op de verjaardag van hun kind. Er 

ligt een vrijblijvende boekenlijst per klas bij Standaard Boekhandel. 

De leerlingen van de lagere school brengen per klas ook geregeld 

een bezoek aan de bibliotheek in Maasmechelen. 

 

Bingel 
     IS EEN ONLINE  

        OEFENPLATFORM DAT GEBRUIKT 

      WORDT IN DE LAGERE SCHOOL. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 C 
 CLB (VCLB) 

  CLB is de afkorting voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding 

 (vrij). De medewerkers van het CLB helpen je als je vragen 

 hebt over de gezondheid, de ontwikkeling of de opvoeding 

 van je kind. Deze dienstverlening is gratis. Meer hierover in 

 de schoolbrochure. 
 

 Communicatie 
 Dit gebeurt via de agenda, de postmap en via het 

 ouderplatform van broekx. Op het ouderplatform vind je 

 steeds de jaarkalender terug. De infobrieven worden 

 meestal via het ouderplatform aan de ouders bezorgd. 

 

 Cultureel Centrum 
  Onze leerlingen en kleuters maken meermaals per 

 schooljaar een uitstap naar het theater. De 

 klasleerkrachten maken een keuze uit het rijke 

 aanbod van het Cultureel Centrum van 

 Maasmechelen. 



D 
Derde graad 

Het vijfde en zesde leerjaar van de basisschool 

 

Doorschuifnamiddag 
In juni nemen alle leerlingen, ook de kleuters, een kijkje in hun 

volgende klas. Ze maken kennis met de nieuwe leerkracht en krijgen 

een voorsmaakje van al het spannends dat het volgende schooljaar in 

petto heeft. Maar eerst: genieten van de zomervakantie! 
 

Drempelwerking 
Tijdens het eerste trimester keren onze kinderen uit het eerste leerjaar 

nog een keertje terug naar de kleuterschool. In het derde trimester 

maken de afscheidnemende kleuters kennis met het eerste leerjaar 

en het nieuwe schoolgebouw. 

 

Drinkfles 
Een herbruikbare drinkfles voor water wordt aangemoedigd. 

  



 

 E 
 Eerste graad 

 Het eerste en tweede leerjaar van de basisschool. 

 

 Eerste communie 
 Verantwoordelijken van de parochies Leut en Meeswijk nemen 

 hierin het voortouw. Voor inlichtingen kan je je tot hen wenden. 
 

 Eetzaal 
 Heel wat kinderen blijven 's middags op school eten. Ze 

 zitten allemaal samen in de eetzaal waar ze in alle rust en 

 onder toezicht van een leerkracht hun boterhammen 

 opeten. Een medewerker van Wijkwerken zorgt mee voor 

 een vlotte middagpauze. 
 

 EHBO 
 Het nodige verzorgingsmateriaal is beschikbaar op 

 verschillende plaatsen in het schoolgebouw, zowel in de 

 hoofdschool als in de kleuterschool. 
 

 Eindtermen 
 Dit zijn de door de overheid vastgelegde minimumdoelen op 

 het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes. 

 Hieraan moeten de leerlingen beantwoorden op het einde van 

 hun  basisschooltijd. Bij kleuters spreken we van 

 ontwikkelingsdoelen.



F 
Facultatieve vrije dagen 

Verlofdagen die iedere school zelf kiest. Per schooljaar heeft iedere 

school recht op 2 volledige (of 4 halve) facultatieve vrije dagen. 

Daarbovenop organiseert de school per schooljaar 2 of 3 

pedagogische studiedagen voor de leerkrachten. Ook op deze 

dagen hebben de kinderen een vrije dag. Jaarlijks worden deze 

dagen in juni aan de ouders meegedeeld. Dit overzicht is steeds 

raadpleegbaar op het ouderplatform van onze school.  
 

