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CONTACT  

 
 Katsweg 1 Mottedreef 6 
 9990 Maldegem 9990 Maldegem 
 Tel: 050 72 88 85  GSM: 0475 89 33 39 
 

Directie@de3sprong.be 
Secretariaat@de3sprong.be 
Info@de3sprong.be 

www.de3sprong.be 
www.facebook.com/dedriesprongmaldegem 

 

WIE ZIJN WE EN WAAR STAAN WE VOOR?  

 
Wij zijn een school van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap,  
de openbare instelling voor het gemeenschapsonderwijs, kortweg GO! school genoemd, in 
Maldegem, uniek in deze gemeente. 

Wij hebben 2 afdelingen die gelegen zijn in een oase van groen:  
  
De Driesprong waar kleuters en lagereschoolkinderen naar hartelust kunnen ravotten.  
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Wijkschool De Rakkertjes waar kleutertjes van 2,5 tot 6 jaar welkom zijn.  

                

 

Onze kinderen staan centraal en dit vertaalt zich volledig in onze manier van lesgeven.  
We nodigen onze kinderen uit om deel te nemen aan hun eigen leerproces. Dit doen we door hen 
actief te betrekken bij de lessen.  
Onze missie sluit uiteraard volledig aan bij het PPGO (pedagogisch project), dat bijzonder veel 
belang hecht aan ‘samen leren samenleven’. We mogen onszelf een heel hecht en dynamisch 
team noemen waarbij iedere leerling welkom is! 

https://www.g-o.be/samen-leren-samenleven-ons-ppgo 

 
Visie 

Wij dagen onze leerlingen uit om op tal van domeinen het beste van zichzelf te geven. Op die 
manier kunnen zij heel wat aspecten van hun persoonlijkheid ontdekken en ontwikkelen. De totale 
ontwikkeling van het kind is ons doel. Onze leerlingen verwerven kennis en inzicht, ontwikkelen 
vaardigheden en attitudes en dit met een kritische en creatieve kijk op mens, natuur en 
samenleving. Wij streven ernaar dat elke leerling een zo hoog mogelijk niveau bereikt volgens zijn 
eigen talenten en interesses. 

Met het team werken wij rond de waarden van het GO! waarvan 5 kernwaarden die wij hoog in het 
vaandel dragen:  

gelijkwaardigheid, zelfvertrouwen, respect,  betrokkenheid en leerplezier 

Je zal deze waarden dan ook overal tot hun recht zien komen! 
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ONZE TROEVEN 
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ONS SCHOOLTEAM 

 

 

Directeur    Nina Beeckmans   
Secretariaat  Sandra De love  

Zorgcoördinator   Evy Sierens  
Projectcoördinator Erasmus+ en ambassadeur eTwinning  Evy Sierens 

Leerkrachten kleuter wijkschool De Rakkertjes  
1ste kleuterklas: juf Jagna – 2de kleuterklas: juf Els – 3de kleuterklas: juf Lindy 
Kinderverzorgster: juf Sabine – ondersteuning en vervangingen: juf Pascale 

Leerkrachten kleuter Kleuterdorp De Driesprong  
Speurneuzen (1ste kleuterklas) : juf Vanessa en juf Isabelle  
Talentenjagers (2de /3de kleuterklas): juf Saskia en juf Lies  
Kinderverzorgster: juf Sabine – zorg en ondersteuning: juf Stephanie 
Vervangingen en kleuterturnen: juf Jasmien 

Leerkrachten Lager De Driesprong 

1ste leerjaar: juf Ruth en juf Cathy (juf Julie)   2de leerjaar: juf Eveline en juf Véronique(juf Suzanne) 
3de leerjaar: juf Sabine en juf Vicky 4de leerjaar: meester Maarten en juf Claudia( juf Julie) 
5de leerjaar: juf Nancy, juf Cindy  6de leerjaar: juf Marjolein en juf Eline 

Initiatie Frans 1ste en 2de graad juf Julie 
Ondersteuning in de klas juf Julie en juf Suzanne 

Buschauffeur en busbegeleidster   juf Sabine en juf Brenda 
Poetspersoneel Joke – Jolanta – Ilse 
Keuken   Ivan  
Onderhoud   Thomas 
Vrijwilligers middagtoezicht Ellen – Sabine – Monique- Nathalie  
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1. WANNEER BEGINT EN EINDIGT DE SCHOOL? 

Voormiddag    8u45 – 11u55  
Namiddag     13u05 – 15u25 (op maandag tot 15u50) 
 
Leerlingen die over de middag naar huis gaan, zijn opnieuw welkom vanaf 12u50 en hoeven dan 
geen middagtoezicht te betalen. 
 

2. WAAR ZET IK MIJN KIND ‘S MORGENS AF? 

Driesprong kleuter:  

 

 

 

Eerste kleuterklas 

Kleutertjes van de eerste kleuterklas komen binnen langs  
de hoofdingang van het Kleuterdorp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede en derde kleuterklas: 

Kleutertjes van de tweede en derde kleuterklas komen 
binnen langs het groene hekje naast het kleuterdorp.                                     

