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Welkom
Beste ouders,
We zijn blij dat U voor onze school gekozen heeft.
Graag maken we samen school .
U vindt in deze brochure de nodige informatie om uw weg te vinden in onze school .
Hartelijk welkom!
Het team van Paloke

Contact
GBS Paloke
Ninoofsesteenweg 1001
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 523 47 95
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Visie
Pedagogisch project
In het pedagogisch project staan de fundamentele uitgangspunten beschreven van onze
Gemeentelijke basisschool Paloke.
Het zijn onze waarden die we willen overbrengen op onze kinderen om hun kansen te
verhogen zodat ze volwaardig lid kunnen worden van onze samenleving. Dit is een gedeelde
opdracht van de school en de ouders .
De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de
gevolgen van een ongelijke socio-economische status om te buigen.
De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid
niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens binnen een gezonde
leefomgeving.
De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vraagt
aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.
De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaringen van de
Rechten van de Mens en van het Kind, neemt er de verdediging van op. Zij wijst
vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.
De fundamentele elementen in de ontwikkeling van het kind situeren zich in drie
ontwikkelingsvelden:
•

beschikken over een positief zelfbeeld

•

gemotiveerd zijn

•

zelf initiatief nemen

De algemene ontwikkeling die doelen omvat van meer algemene aard
•

kunnen communiceren en samenwerken

•

zelfstandigheid aan de dag leggen

•

creatief en probleemoplossend omgaan met de omringende wereld

•

zelfgestuurd leren

De specifieke ontwikkeling die doelen omvat waarvan men de inhouden kan ordenen volgens
leergebieden die in het onderwijs meer specifiek aan de orde zijn:
•

lichamelijke opvoeding

•

muzische vorming

•

taal

•

wereldoriëntatie

•

wiskunde

Vanuit dit pedagogisch project werkt het lerarenteam op zodanige wijze aan de realisatie
van de vooropgestelde doelen, dat er recht wordt gedaan aan de kenmerken van goed
basisonderwijs.
Deze kenmerken cfr de visie van goed basisonderwijs bij de OVSG-leerplannen zijn:
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* samenhang
* totale persoonlijkheidsontwikkeling
* zorgverbreding
* actief leren
* continue ontwikkelingslijn

Schoolvisie
Onze school heeft respect voor de eigenheid van ieder kind. We hebben aandacht voor de
totale persoonlijkheidsontwikkeling. We zorgen voor gelijke kansen voor alle kinderen . We
hebben aandacht voor goed onderwijs voor iedereen.
Onze school respecteert elke filosofie , religie of ideologie van de ouders en de leerlingen.
Vooroordelen , discriminatie, en indoctrinatie worden niet getolereerd . We leren kinderen
samenleven, mondig en weerbaar te maken zodat ze wereldburgers worden met respect voor
iedereen .
Onze schoolvisie is gebaseerd op het pedagogisch project zie www.gbspaloke.be
Ons onderwijs vertrekt vanuit de leefwereld van elk kind: kinderen van de grootstad Brussel.
We starten vanuit de interesse van de kinderen en bouwen hierop verder zodat de kinderen
hun blik verruimen en de wereld rondom hen beter begrijpen. Dit doen we door thematisch te
werken .
We zijn een actieve school met oog voor de ontwikkeling van talenten van de kinderen. Een
school waar de kinderen de handen uit de mouwen mogen steken : exploreren, onderzoeken ,
knutselen , tekenen, schilderen, zingen , dansen, ….. Alle creatieve aspecten komen aan bod
in onze school .
De onderwijstaal is het Nederlands . Wij hebben respect voor alle talen die onze kinderen
spreken. Op de speelplaats krijgt de thuistaal een plaats. We verwachten zowel van de
kinderen als de ouders om binnen de school het Nederlands als omgangstaal te gebruiken .
Ouders worden aangemoedigd Nederlands te leren.
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Samenwerking
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten ( OVSG )
Het schoolbestuur en het personeel worden begeleid door het OVSG . Karen Dehaen is
pedagogisch adviseur van onze school. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
heeft voor de kleuterschool ontwikkelingsdoelen geformuleerd. Dit zijn minimumdoelen die
de school bij haar kleuters moet nastreven.
Voor de lagere school heeft het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming eindtermen
geformuleerd .
Om deze ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken, maakt de school
gebruik van de leerplannen van het OVSG .