Fluohesje 
In het kader van verkeersveiligheid dragen de kleuters en leerlingen 

bij elke buitenschoolse activiteit een fluohesje. Ben je te voet of kom 

je met de fiets naar school, wees zichtbaar in het verkeer. Op deze 

wijze willen we als school de attitude bij leerlingen - om zich veilig 

en zichtbaar als fietser in het verkeer te begeven - positief 

ondersteunen. 
 

Fietsen 
Om verkeersdrukte te vermijden - omdat bewegen gezond is en 

omdat fietsen milieuvriendelijk is - moedigen we iedereen aan om 

zoveel mogelijk met de fiets naar school te komen. Om 8.10u opent 

de fietspoort in de Steenakkerstraat. De fietsen kunnen geparkeerd 

worden in de fietsenstalling van de school. 

De fietsrij wordt gevormd onder toezicht van een leerkracht om 

12.05u en om 15.00u aan de fietspoort in de hoofdschool. 

In de kleuterschool kunnen de kleuters op de speelplaats fietsen met 



 stevige fietsen van de school. Eigen fietsen worden geparkeerd 

 in de fietsenstalling. 

 

 Fietsstraat 
 Heel wat straten in Leut zijn omgevormd tot fietsstraat. Het 
 gemotoriseerd verkeer dient achter de fietser te blijven in deze 
 straten. De fietser mag niet ingehaald worden. Er geldt ook een 
 snelheidsbeperking van 30 km/u.  

 

 Fruitdag 
 Elke woensdag is fruitdag op school. Je kind geniet dan van 

 een gezond en gevarieerd tussendoortje. Koeken en 

 boterhammen blijven deze dag thuis. De fruitouders steken  

 wekelijks een handje toe bij het verdelen en snijden van het 

 fruit. Heeft uw kind een fruitallergie? Geef even een seintje 

 aan de klasleerkracht! 



G 
Godsdienst 

Onze school is een katholieke school. Alle leerlingen zijn steeds 

aanwezig tijdens de godsdienstles en alle vieringen. We besteden 

ook aandacht aan andere culturen en godsdiensten met veel respect 

en tolerantie. 

 
 

Geneesmiddelen 
*zie medicatie-beleid in onze schoolbrochure en op onze website. 

 
 

GROOTOUDERWEEK 
JAARLIJKS WORDEN DE 

GROOTOUDERS VAN DE 

KLEUTERS IN DE BLOEMETJES 

GEZET.  DAT  IS STEEDS WEER 

INTENS GENIETEN! 

 
 
 

 



 H 
 Herstelgesprek 

  Conflicten op school lossen we zoveel mogelijk op via een 

 herstelgesprek. Onder begeleiding van een leerkracht 

 zoeken de leerlingen samen uit hoe ze het weer met elkaar 

 kunnen goedmaken. 

 

 Huiswerk 
 Huistaken zijn bedoeld als verdere inoefening van de leerstof 

 die tijdens de dag werd aangebracht. In het begin van het 

 schooljaar legt de leerkracht precies uit wat hij/zij van de 

 kinderen verwacht in verband met huiswerk en hoe ouders 

 kunnen helpen, of juist niet. 

 

 Postmap 
  Communicatie draagt onze school erg hoog in het vaandel. 

 Naast de infobrieven die via het ouderplatform 

 verstuurd worden, wordt andere info zoals attesten, 

 ziektebriefjes, andere documenten… via de postmap 

 meegegeven.



I 
Info-avond 

Elk schooljaar organiseren de leerkrachten van Driestap bij de start 

van het schooljaar een info- avond voor alle ouders. Deze avond is 

een bron van informatie, maar ook een leuke kennismaking met de 

klasleerkracht en klas. 
 

Inschrijvingen 
Nieuwe leerlingen kunnen tijdens het schooljaar steeds 

ingeschreven worden. Ook in de zomervakantie voorzien we 

inschrijfmomenten. Raadpleeg onze website om de juiste data – 

zoals ze elk jaar binnen het inschrijvingsbeleid via het LOP van de 

gemeente Maasmechelen worden afgesproken - te kennen. In 

overleg en na een telefonische afspraak kan er ook ingeschreven 

worden op een ander tijdstip. 
 