 

 

 

 

 

 

U kunt uw kleuter tussen 8u30 en 8u45 bij de juf afzetten. De juf zal uw kleutertje aan het hek 
ontvangen. 
 
Moet u uw kind voor 8u30 naar school brengen, dan gaat uw kind naar de voorschoolse opvang. 
De voorschoolse opvang is open vanaf 6u30. U dient zich hiervoor in te schrijven, zie verder “kan mijn 
kind naar de kinderopvang”. 
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Driesprong lager: 

 

 

Eerste en tweede leerjaar 

Elke leerling van het eerste en tweede 
leerjaar is tussen 8u30 en 8u45 welkom 
via de Vlinderpoort in de Katsweg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde en vierde leerjaar 
Elke leerling van het derde en vierde leerjaar is tussen 
8u30 en 8u45 welkom via het poortje aan de parking 
van Oud-Sint Jozef.  

 

 

 

 

 

Vijfde en zesde leerjaar 

Elke leerling van het vijfde en zesde leerjaar is tussen 
8u30 en 8u45 welkom via de ingang van de 
fietsenstalling.  
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Ouders nemen afscheid aan de schoolpoort. Ouders betreden in geen geval de schoolgebouwen 
zonder zich aan te melden op het secretariaat! 
Leerlingen die voor 8u30 toekomen, gaan naar de voorschoolse opvang (vanaf 6u30). U dient zich 
hiervoor in te schrijven, verdere info zie verder “kan mijn kind naar de kinderopvang”.  
Kinderen blijven in geen geval rondhangen op of rond het schooldomein. 

Heeft u meerdere kinderen bij ons op school dan kan u al uw kinderen afzetten aan de poort van 
uw jongste kind.  De oudste kinderen gaan dan zelfstandig via het schooldomein naar de 
speelplaats.  

Ouders kunnen hun wagen gratis parkeren op de grote parking in de Katsweg naast het 
Kleuterdorp. Ook op de parking Oud - St. Jozef in de Mevr. Courtmanslaan is er voldoende 
parkeergelegenheid. In de Katsweg kan men enkel parkeren met parkeerkaart op de daarvoor 
voorziene parkeerplaatsen. Het is niet toegelaten om buiten de parkeerplaatsen of op het gras aan 
het Kleuterdorp te parkeren of stil te staan.  
In de straat is de maximumsnelheid 30 km/u. We vragen iedere bestuurder traag en verantwoord te 
rijden. 

Rakkertjes: 

Tussen 8u00 en 8u30 is er voorschoolse opvang op de Rakkertjes. U moet uw kind hiervoor inschrijven, 
verdere info zie verder “kan mijn kind naar de kinderopvang”.  

Vóór 8u00 kunt u in de kinderopvang De Knuffel in de Katsweg terecht. Uw kind wordt dan met de 
schoolbus en onder begeleiding van de kinderverzorgster Sabine naar de Rakkertjes gebracht. 

Vanaf  8u30 tot 8u45 gaat de school open en kan u uw kleuter bij de juf afzetten. De juf zal uw 
kleutertje aan de inkom van het schoolgebouw ontvangen.  

U verlaat het schooldomein onmiddellijk na het afgeven van uw kind aan de juf.  
Gelieve steeds op een correcte manier te parkeren!  
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3. WAAR HAAL IK MIJN KIND OP NA SCHOOL? 

 

Driesprong lager: 

Eerste en tweede leerjaar 

Elke leerling van het eerste en tweede leerjaar wordt door de leerkracht naar de Vlinderpoort in de 
Katsweg gebracht.  

Derde en vierde leerjaar 
Elke leerling van het tweede en derde leerjaar wordt door de leerkracht naar het poortje aan de 
parking van Oud- St. Jozef gebracht. 

Vijfde en zesde leerjaar 

Elke leerling van het vijfde en zesde leerjaar wordt door de leerkracht naar de poort aan de 
fietsenstalling gebracht. 

Haalt u de kinderen met de wagen op en wenst u een andere uitgang te gebruiken die voor u 
praktischer is, dan kan u dit doorgeven aan de klasleerkracht.  
 
Dit geldt ook indien u meerdere kinderen bij ons op school heeft.  
U kan dan al uw kinderen afhalen aan 1 poort. De kinderen gaan zelfstandig via het schooldomein 
naar de juiste poort. Indien u dit wenst, gelieve dit door te geven aan de leerkracht. 

 
Ouders wachten buiten aan de schoolpoorten. Ouders betreden in geen geval de 
schoolgebouwen zonder zich aan te melden op het secretariaat! 
Leerlingen die niet worden afgehaald, gaan naar de naschoolse opvang. U schrijft uw kind hiervoor 
op voorhand in (zie verder) 
Kinderen blijven in geen geval rondhangen op of rond het schooldomein. 

Ø Kinderen die zelfstandig naar huis fietsen, volgen de kortste of de veiligste weg. 
Ø Kinderen die te voet, met de fiets of met de schoolbus naar school komen, dragen  

verplicht een fluohesje! Fietsers dragen voor hun eigen veiligheid ook een fietshelm. 