Centrum voor Leerlingenbegeleiding ( CLB )
Het schoolbestuur sluit een beleidscontract af met het CLB van de Vlaamse
Gemeenschapscomissie.
Ouders kunnen het CLB aanspreken voor specifieke vragen i.v.m. hun kind.
Ouders hebben inspraak bij de start van een eventuele begeleiding .
Begeleiding door het CLB gebeurt met instemming van de ouders en kan niet verder gezet
worden zonder deze instemming. De instemming is niet vereist als het betrekking heeft op
leerplichtproblemen van een leerplichtige jongere in het kader van de wettelijke opdracht van
de overheid inzake leerplichtcontrole.
De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische
maatregelen. Voor de contactgegevens van de arts voor medische consulten kan u meer info
verkrijgen bij het CLB.
Technologiestraat 1 , 1082 Sint -Agatha -Berchem
02 482 05 72

Schoolraad
Rechten en plichten inzake info en communicatie , advies – en overlegbeleid. Tweemaal per
jaar.
Voorzitter: Giuseppe Arpidone
Secretaris: Ludivine Duvivier
De vertegenwoordigers van het personeel: Janic Willems, Manuela Put
De vertegenwoordigers van de ouders: Giuseppe Arpidone, Ludivine Duvivier
De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Marc Vijverman
De directeur zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad
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Oudercomité
Wie ? Vertegenwoordigers van ouders
Wat ? Organiseren van activiteiten voor de school.
Waar ? Op school
Wanneer ? 4 X per jaar

Klassenraad
Wie ? Leerkrachten , directeur, zorgcoördinator, externe deskundigen
Wat ? Verantwoordelijkheid voor begeleiding en onderwijs van de kinderen
Beslissingen i.v.m. welke kinderen hun getuigschrift basisonderwijs behalen en wie wel of
niet naar een volgende klas kan .
Waar ? Op school
Wanneer ? 2 x per jaar
Wat het zittenblijven betreft, nemen de ouders van de leerling de eindbeslissing inzake:
•

de overgang van kleuter- naar lagere school, na kennisneming van en toelichting bij
het advies van de klassenraad en het CLB

•

het volgen van een achtste leerjaar lager onderwijs, mits gunstig advies van de
klassenraad en een advies van het CLB

In alle andere gevallen neemt de school de eindbeslissing inzake het al dan niet zittenblijven
van de leerling, op basis van een gemotiveerde beslissing van de klassenraad.

Leerlingenraad
Het oprichten van een leerlingenraad is geen verplichting. Er dient slechts een leerlingenraad
opgericht te worden als ten minste 10% van de leerlingen vijfde en zesde leerjaar er om
vragen. De werking van de leerlingenraad wordt geregeld in een huishoudelijk reglement,
indien een leerlingenraad is opgericht.

De Molenketjes vzw naschoolse opvang
Voor en na de schooluren en tijdens de middagpauze kan uw kind tegen betaling in de opvang
blijven. Die wordt georganiseerd door De Molenketjes vzw. De Molenketjes vzw organiseert
ook speelweken tijdens schoolvakanties.
De opvang start ’s morgens om 7u. ’s Avonds kan uw kind er terecht tot 18u. In de opvang
kunnen kinderen onder andere spelen, sporten of creatief bezig zijn. Op woensdagnamiddag
gaan we regelmatig op uitstap of gaat er een workshop door.
Het programma van de opvang wordt bij het begin van de maand opgehangen in de school.
Ook het thema van de speelweken wordt daarin vermeld.
Graag meer info over de naschoolse opvang of de speelweken van De Molenketjes vzw? Kijk
het huishoudelijk reglement van de opvang in op het secretariaat van de school of vraag een
info@demolenketjes.brussels, 02 412 72 41
exemplaar aan via
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BROM
BroM wil de ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren in Molenbeek die
Nederlandstalig onderwijs volgen of zullen volgen, vergroten door het opzetten of verstevigen
van netwerken tussen alle actoren binnen de brede leer- en leefomgeving van deze kinderen
en jongeren.
Wil je meer informatie?
Neem contact op met de Brede Schoolcoördinator:
BroM nieuw Molenbeek
Evi Frans
vzw De Molenketjes
Henegouwenkaai 29/12
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 412 72 41 | 0491 86 60 27
•
efrans@demolenketjes.brussels