Interscholen – Sport 
‘Interscholen Maasmechelen’ is een vereniging van alle Maasmechelse 

scholen die sportactiviteiten organiseert voor alle leerlingen van onze 

gemeente. Onze school doet actief mee en stimuleert de leerlingen 

om op woensdagnamiddag te sporten. Meer info via onze 

sportleerkracht. 

 

 

 



 J 
 Jaarkalender 

 Een ordening van belangrijke activiteiten en dagen zoals 

 oudercontacten, zwemplanning, vrije dagen, 

 bibliotheekbezoek, spaghetti-dag, activiteiten van 

 Interscholen, enz. … . 

 Vanaf september beschikbaar op het ouderplatform. 

 

 Jaarthema 
 Elk nieuw schooljaar lanceren we een slogan over een 

 onderwerp dat dicht bij de beleving van de kinderen ligt. 

 Gedurende het schooljaar komen spelletjes, gesprekken, 

 creatieve activiteiten, … rond dit jaarthema aan bod. De 

 verantwoordelijke schoolgroep zorgt steevast voor een leuke 

 oneliner ! 
 

 Jong Leut 
 De plaatselijke jeugdbeweging voor kinderen vanaf 6 jaar 

 organiseert plezierige, spannende, sportieve en keitoffe 

 activiteiten. Elke zondag om de twee weken, van 14.00 uur 

 tot 16.30 uur is er een bijeenkomst van “Jong Leut”! Meer 

 info? www.jongleut.be 

http://www.jongleut.be/


K 
Kalender 

Elk jaar maakt de ouderraad een handige schoolkalender met toffe 

klasfoto’s. Met de opbrengst van de verkoop worden de kosten 

voor activiteiten op bos- en zeeklassen tot een minimum beperkt. 

 

Kiss & Ride 
Ter hoogte van de hoofdingang aan de Steenakkerstraat bevindt zich 

een Kiss & Ride-zone die uitsluitend dient om uw kind met de wagen 

af te zetten aan de school. 

 

Kijkdagen 

Dit zijn momenten die jullie als ouders de mogelijkheid geven kennis te 

maken met de werking van onze kleuterschool.  

Raadpleeg onze website om de juiste data te kennen. In overleg en 

na een telefonische afspraak kan er ook ingeschreven worden op 

een ander tijdstip. 

 

     Klaspop 
Om de taalvaardigheid van de jongste kinderen te stimuleren wordt 

er op speelse wijze gewerkt met klaspoppen. Zo doen de kinderen 

van de 1ste kleuterklas hun eerste schoolse ervaringen op met 

Jules. De kleuters van de 2de kleuterklas gaan op hun beurt op 

pad met Dribbel, waarna Pompom het klasvriendje van de derde 

kleuterklas is. Tot slot helpt Hup de leerlingen van het 1ste lj. lezen 

en schrijven. 

 



     Kringgesprek 
  Groepsgesprek waarbij de leerlingen in een kring zitten. Het 

 kringgesprek wordt ingezet voor verschillende doelen: 

 uitwisselen van meningen, verwerven van kennis, 

 samen beslissingen nemen, … 

 Afhankelijk van de inhoud en het doel, vinden de gesprekken 
 plaats in kleine of grote kring. 

  



L 
Leescultuur 

Elke klas van de lagere school wordt jaarlijks door de bibliotheek 

uitgenodigd om via een spel de werking van de bibliotheek beter te 

leren kennen en om verzot te worden op lezen. 

 

Lesuren 
In de kleuterschool vatten de activiteiten aan om 08.35u tot 12.15u. 

In de namiddag starten we om 13.25u en eindigen doen we om 

15.10u. In de lagere school beginnen we om 08.25 uur en duren de 

lessen tot 12.05 uur. In de namiddag hervatten we de lessen om 

13u15 en eindigen we de schooldag om 15u. 