Driesprong kleuter:  

U haalt uw kleuter terug op dezelfde plaats op waar u uw kleuter ‘s morgens hebt afgezet. K1 
Hoofdingang Kleuterdorp 
K2 en K3 groene hekje naast het kleuterdorp. U kunt uw kind afhalen tot 15 minuten na schooltijd. 

Kinderen die niet op tijd worden afgehaald, gaan naar de kinderopvang. U schrijft uw kind hiervoor 
op voorhand in. 

Rakkertjes: 

U kunt uw kind afhalen tot 15 minuten na schooltijd. 
Rakkertjes die na school naar de opvang gaan, worden net voor het belsignaal met onze schoolbus 
naar de Driesprong gebracht. U schrijft uw kind hiervoor op voorhand in. 
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4. KAN MIJN KIND NAAR DE VOOR- EN NASCHOOLSE KINDEROPVANG? 

Waar? 

Onze school biedt een voor-en naschoolse kinderopvang aan. Het initiatief buitenschoolse 
kinderopvang is een organisatie van de school zelf, in samenwerking met onze OLB Vriendenkring – 
Oudleerlingenbond basisschool vzw. 

Opvang “De Knuffel” is gevestigd in de Katsweg.  

 

 

 

 

De kleuters van De Driesprong worden opgevangen in het 
kleuterdorp. Ook de kinderen van de Rakkertjes kunnen er 
vanaf 6u30 tot 8u of na schooltijd terecht.   

De ingang is de hoofdingang van het Kleuterdorp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen van de lagere school worden apart 
opgevangen in de overdekte speelzaal van het lager.  

De ingang is aan de zijdeur onder de Vlinderpoort. 
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Openingsuren? 

Voorschools: vanaf 6u30 uur tot 8u30 
Naschools: 15 minuten na schooltijd tot 18u00 (ook op woensdag, zelf lunchpakket voorzien) 
Niet tijdens de schoolvrije dagen en vakanties. 

Telefoonnummer van de kinderopvang: 0475/ 89 24 30 

Hoeveel betaal ik? 

De ouderbijdrage is vastgesteld op 1,80 per uur.  
De registratie gebeurt per begonnen kwartier (0,45 cent per 15 minuten.) 

De ouderbijdragen worden aangerekend: 
- ’s morgens bij aankomst in de opvang tot 8u30 
 -’s avonds vanaf 15 minuten na schooltijd tot uitschrijving.  

De registratie gebeurt automatisch via inscannen. Het is zeer belangrijk dat ouders, bij het brengen 
of afhalen van hun kind, eerst bij de begeleider langs gaan om in- of uit te schrijven. Zo niet rekent 
het systeem automatisch de volledige periode! 

Bij opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin wordt er voor het 3e kind maar 50% 
aangerekend, het 4e kind en meer worden gratis opgevangen. 
 

Hoe kan ik mijn kind inschrijven? 

U dient de opvang steeds op voorhand te reserveren, zodat wij zeker zijn dat wij ons maximum niet 
overschrijden! Dit gebeurt via de website https://informatonline.be 
Om met het online-systeem te kunnen werken, maak je eerst een account of profiel aan. 
Daarna kan je met de kindcode die je bij het begin van het schooljaar of bij inschrijving ontvangt 
reserveren.  
 
Voor de 1ste schoolweek voorzien wij voldoende vrijwilligers, zodat iedereen kan toegelaten worden. 

Brengen 

Driesprong:  
Indien uw kind voor 8u30 op school is, is het verplicht om naar de voorschoolse kinderopvang te 
gaan. U brengt uw kind naar de opvang of uw kind gaat er zelfstandig naar toe (ingang zie 
hierboven) Kinderen blijven in geen geval hangen rond het schooldomein. 

Rakkertjes:  
Tussen 8u00 en 8u30 is er opvang op de Rakkertjes, (zelfde afspraken als voor de Driesprong)  
Voor de andere momenten kunt u terecht in het kleuterdorp van de Driesprong. Uw kind wordt dan 
gratis met de bus heen – en weer gebracht. 

Heeft u geen voorschoolse opvang nodig, dan kan u tussen 8u30 en 8u45 uw kleutertje op  De 
Rakkertjes afzetten. 

Ophalen 

Om uw kind op te halen gebruikt u de bel aan de ingang van de opvang.  
Een begeleidster komt open doen. Zij schrijft uw kind dan ook uit op het moment van afhalen. 
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Verantwoordelijken? 

Verschillende toezichters zorgen ervoor dat uw kind veilig voor of na school in de opvang kan 
blijven. Er zijn verschillende mogelijkheden om binnen en buiten te spelen.  
Kinderen houden zich aan de opvangregels die bij inschrijving meegegeven worden. 

 

5. IK BEN TE LAAT… WAT NU? 

We verwachten dat alle kinderen, ook de kleuters, tijdig op school aanwezig zijn, zodat samen aan 
de dag kan begonnen worden. 

Te laat komen stoort het klasgebeuren en zorgt ervoor dat uw kind het onthaal mist. 

Indien u toch te laat bent met uw kleuter, dan belt u aan. De bel hangt aan het hekken van het 
kleuterdorp.  

Indien een leerplichtige leerling te laat komt, belt die aan bij de ingang van de Vlinderpoort. 
Een leerling zal niet tot de klas toegelaten worden zonder aanmelding in het schoolagenda.   