Brusselleer
Mijn kind gaat naar school. Ik ook!
In het project "Mijn kind gaat naar school. Ik ook" wil Brusselleer in samenwerking met de
school de competenties (vaardigheden, kennis, attitudes) van laaggeletterde ouders versterken
om de schoolloopbaan van hun kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen:
- door de zelfredzaamheid van de ouders binnen de school te versterken.
-

door onderwijssteunend gedrag te ontwikkelen.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de VGC en loopt in nauwe samenwerking met
het OCB en het Huis van het Nederlands, http://www.huisnederlandsbrussel.be/ die eveneens
ondersteuning in de scholen aanbieden.

OCB
Missie
Het Onderwijscentrum Brussel wil de kansen van alle kinderen en jongeren in het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel vergroten. Al deze kinderen en jongeren moeten vanuit
hun sociale, culturele en talige diversiteit de kansen krijgen om de eindtermen te behalen. Een
hoog welbevinden en een sterke betrokkenheid zijn hiervoor cruciaal. Het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel vindt in het OCB een deskundige partner om aan deze gezamenlijke
missie te werken.
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Praktische afspraken
Elke dag
Dagelijks hebben de ouders de mogelijkheid om met de leerkrachten en de directie te spreken
10 minuten voor en 10 minuten na schooltijd.

Agenda en heen - en weerschrift
Kijk elke dag in de agenda van uw kind . U vindt er info over huiswerk en activiteiten. De
kleuters hebben een heen- en weerschrift. Hier vindt u info over klasactiviteiten, maar u kan
ook zelf een bericht schrijven voor de juf .

Huiswerk
Doelen
De huistaken zijn complementair aan de schoolse leerprocessen. Via huiswerk zijn de
kinderen nog wat extra tijd met leertaken bezig. Ze maken taken die een voorbereiding,
verwerking of inoefening zijn van de leerstof in de klas.
Via huiswerk leren kinderen zelfstandig werken. Stap voor stap worden ze vaardiger in
het zelfstandig uitvoeren van een taak.
De leerlingen leren hun taken plannen.
Een gewoontevorming nastreven om te komen tot een positieve werkhouding en
werkdiscipline.
Huiswerk legt een brug tussen school en thuis. Het betrekt de ouders bij de school.
Huiswerk biedt ouders informatie over wat aan bod komt in de klas en wat de
leervorderingen zijn van het kind. Via huiswerk is er vaak contact tussen ouders en
school.
Rol ouders
Het is belangrijk dat elke ouder interesse toont en zijn kind motiveert voor het
schoolgebeuren en voor het huiswerk.
We verwachten van de ouders dat ze waken over gepaste omstandigheden om het
huiswerk te maken: een rustige plaats, voldoende licht, een veilig gevoel, zicht op
tijdsduur, appreciatie,….
De ouders moeten erop toezien dat het huiswerk echt gewetensvol gemaakt wordt.
Afspraken
De huistaken worden schriftelijk in de agenda genoteerd en vooraf mondeling
besproken in de klas door de leerkracht.
Er zijn afspraken gemaakt rond welke dagen er huiswerk kan meegegeven worden en
hoeveel tijd er ongeveer mag gespendeerd worden aan het maken van het huiswerk.
Hierbij kan er voor zwakkere leerlingen gedifferentieerd worden in de soort taak en/of
in de hoeveelheid van de taak.
Voor de eerste en tweede graad : 3 x per week op maandag, dinsdag en donderdag.
Voor de derde graad kan het huiswerk dagelijks. De toetsen en de lessen worden op
voorhand gepland.
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Rapport
4X per jaar (oktober, december, april, juni)

Klasmomenten
We nodigen u regelmatig uit in de klas voor een toonmoment en andere klasactiviteiten .
Misschien hebt u ook interesse om de bijzondere klasactiviteiten ( koken , voorlezen,
knutselen....) of uitstappen te begeleiden . Laat het ons weten.

Feesten
Niet elke ouder kan zich tijdens de schooluren vrijmaken. Tijdens feesten heeft u als ouder de
mogelijkheid informeel contact te hebben met ons personeel.

Oudercontact
In het begin van het schooljaar houden wij op school een infovergadering , hier krijgt u meer
uitleg over de school- en klaswerking.
3 x per jaar

Afspraak
U kan altijd een afspraak maken met de directie of iemand van ons schoolteam bij vragen.