 M 
 Maximumfactuur 

  Scholen werken met een maximumfactuur om de kostprijs van 

 activiteiten te begrenzen. Deze info werd opgenomen in de 

 schoolbrochure van de school. 
 

 Medicatie 
 De school geeft geen medicatie. In uitzonderlijke gevallen 

 kan een ouder aan de klasleerkracht vragen om medicatie 

 toe te dienen. Deze vraag moet bevestigd worden door een 

 schriftelijk attest van de dokter met de juiste dosering en 

 toedieningswijze. Hiervoor haal je de juiste documenten op 

 in de school of download ze via de website van de school. 
 

 MDO 
 Multidisciplinair overleg. ongeveer driemaal per jaar 

 worden de leerlingen en kleuters binnen een MDO 

 besproken. Aan dit overleg neemt de klastitularis, de 

 zorgcoördinator en indien gewenst een VCLB-

 medewerker deel. De klassenraad wordt indien nodig 

 tussentijds samengeroepen om een bepaalde situatie te 

 bespreken. Dit kan ook op aangeven of op vraag van de 

 ouders. Ouders worden hierover steeds geïnformeerd of 

 geraadpleegd. 
 

 Milieubewust 
  Uit milieuoverwegingen stellen wij het op prijs dat de 



leerlingen een herbruikbare waterfles en boterhammendoos 

mee naar school brengen. Verder geven wij ook de voorkeur 

aan een 

koekendoosje om de afvalberg te beperken. Even de naam van je 

kind op deze spullen aanbrengen voorkomt onnodige zoektochten bij 

verlies. 

 

Muzische vorming 
In een school moeten creatieve kriebels af en toe vrij spel krijgen. 

Daarnaast werken we gericht rond 4 muzische domeinen: beeld, muziek, 

drama en dans. Hiervan we de leerlingen regelmatig laten proeven.  

  



 

 

 N 
 Naschoolse opvang 

 De begeleiders van ’t Huis staan in voor de buitenschoolse 

 (voor- en naschoolse) opvang van schoolgaande kinderen 

 van het kleuter- en lager onderwijs. Indien uw kind naar de 

 opvang gaat, gelieve de klasleerkracht hiervan op de hoogte 

 te brengen. Verwittig bij gewijzigde afspraken, zowel de 

 school als de opvang! 

 
 ’t Huis 

 089/ 75. 97. 91 



O 
Ongeval 

De leerlingen zijn verzekerd tegen lichamelijke letsels op school, op 

weg van school naar huis en omgekeerd. Kinderen worden geacht 

steeds de kortste weg van school naar huis te nemen en 

omgekeerd. Oefen dit traject vooraf grondig met je kind. Bij een 

ongeval verwittig je de directeur die je het formulier 

‘Ongevalverklaring’ bezorgt. Je kan een dokter naar keuze 

raadplegen enhet formulier laten invullen. Houd zeker alle 

onkostennota’s goed bij. Voor meer informatie: zie schoolbrochure. 
 

Openluchtklassen 
Voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar organiseren wij 

jaarlijks afwisselend bos- en zeeklassen t.v.v. de klassieke 

schoolreis. Samen leren, samen leven en samen plezier maken 

gaan er hand in hand. Tijdens een informatiemoment worden alle 

aspecten o.a. het spaarsysteem uitgebreid met de betrokken 

ouders besproken.  

 

Opvoedingswinkel 
Opvoedingswinkel Maasland biedt gratis ondersteuning bij kleine en 

grote opvoedingsvragen voor ouders van kinderen en jongeren 

van 0 tot 21 jaar. Men organiseert ook regelmatig boeiende 

vormingsavonden. Voor meer informatie: 

www.opvoedingswinkelmaasland.be 
 

 

http://www.opvoedingswinkelmaasland.be/


 Oudercontacten 
  Wanneer ouders en leerkrachten goed samenwerken, heeft 

 dat een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind. 