Indien u uw kind uitzonderlijk vroeger wenst af te halen, dient u hiervoor de schriftelijke toestemming 
van de directeur te vragen. Dit kan via de schoolagenda van uw kind of via het secretariaat. 
U dient uw kind ook steeds vooraf uit te schrijven op het secretariaat. 
U belt daarvoor ook aan bij de ingang van de Vlinderpoort. 

 

6. WAT DOE IK ALS MIJN KIND AFWEZIG IS?  

Indien uw kind afwezig is, dient u de school voor 8u45 te verwittigen. U doet dit bij voorkeur via mail 
naar Info@de3sprong.be en naar de leerkracht voornaam.naam@de3sprong.be  
We vragen om dit zo weinig mogelijk telefonisch te doen, aangezien de ‘ochtendspits’ steeds 
drukker wordt.  
Een leerplichtige leerling (vanaf de leeftijd van 5 jaar) kan enkel gewettigd afwezig zijn in bepaalde 
situaties (zie punt 7). Dit dient steeds schriftelijk gestaafd te worden (medisch attest, invullen van de 
afwezigheidskaart, ...). Gelieve de nodige documenten per kerende aan de school te bezorgen. 
Indien de school dit niet tijdig ontvangt, wordt de leerling als onwettig afwezig geregistreerd. 
Bij 5 halve dagen onwettige afwezigheid wordt een dossier opgestart en het CLB ingeschakeld.  
Gereserveerde maaltijden worden geschrapt, indien u de onvoorziene afwezigheid voor 8u45 aan 
de school doorgeeft.  
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7. WAT DOE IK ALS MIJN KIND ZIEK IS? 

Als uw kind medicijnen moet nemen  

Een kind die medicijnen moet innemen, hoort eigenlijk niet huis op school. 
Indien uw kind tijdens de schooluren medicijnen (enkel siroop, tablet of spray) dient in te nemen, 
moet de behandelend arts dit schriftelijk bevestigen en de nodige richtlijnen doorspelen 
(hoeveelheid, frequentie, ...) aan de leerkracht. Dit kan enkel via een medisch attest.  De 
verantwoordelijkheid ligt steeds bij de ouders.  

Als uw kind ziek wordt op school 

Het is niet de bedoeling dat een kind ziek en/of met koorts naar school komt. Indien we vaststellen 
dat uw kind in de loop van de schooldag toch ziek wordt, zullen we u verzoeken uw kind onmiddellijk 
af te halen. Op die manier vermijden we ook dat besmettelijke ziektes zich verspreiden.  

Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft  

Wanneer een kind lijdt aan een besmettelijke ziekte, moet u de school onmiddellijk verwittigen. De 
richtlijnen van de arts dienen strikt gevolgd te worden en de kinderen mogen pas terug naar school 
komen als ze helemaal genezen zijn of als de arts dit toestaat (doktersattest).  

 Oeps… hoofdluizen?!  

Zoals in elke school, worden er wel eens hoofdluizen gesignaleerd. Indien we merken dat uw kind 
hoofdluizen heeft, brengen wij u daar onmiddellijk van op de hoogte. We volgen de behandeling 
op en kijken -in de mate van het mogelijke- de hoofden van de andere leerlingen na.  Het is 
uiteraard de bedoeling dat alle ouders de haren van hun kinderen regelmatig controleren en indien 
nodig correct behandelen.  Mocht u thuis hoofdluis signaleren, dan dient u de leerkracht of de 
directie daarvan op de hoogte te brengen. Het is niet toegelaten om kinderen met hoofdluis, zonder 
aangepaste behandeling, naar school te laten komen.   
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8. WAARVOOR DIENT DE SCHOOLBUS? 

Onze school heeft een eigen schoolbus.  

Hiermee kunnen kinderen opgehaald en afgezet worden aan huis. Ophaaldienst (gratis voor 
rechthebbenden) kan enkel via de directie of het secretariaat worden aangevraagd.  
Leerlingen staan tegen de afgesproken tijd klaar aan de voorziene stopplaats. De bus wacht niet! 
Van zodra de leerlingen op de bus stappen, zijn zij onder de hoede van de busbegeleider(s).  
Na het verlaten van de bus (einde schooltijd) bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede 
van de begeleider(s). De ouders van de vervoerde kinderen moeten dan ook de nodige 
voorzieningen treffen om de kinderen aan de halte op te vangen. 

Indien uw kind niet mee moet met de bus, gelieve steeds vooraf te verwittigen: 
Tijdens de schooluren: 050/ 72 88 85      Buiten de schooluren:  0478/ 91 52 32   

De prijzen voor het leerlingenvervoer worden vastgesteld door De Raad van het GO! en gelden voor 
alle GO! scholen. De regels omtrent de kostprijs van het busvervoer gelden enkel indien de kinderen 
naar de dichtstbijzijnde vestiging van het GO! gaan.   
https://pro.g-o.be/blog/Documents/Algemene%20omzendbrief%20niet-
zonaal%20leerlingenvervoer%202020.pdf  

 

Onze schoolbus wordt ook ingezet voor de extra-muros activiteiten( activiteiten tijdens de 
schooluren maar buiten de schoolmuren). 
De kostprijs per leerling wordt berekend op basis van de afstand en het aantal deelnemers. 