Veiligheid in de school
Alle wettelijke brand- en veiligheidsvoorschriften werden in acht genomen .
We besteden vooral aandacht aan :
•

veiligheid aan de poort

•

veiligheid in het schoolgebouw/ klassen

•

veiligheid op de speelplaats

•

verkeersveiligheid

“ kiss and ride “ in de Palokestraat van 8 u tot 8u20
Openbaar vervoer De lijn

Verwittig de school bij ziekte
02 523 47 95

Verzekering
Het schoolbestuur heeft een verzekering bij Ethias. De kinderen zijn verzekerd bij
schoolongevallen tijdens de schoolactiviteiten en op het normale traject van en naar de school.
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Medicijnen
De school dient geen medicatie toe. Bij ziekte worden de ouders gecontacteerd. Indien dit niet
lukt en enkel bij hoogdringendheid zal de school een arts of hulpdiensten contacteren.
De ouders kunnen de school vragen (schriftelijke aanvraag bij de directie) om medicatie toe te
dienen als die is voorgeschreven door een arts en indien het om medische redenen tijdens de
schooluren dient te worden toegediend.

Grensoverschrijdend gedrag / integriteit van de leerlingen.
Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend
seksueel gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school de gepaste maatregelen om de
fysieke integriteit de leerlingen te beschermen

Basisuitrusting

De ouders zorgen voor een boekentas die de kleuters zelfstandig kunnen
openen en waar een heen-en weerschriftje in past.

Voor de kinderen van de lagere school voorziet u ook een pennenzak en is de
boekentas voldoende groot om een A4-map in op te bergen.

De dag van de turnles draagt de kleuter gemakkelijke kledij. De leerlingen van
de lagere school hebben een zwemzak met zwempak of zwembroek, een handdoek en een
badmuts nodig. Voor de turnles hebben de leerlingen witte turnpantoffels, een turnbroekje en
een T-shirt van school nodig.
Elke leerling uit de lagere school heeft recht op één schooljaar gratis zwemmen. Het
schoolbestuur heeft beslist dat hiervoor de leerlingengroep van het zesde leerjaar in
aanmerking komt. De uurregeling, de plaats, de organisatie in het zwembad wordt opgesteld
door de schooldirectie in samenwerking met de verantwoordelijke van het gemeentelijk
zwembad.
De school is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijk materiaal van de
kinderen. De ouders kunnen zelf gaan kijken bij de verloren voorwerpen van de school.
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Schooluren

start school 7u – 8:40u
klas 08:40u – 10:20 u

speeltijd 10:20 u – 10:35 u
klas 10:35 u – 12:15 u
Op woensdag eindigt de school om 12:15 u. Er is toezicht tot 18:00 u

middagpauze 12:15 u – 13:30 u
klas 13:30 u – 14:20 u

speeltijd 14:20 u – 14:35 u
klas 14:40 u – 15:25 u

einde school 15:25 u
opvang 15:30 u – 18:00 u betalend vanaf 15:45 u

Breng uw kind op tijd naar school.
Om 8:40 u verlaten alle ouders de school.

Stel iemand van het personeel op de hoogte wanneer u uw kind ophaalt.
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Schrijf een nota in de agenda of heen-en-weerschriftje met de naam van de
personen die uw kind mogen afhalen. De naschoolse opvang eindigt om 18u. Haal uw kind
tijdig op.

Het is heel belangrijk dat uw kind alle dagen naar school komt. Als uw kind
niet naar school kan komen of u bent te laat, verwittig dan voor aanvang de school
02/ 523 47 95)
Vanaf 6 jaar is uw kind leerplichtig en gelden de volgende afspraken. Bezorg een
doktersbriefje aan de leerkracht indien uw kind langer dan 3 opeenvolgende dagen afwezig is.
Maximaal 4 keer per schooljaar kan je zelf een afwezigheidsbriefje schrijven voor
afwezigheden minder dan 3 opeenvolgende dagen.
Wij hebben aandacht voor gezonde voeding.

Ontbijt – thuis

10-uurtje – fruit, gezonde koek, water, fruitsap

Middagmaal – gezonde lunch van thuis in een brooddoos. Warme maaltijden
en soep te verkrijgen op school.