 Daarom vinden wij open communicatie met betrokken 

 ouders erg belangrijk. We organiseren o.a. een 

 informatieavond bij het begin van het nieuwe schooljaar. In 

 het kleuteronderwijs worden er trimestrieel oudercontacten 

 gehouden. Voorts zijn er in het lager onderwijs 4 

 oudercontacten per jaar, telkens vóór de vakantie. 

  De week voor de oudercontacten nodigen we de ouders via het 

 ouderplatform uit om zich in te schrijven voor het oudergesprek.  
       

 Ouderplatform 
 Naast de agenda van de leerlingen is er ook de mogelijkheid om  
 via het ouderplatform van broekx-on-web te communiceren met de 
 leerkrachten, zorgcoördinator, directeur,… . In dit zelfde platform 
 worden brieven, rekeningen en mededelingen gestuurd naar de 
 ouders.  
 Via deze weg krijg je ook de kans om in te schrijven voor het 
 individuele oudercontact. Dit platform kan via computer of via de 
 app bekeken en gebruikt worden.  

 

 Ouderraad 
 In onze school is er een ouderraad met meedenkende en 

 meewerkende ouders. Zij nemen actief deel in 

 schoolgroepen en bieden een helpende hand bij tal van 

 activiteiten op school zoals de carnavalsstoet, het 

 schoolfeest,… Daarnaast organiseren zij eigen initiatieven 

 om de kosten voor schoolse activiteiten te drukken zoals de 

 jaarlijkse spaghettidag, verkoop van de schoolkalender, het 

 carnavalsbal, … Bij interesse om mee te doen en/of mee te 

 denken, kan je contact opnemen met de voorzitter van de 

 ouderraad.   

 Voorzitter: Kim Pannemans – contactgegevens zie website.



P 
Parkeren 

Rondom de site van de kleuter- en de lagere school is er enkel 

éénrichtingsverkeer.  

Kleuterschool: Ouders die hun kinderen met de wagen brengen, 

parkeren hun wagen in de Dreef volgens de gemaakte afspraken. 

Om drukte te vermijden en de veiligheid te verhogen, raden we aan 

om eventueel de auto te parkeren aan de parochiezaal.  

Lagere school: Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de buurt van 

de lagere school. 

Zie ook onder 'kiss-and-ride zone' 

 

Pedagogische studiedag 
Dagen waarop de leerkrachten nascholing volgen en de leerlingen 

bijgevolg een dag vrij hebben. Deze dagen zijn terug te vinden op 

de jaarkalender. 

 

Positief school- en klasklimaat 
Kinderen leren van en met elkaar. Om ervoor te zorgen dat kinderen 

dit optimaal doen, is het nodig dat ze zich goed voelen in de klas en 

in onze school. Daarom zetten we in op het bekomen van een positief 

school- en klasklimaat. 

 



R 
 Regels 
 Het volledige schoolreglement vind je in de schoolbrochure op 
 onze website terug. 

 

 Ruzies 
 Ruzies en conflicten worden in de school 

 liefst bijgelegd in een herstelgesprek. Zie 

 ook onder 'herstelgespre



S 
Schoolbestuur 

Dit bestuur bepaalt het beleid van de school: financiën, benoemingen, 

veiligheidsmaatregelen,... 

De directeur is de belangrijkste adviseur en uitvoerder van hun 

beslissingen.  
 

Schoolfeest 
In mei is het elk jaar weer uitkijken naar het schoolfeest. Iedereen 

zet dan zijn beste beentje voor. Ook achter de schermen steken 

heel wat ouders, leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers die dag de 

handen uit de mouwen. Ook dat is 'samen school maken'. 
 

Schoolraad 
De schoolraad is een overlegorgaan dat een drietal keer per jaar 

vergadert. Deze is samengesteld uit afgevaardigden van het 

schoolbestuur, de leerkrachten en de ouders. De schoolraad 

adviseert in het dagelijks schoolgebeuren. Het schoolbestuur houdt 

rekening met de adviezen van de schoolraad. 