De schoolbus zorgt ook voor het intern vervoer van kleutertjes tussen De Rakkertjes en De Driesprong. 
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9. KAN MIJN KIND HUISWERK MAKEN OP SCHOOL? 

Na school kunnen leerlingen van het lager naar de huiswerkklas en dit op maandag – dinsdag en 
donderdag. Daarvoor dient u uw kind in te schrijven via een inschrijvingsformulier te verkrijgen via de 
leerkracht of het secretariaat. Kinderen die naar de huiswerkklas gaan, verzamelen na school onder 
het afdak van de speelplaats. De leerkracht komt de leerlingen ophalen en gaat met hen naar de 
klas. Na de huiswerkklas verlaat uw kind de school via de uitgang van de opvang om naar huis te 
gaan of sluit aan bij de andere kinderen van de opvang.  
De kostprijs van de huiswerkbegeleiding is een vast tarief en kost € 0,90/keer 

 

10. HOE VERLOOPT DE SCHOOLWERKING VOOR HET KLEUTER? 

Hoofdschool De Driesprong - kleuterdorp 

Op de hoofdschool ligt de kleuterafdeling “Het kleuterdorp”. De afdeling is gelegen in een groene 
omgeving. De kleuters mogen tijdens de speeltijden spelen in het groen. Aangepaste kledij maakt 
het comfortabel om buiten te spelen.  
De kleuterschool beschikt over 4 kleuterklassen.  

Peuter- eerste kleuterklas:  

Twee klasjes verbonden met een grote tussendeur maken het mogelijk om twee kleuterjuffen samen 
in de klas te hebben. ’s Morgens komen de kleutertjes binnen en is er het vrij onthaal. Nadien gaan 
de kleuters bij hun eigen juf in de onthaalhoek.  

Na het onthaal gaan de grote deuren open en spelen de kleuters in de verschillende hoeken in 
beide klassen. Beide juffen zijn in de klas aanwezig om kleuters te observeren of om verschillende 
opdrachten met hen uit te voeren. Op verschillende momenten komt ook de kinderverzorgster langs 
om te helpen. Op het moment dat uw kind 2,5 jaar wordt kan het na de eerstvolgende vakantie in 
de peuterklas instappen. 
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Tweede en derde kleuterklas: 

’s Morgens komen de kleutertjes binnen en is er het vrij onthaal. Nadien gaan de kinderen bij de juf in 
de kring. Na het kringmoment gaan de grote deuren open en spelen/leren de kleuters in de 
verschillende hoeken van beide klassen. Beide juffen zijn in de klas aanwezig om de kleuters te 
observeren en bij te sturen bij de opdrachten. Er is ook een derde juf die helpt bij de activiteiten en 
elke kleuter tracht uit te dagen. Elke kleuter heeft een talent en dit proberen we te ontdekken en te 
stimuleren.  

In september is er een info avond waarbij alle ouders uitleg krijgen over de specifieke klaswerking. 

Wijkschool De Rakkertjes 

De wijkschool is gelegen in een groene omgeving. De kleuters mogen tijdens de speeltijden spelen in 
het groen. Aangepaste kledij maakt het comfortabel om buiten te spelen. 

De kleuterschool beschikt over 3 kleuterklassen: peuter- eerste kleuterklas, tweede en derde 
kleuterklas. Op het moment dat uw kind 2,5 jaar wordt kan het na de eerstvolgende vakantie in de 
peuterklas instappen. 
Na de kerstvakantie schuiven de oudste kleuters van K1 door naar K2 om er in de hoeken te werken. 
De oudste kleuters van K2 schuiven op dat moment ook door naar K3. Zo geven we elk kind de kans 

voor een extra uitdaging op maat. 
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11. HOE VERLOOPT DE SCHOOLWERKING VOOR HET LAGER? 

Onze kinderen staan centraal en dit vertaalt zich volledig in onze manier van lesgeven. 

We nodigen onze kinderen uit om deel te nemen aan hun eigen leerproces. Dit doen we door hen 
actief te betrekken bij de lessen. In de voormiddag komen de wiskunde en taalvakken aan bod. 
Leerlingen leren stapsgewijs zelfstandig aan de slag te gaan. In het eerste leerjaar leren de kinderen 
lezen, schrijven en rekenen. Dit gebeurt op een zeer gestructureerde en specifieke manier. Wij 
gebruiken hier de methoden van “et en de letterfabriek” en de “Taalkanjers” voor taal en 
“Wiskanjers” voor wiskunde. Regelmatig oefenen de kinderen in verschillende hoeken waar er 
opdrachten liggen. We stimuleren het zelfstandig werken maar ook het samenwerken in groep.  
Vanaf het derde leerjaar leren de kinderen werken met een dagplanning. De vastgelegde 
instructiemomenten zorgen ervoor dat leerlingen die nood hebben aan extra uitleg, deze kunnen 
krijgen. Andere leerlingen die de leerstof beheersen kunnen verder werken aan de opdrachten. Op 
deze manier kunnen we beter inzetten op het behalen van de maximale leerwinst voor elk kind 
individueel.  