Vieruurtje – fruit, gezonde koek of yoghurt, water, fruitsap

Avondmaal – thuis
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We houden rekening met allergieën en voedselintoleranties van uw kind. Laat
het ons weten.
Verjaardag mag gevierd worden in de klas met taart of cake ( geen slagroom).
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Wie is wie ?
Het schoolteam
Directie Carla Perdaens
Administratie Sonia Bernaer
Zorgcoördinator Jona Vonk
Beleidsondersteuner Carla Perdaens
ICT-coördinator Erwin Jacobs
SES-leerkrachten
Evi Schoubben
Ineke Horlait
Kleuterschool Paloke
Sophie De Dier
Rajae El Idrissi
Janic Willems
Sabrina Drees
Kleuterschool De Boomhut
Annemieke Schoukens
Dominique Polé
kinderverzorgster Caroline Gorris
Lagere school
Manuela Put
Marijke Horlait
Stephanie De Taeye
Katelijn Tilley
Greet Van Paepegem
Cecile Rampelbergh
Elien Moerenhout
Lichamelijke opvoeding
Gert Fauck
Kevin De Becker
Levensbeschouwelijke vakken
Marie-Noël Jacqmotte
Claire Desplanque
Veerle Samyn
Mohamed Oumensour
Salem Herouale
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Schoolbestuur
Net: gesubsidieerd officieel onderwijs
Schepen voor Nederlandstalig Openbaar Onderwijs: Annalisa Gadaleta
Scholengemeenschap 1080 - afgekort SG 1080 - behorend tot Schoolbestuur Sint-JansMolenbeek
Coördinerend directeur: Martine Van Lier
Afdelingshoofd Openbaar Onderwijs: Niek Verhaeghe

Scholengemeenschap
De school behoort tot de scholengemeenschap (SG 1080) met de volgende scholen:
Directeur met coördinerende opdracht: Martine Van Lier, directeur coördinatie SG 1080
school Windroos: Kortrijkstraat 52
school Regenboog: Ulensstraat 83
school Windekind: Jean-Baptiste Decockstraat 54
school De Knipoog: Zaadstraat 30
school Paloke: Ninoofsesteenweg 1001 met vestigingsplaats De Boomhut Begijnenstraat 101
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Kosten
Kosteloos
Alle leerboeken, schriften en schoolmateriaal worden gratis voorzien.

Bijdrageregeling
Maximumfactuur lagere school: 85 euro en kleuterschool: 45 euro
Extra-muros lagere school : 410 euro

Betalingen
-

T-shirt

€7

-

Badmuts

€5

-

Soep

€ 0,35

-

Eetmalen KS

€ 3,03

-

Eetmalen LS

€ 3,18

-

Melk

€ 0,40

-

Zwemmen

€ 2,50

In het begin van elke maand krijgt u een factuur met een afrekening van de voorgaande
maand.

Schooltoelage
U kan een schooltoelage van de overheid krijgen: 93,21 euro (kleuters), van 104,86 tot
maximum 209,73 euro (lagere school). U kan hiervoor een formulier aanvragen op het
secretariaat. Indien nodig helpen wij u bij het invullen.
Meer info? www.schooltoelagen.be

Inschrijvingen
In de school bij het secretariaat of bij de directie. Voor meer inlichtingen zie schoolreglement,
hoofdstuk 2
Wanneer?
•

Volgens de inschrijvingsperiode, na het afronden van de online
aanmeldingsprocedure.

www.inschrijveninbrussel.be
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Taalscreening
De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar
de lagere school gaat via een verplichte taalscreening.
Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een individueel taaltraject
om de taalvaardigheid van het kind te verhogen.

Schoolverandering
De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van het schooljaar ligt bij
de ouders.
Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen
leerlingengegevens overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden:
•

De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan.

•

De overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de
onderwijsloopbaan betrekking heeft.

•

Tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt deze niet indien de ouders
zich er expliciet tegen verzetten, na op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien.

Gegevens die betrekking hebben op de schending van de leefregels door de leerling mogen
nooit aan de nieuwe school doorgegeven worden.

Keuze van de levensbeschouwelijke vakken
Ouders kiezen bij de inschrijving van hun leerplichtig kind:
•

dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt

•

dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt

Als de ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het
volgen van één van de aangeboden levensbeschouwelijke cursussen dan kunnen ze vragen om
een vrijstelling te krijgen.
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Jaarkalender
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