 

Schoolreis 
In mei/ juni gaan alle kinderen op schoolreis. Bij het organiseren 

van deze schooluitstappen wordt prijsbewust overlegd. De 

ouderraad draagt voor elke leerling bij in de kosten van de 

schoolreis of zee- of bosklassen. 

 

Schoolrekening 



 Er zijn trimestriële schoolfacturen van o.a. zwemgeld en gelden 
 van andere activiteiten. Deze gelden worden verrekend volgens 
 de gemaakte afspraken.  

 

 Schooltoeslag 
 Een gezin heeft, onder bepaalde 

 voorwaarden, recht op een schooltoeslag. 

 Indien u hier recht op hebt, zal u door de 

 overheid op de hoogte gesteld worden.  

 Meer info vind je op www.groeipakket.be 

 

 Secretariaat 
 Onze bekwame medewerkers 

 beheren het secretariaat van de 

 school. 

  Ze kennen het reilen en zeilen van 

 de school door en door. 

 

 Snoepvrij 
  We willen graag een snoepvrije school zijn. Een gezonde 

 traktatie met verjaardagen kan natuurlijk wel altijd. Overleg 

 steeds even op voorhand met de klasleerkracht en maak 

 goede afspraken! 

 Is de Sint in het land of is er een feestje in de klas gepland, 

 dan smaken fruit, een zelfgemaakte cake, 

 wafels,...fantastisch. 

http://www.schooltoelage.be/


Spaghettidag 
In oktober of november organiseert de ouderraad samen met de 

school, een spaghettifeest. Met de opbrengst dragen zij bij aan 

waardevolle projecten op school: bos- en zeeklassen, fruitproject, 

proclamatie 6e leerjaar en schoolreizen. 

De ouderraad ondersteunt de school bij pedagogische- en 

didactische aankopen.  
 

Sport 
Voor de turnlessen hebben kinderen van de lagere school het T-shirt 

van de school, een zwarte broek en gemakkelijke  sportschoenen 

nodig. 

T-shirts kunnen via de sportleerkracht verkregen worden voor € 10,00. 

Voor de zwemlessen hebben de kinderen een badpak of zwembroek, 

kleine handdoek en grote handdoek nodig. Breng op alle spullen de 

naam of initialen van je kind aan! 

 

Schoolloop 
Onze sportleerkrachten organiseren jaarlijks een schoolloop rond de 

site van de lagere school. Om het andere jaar maken we hier een 

sponsorloop van t.v.v. nieuwe sportmaterialen en 

speelplaatsverfraaiing. 

 
 

 

  



 T 
 Telefoon 

 Kleuterschool : 089 75 87 09 

 Lagere school : 089 75 55 37 

 

 Thuisonderwijs 
  Als je kind 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezig is 

 wegens ziekte of ongeval, dan heeft het recht op gratis 

 tijdelijk onderwijs aan huis. Je moet hiervoor een schriftelijke 

 aanvraag en een medisch attest indienen. Meer info vind je 

 in de schoolbrochure. 
 

 Toetertest 
 Deze test is een schoolrijpheidstest voor kinderen in de 3de 

 kleuterklas, in het jaar dat ze 6 jaar worden. De test wordt in de 

 loop van het schooljaar afgenomen. De resultaten geven - 

 naast de inschatting van de leerkracht - een indicatie over de 

 ontwikkeling van jullie kind met het oog op de stap naar het 

 eerste leerjaar. Tijdens een individueel oudercontact worden 

 de resultaten besproken. 
 

 Tutorlezen 
  Gedurende het tweede trimester begeleiden de leerlingen van 

 het vijfde leerjaar het leesproces van de leerlingen van het 

 tweede leerjaar. 

 Dit gebeurt onder toezicht van de leerkrachten en de 
 zorgcoördinator. 

 



Tweede graad 
Het derde en vierde leerjaar van de basisschool.



 U 
 Uitstappen 

 Worden georganiseerd door de betrokken klasleerkrachten. 