De grote dubbele deuren tussen de klassen van L4-L5 en L6 geven de leerkrachten de mogelijkheid 
om met dubbel zoveel Leer-Kracht voor de klas te staan! Met team-teaching technieken staan 
leerkrachten nu niet meer alleen voor de klas maar werken zij met dubbele kracht!  
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12. WAT IS ATELIERWERKING? 

In de namiddag werken we voor wereldoriëntatie(WO) en voor muzische vorming(MV) per graad 
aan verschillende projecten. We maken hier gebruik van de talenten van onze leerkrachten. Elke 
leerkracht mag zichzelf specialist noemen van een domein. Zo is bijvoorbeeld  

Leerkracht A specialist in Mens en Maatschappij en Beeld,  
Leerkracht B specialist in Ruimte en Drama, 
Leerkracht C specialist in Tijd en Beweging, 
Leerkracht D specialist in Natuur en Muziek. 

Leerlingen gaan in gemengde groepen elke namiddag bij een andere leerkracht werken aan hun 
project. A.d.h.v. doorschuifsystemen werken de kinderen dus elke namiddag in de verschillende 
ateliers van WO en MV.  

De eerste graad werkt 4x per schooljaar aan zo’n project, de tweede en derde graad werken het 
ganse jaar door aan projecten in de ateliers. 
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13. WIJ LEZEN ELKE DAG WANT LEZEN IS TOP! 

Elke dag starten we onze dag met Lezen. We zijn een LIST school (Lezen Is Tof!), lezen doen we dus 
veel en graag, boeken zie je hier overal. We toverden een lege klas om tot een prachtige schoolbib. 
Onze schoolbib kreeg de naam “Schatkamer”, onze kinderen kunnen er met de leerkracht gaan 
lezen, tijdens de les maar ook onder de middagpauzes. De leescaravan is een extra fantastische 
plek om rustig te lezen. En alsof het niet genoeg is, vinden jullie ook in de klassen de gezelligste 
leeshoeken.  
 
Ook in de kleuterklassen wordt er elke dag aan interactief voorlezen gedaan, de woordenschat van 
onze kleuters gaat er zienderogen op vooruit 
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14. HOE VERLOOPT DE MIDDAGPAUZE? 

Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen op school blijven eten.   
De maaltijd- en soepbedeling gaat van start vanaf de 1ste schooldag. 

De middagpauze start om 12u05 en eindigt om 13u05.   

Kleuters: 

De kleuters eten in de refter van het kleutergebouw, onder begeleiding van een juf en vrijwilligers. Zij 
blijven tot 12u30 in de refter en gaan na de maaltijd buiten spelen. Er is keuze uit een warme 
maaltijd, soep of zelf meegebrachte boterhammen. 

Boterhameters kunnen, net als de kinderen die een warme maaltijd eten, gratis plat water drinken of 
soep of een drankje aankopen (€ 0,70). Soep wordt ook via de reservatielijst besteld.  Er kunnen ook 
drankjes van thuis meegebracht worden naar de eetzaal.  

Lager: 

De leerlingen van het lager eten hun boterhammen op in de klas. Zij kunnen hierbij een drankje 
nuttigen van de school (€ 0,70). 
De leerlingen die een warme maaltijd eten of soep drinken gaan naar de refter op de campus. 
Na het eten ruimt iedereen alles netjes op.  
Elke week is er een groepje leerlingen uit het zesde leerjaar verantwoordelijk om de tafels af te 
vegen en mee te helpen opruimen in de refter.  

Na de maaltijd spelen de kinderen buiten onder toezicht van vrijwilligers. 

Het gebruik van een boterhamdoos voorzien van de naam van uw kind is aangeraden. 

Prijzen: 

Maaltijd kleuter € 3,50      Vegetarisch € 3,90         
Maaltijd lager   € 4,20      Vegetarisch € 4,60         
Soep, fruitsap, melk, chocomelk, aardbeidrank   € 0,80  

Bijdrage middagtoezicht: 

Kinderen die over de middag op school blijven, betalen € 0,50 per dag voor het middagtoezicht. 
Kinderen die over de middag naar huis gaan, zijn terug welkom om 12u50. 

Menu: 

Het menu van de school kan geraadpleegd worden op onze website.  
Wenst u toch een papieren versie, laat dit dan weten aan het secretariaat. 

Inschrijven: 

Maaltijden en soep dienen vanaf week 2 op voorhand gereserveerd te worden. 
Voor de 1ste week van het schooljaar is zowieso voldoende voorzien. 
Een reservatie geldt steeds voor een volledige periode tussen 2 vakanties. 
Wenst u een wijziging door te geven, dan kan dit tot ten laatste 2 weken voor een vakantie. 
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15. WELKE TUSSENDOORTJES GEEF IK MIJN KIND MEE? 

In de voormiddag mogen alle kinderen een gezond tussendoortje eten: een stuk fruit, een stukje 
groente of een yoghurtje. In de namiddag mogen de kinderen een droog koekje eten, zonder 
chocolade. Om de afvalberg op school te minderen vragen we om alle tussendoortjes in een 
recycleerbaar plastic doosje mee te brengen. Alle kinderen drinken water uit een hervulbare 
drinkfles.  