  Vaak worden ze ingelast n.a.v. actuele leerthema's. Klassiekers 

 zijn het boerderijbezoek, de herfstwandeling, dienst voor 

 toerisme, de moskee, het mijnwerkersmuseum, 

 natuurhulpcentrum,... 

 
 

 

 V 
 Verjaardagen 

  Verjaardagen zijn er om gevierd te worden! Ook in de school. 

 Niet met snoep, wel met plezier en eventueel een kleine, 

 gezonde traktatie in de klas na overleg met de klasleerkracht. 

  Wil je op een andere manier trakteren : schenk een boek voor 

 de klas. Er ligt een vrijblijvend klasboekenlijst bij Standaard 

 Boekhandel op de Pauwengraaf. 

 

 Veiligheid 
  Kleuterschool: (groot)ouders begeleiden de kleuters te voet 



via de kloosterweg tot bij de toezichthoudende leerkracht. De 

kleuters worden door de (groot)ouders te voet opgehaald aan de poort 

op de speelplaats.  

Lagere school: Om 12.05 uur en om 15.00 uur leiden de 

verantwoordelijken van de school het verkeer aan de verschillende 

poorten in goede banen. 

De fietsers verlaten als eerste de school o.l.v. een leerkracht. 

Nadien mogen ook de voetgangers, onder toezicht, de school 
verlaten. 

 

Vormsel 
De vormselvieringen (leerlingen 6de leerjaar) vinden in één van de 

parochiekerken van onze gemeente plaats. Parochiale 

verantwoordelijken nemen in deze het  voortouw. 



 W 
 Waterbeleid 

 In onze school drinken alle kinderen enkel en alleen nog 
 (kraantjes)water. 

  Op de speelplaats van de lagere school bevinden zich 

 waterfonteintjes en in alle klassen, zowel kleuter als lager, 

 kunnen de meegebrachte drinkflessen steeds weer  met water 

 gevuld worden. 
 

 Website 
 www.driestap.be.  Hier vindt je ook allerlei praktische info 

 over de school en zijn werking, inclusief de schoolbrochure. 

 Z 
 Zeeklassen 

 Jaarlijks gaan onze 5de- en 6de-klassers een week op zee- of 
 bosklassen, o.l.v. enkele leerkrachten. 

 

 Ziekte 
 Is je kind in de lagere school meer dan 3 opeenvolgende 

 kalenderdagen ziek, dan breng je een medisch attest 

 binnen. Is je kind minder dan 3 dagen afwezig, dan 

 volstaat een briefje van de ouders. Dit laatste kan slechts 



vier keer per schooljaar via een Z - briefje! 

Meer info vind je in de schoolbrochure. 

We stellen het op prijs wanneer je de school verwittigt bij afwezigheid 
van je zoon/dochter. 

 

Zorgen 
Als je je zorgen maakt over je kind, kan je steeds na afspraak bij de 

klasleerkracht terecht. Wat leer- en gedragsproblemen betreft, kan je 

ook steeds een beroep doen op de kennis en ervaring van onze 

zorgcoördinator. Deze persoon kan je contacteren via het 

ouderplatform of het telefoonnummer van de school. 

Je kan je ook rechtstreeks tot het VCLB wenden. Indien nodig, 

gaan we daarna met alle partners samen zitten om een haalbare 

aanpak af te spreken. 
 

Zwemmen 
De vijfjarige kleuters en alle leerlingen van de lagere school krijgen 

om de twee weken zweminitiatie/zwemles in het Prinsenpark te 

Maasmechelen. Het vervoer gebeurt per bus. Kleuters en leerlingen 

van het zesde leerjaar zwemmen gratis. Andere leerlingen betalen € 

1,50 per zwembeurt. 



 Wist-je-dat... 
  … ouders ons steeds kunnen contacteren via het 

 ouderplatform, de agenda of een telefonische afspraak.   

 Dit kan via verschillende wegen : 

 via de ouderraad of de schoolraad via het CLB een signaal 
 naar de school te sturen via een gesprek met de klastitularis of 
 de directeur. 
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