Denk eraan alles te naamtekenen om verlies te vermijden!  

We willen gezonde tussendoortjes stimuleren. Snoepgoed, chocolade, kauwgom, chips, limonades 
worden niet meegebracht naar school, ook niet bij traktaties!  
 

16. HOE EN WANNEER MOET IK BETALEN? 

Maaltijden, drankjes, middagtoezicht, uitstappen, GWP en busvervoer komen op de schoolfactuur. 
We maken bij voorkeur gebruik van domiciliëring. U kunt ook via overschrijving betalen of eventueel 
cash op het secretariaat. De verbruiken worden maandelijks gefactureerd. De facturen van de 
school dienen voldaan te worden binnen de 15 dagen vanaf de factuurdatum.  

Bijdrage ouders maximumfactuur (kleuters € 45/jaar, lagere € 90/jaar)  

Voor de huiswerkbegeleiding en kinderopvang ontvangt u een factuur van de Knuffel. 
 

17. WAT DOEN WE ALS UW KIND EEN ONGEVAL HEEFT OP SCHOOL? 

De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren   

- op school 
- tijdens buitenschoolse activiteiten in schoolverband,   
- op weg naar en van de school (indien dit binnen het normale tijdsbestek en de kortste en 

veiligste heen- en terugweg is).   

De schoolverzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letsel en dus geen materiële schade.   
Soms kan een herstelling aan een bril ook ten laste zijn van de verzekering als dit geen nalatigheid is 
van de drager. 

Wanneer uw kind een ongeluk heeft gehad, is het belangrijk om volgende stappen te doorlopen: 
U ontvangt vanuit de school 2 formulieren: “aangifteformulier lichamelijk ongeval” en 
“geneeskundig getuigschrift”. Beide moeten worden ingevuld door  3 partijen:  

Aangifteformulier lichamelijk ongeval   

- de leerkracht of het secretariaat vult het gedeelte bestemd voor de school in  
- de ouder vult het deel voor de ouders in   

Geneeskundig getuigschrift   

- de arts vult dezelfde dag van het ongeval het geneeskundig getuigschrift in  

Beide formulieren geeft u binnen de 48u ingevuld terug af op school. 
Daarna kunnen wij de aangifte online verwerken.   
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18. HOE KRIJG IK ALS OUDER INFORMATIE VAN DE SCHOOL? 

Seesaw voor communicatie  

We gebruiken Seesaw om te communiceren met ouders.  
Dit is een platform dat gebruikt wordt op school om te communiceren, om het portfolio van uw 
kind te raadplegen en de rapporten te zien. 
Er wordt bij inschrijving een geldig e-mailadres gevraagd.  
De school voegt u mailadres dan toe aan het account van uw zoon dochter. Zo ontvangt u een 
mail van seeswaw, zodat u zich kan registreren . Daarna kunt u via https://app.seesaw.me/#/login 
steeds alle berichtgeving volgen.  
U kan ook vrijblijvend de gratis app 'Seesaw' downloaden op uw smartphone. Daarna kunt u alle 
communicatie ontvangen via de app en hebt u uw mail niet meer nodig. 
Op regelmatige basis komt er info en briefwisseling. 
Een volledige handleiding voor ouders, vindt u terug op onze website.  
 
Uiteraard blijft de school ook via Info@de3sprong.be en Directie@de3sprong.be bereikbaar of via 
het telefoonnummer 050 72 88 85. 

Heen-en weermapje in de kleuterklas 

We gebruiken bij de kleuters ook een heen- en weermapje.  Hou er rekening mee dat de 
leerkrachten vaak pas rond de middag uw boodschappen kunnen bekijken. Dringende zaken meldt 
u dus best ‘s ochtends persoonlijk a.u.b.  

Schoolagenda voor de lagere school 

In de lagere afdeling wordt de schoolagenda gebruikt door de leerlingen voor de planning van hun 
huiswerk. Gelieve deze dan ook dagelijks na te kijken en te ondertekenen.  Daarnaast heeft elk kind 
een map (agenda- of takenmap) waarin zaken meegegeven worden naar huis.  

Taken worden ingeschreven op de dag waarop ze ingediend moeten worden. Benodigdheden 
worden ingeschreven op de dag waarop ze meegebracht moeten worden. Toetsen worden 
ingeschreven op de dag waarop ze afgenomen zullen worden.  

 

19. WEBSITE EN FB 

Op www.de3sprong.be, onze instagrampagina en onze facebookpagina GO De Driesprong vindt u 
eveneens regelmatig nieuws en foto’s. Kinderen van wie we geen toelating ontvangen, worden niet 
in beeld gebracht. 

Wij vragen om FB en Messenger niet te gebruiken om met de school te communiceren. Voor vragen 
of bij problemen belt/mailt u best rechtstreeks naar school. Zo kunnen we u onmiddellijk verder 
helpen! 
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20. HOE ZIT MET HUISWERK IN DE LAGERE AFDELING? 

Er worden geen zinloze taken of opdrachten meegegeven. We willen in de eerste plaats dat 
kinderen alles op school leren! Huiswerk dient om geziene leerstof nog even in te oefenen of om 
leerstof eigen te maken voor een toets.  

Stap voor stap leren we de kinderen ook plannen. 
“Leren leren” is geen vak maar een vaardigheid die doorheen de ganse basisschool verworven 
wordt. Dit proberen we te bereiken door in de klas te werken aan ‘zelfstandig werk’, door 
toetsenwijzers mee te geven en herhalingslessen in te bouwen, ...  

Voor taal en wiskunde gebruiken we het platform van ‘Scoodle Play’ om huiswerk aan de leerlingen 
te geven. Scoodle Play is een online oefenplatform voor leerlingen uit het lager onderwijs. Via leuke 
oefeningen en klasbeloningen oefenen de leerlingen aan opdrachten die de leerkracht heeft klaar 
gezet. Uw kind krijgt onmiddellijk feedback, wat een extra motivatie is. Kinderen die geen pc of 
tablet ter beschikking hebben thuis, kunnen dit in de huiswerkbegeleiding doen.  

In het derde en het vierde leerjaar krijgen de kinderen bij een herhalingstoets van de verschillende 
“ateliers” de vragen met de antwoorden mee naar huis om te studeren. 

In het vijfde en het zesde leerjaar worden enkel de vragen van de toets meegeven om voor te 
bereiden. 

Elke taak vormt een rechtstreekse voorbereiding op een toets, helpt bij het algemeen automatiseren 
en vastzetten van leerstof en/of vormt een voorbereiding op een spreekopdracht.   

Op verschillende momenten, verspreid over het jaar, worden afgewerkte onderdelen van een 
leergebied getoetst. Hierbij oefenen de kinderen om grotere hoeveelheden leerstof te verwerken en 
verbanden tussen verschillende leergebieden te leggen. 

 

21. WAT IS EEN OUDERCOMITE? 

Naast het schoolteam kunnen we elk jaar beroep doen op tal van vrijwillige (groot)ouders die al dan 
niet lid zijn van het oudercomité. Het oudercomité richt allerlei activiteiten in om gelden te 
verzamelen. De gelden komen integraal ten goede van de kinderen en worden aangewend voor 
die zaken waar subsidies en dotaties onvoldoende zijn. Recente aankopen zijn bijvoorbeeld de 
laptops en oplaadkar, nieuwe meubeltjes voor de kleuterklassen,  inrichting van onze eigen 
schoolbib “schatkamer” enz  … Wil u meewerken aan de toekomst van de school van uw kind(eren) 
of wil u er gewoon graag bij zijn? Dan kan u lid worden van het oudercomité. 

Sabine.declercq@de3sprong.be 

Ook indien u geen lid wenst te worden van de Ouderraad, kan u de school helpen door een handje 
toe te steken bij activiteiten zoals het begeleiden van onze kinderen tijdens uitstappen, het 
meehelpen op festiviteiten,... Wij doen geregeld een oproep via Questi of de hulpcheque,  

Interesse om af en toe een handje toe te steken op een activiteit? Contacteer ons secretariaat, een 
medewerker of stuur een berichtje naar Info@de3sprong.be   
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22. IK HEB EEN VRAAG OF EEN PROBLEEM. BIJ WIE KAN IK TERECHT? 

Aarzel niet om contact op te nemen! 

Directie Nina Beeckmans  
Tijdens de schooluren. U kan steeds mailen naar directie@de3sprong.be of een afspraak maken via 
het secretariaat 050 72 88 85 

Secretariaat Sandra De Love  
Tijdens de schooluren, U kan ook mailen naar secretariaat@de3sprong.be .   

Zorgcoördinator Evy Sierens 
Tijdens de schooluren, U kan ook mailen naar Zorg@de3sprong.be .   

Leerkrachten:   
Op de oudercontactavonden of na afspraak. U kan ook mailen naar het schooladres van de 
leerkracht waarbij u de voor en familienaam invult. voornaam.familienaam@de3sprong.be   
(bv. Greet.Willems@de3sprong.be) 

CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding): 
CLBGO!   Eikelstraat 9900 Eeklo 42  09 377 36 93  
contactpersoon: Jan De Baere   medische consulten: Deborah De Mey 

 

23. WAT DOE IK BIJ EEN ADMINISTRATIEVE WIJZIGING? 

Gelieve elke verandering (adreswijziging, verandering van telefoonnummer, ...) te melden aan het 
secretariaat via secretariaat@de3sprong.be 

 

24. HOE VIEREN WE VERJAARDAGEN? 

De jarigen worden natuurlijk gevierd, maar ze hoeven niet te trakteren… We merken dat het 
“feestbeest-van-dienst” toch graag iets wil meebrengen voor de klasgenootjes. Aangezien snoep 
niet is toegelaten, is dat vaak een fruittraktatie of een zelfgebakken cake.  Een klasgeschenkje is een 
alternatief, maar zeker geen must! 

 

25. WAAR LIGGEN DE VERLOREN VOORWERPEN? 

Het is verbazingwekkend wat er op school zoal vergeten en verloren wordt. Gevonden 
kledingstukken en andere zaken die van ‘niemand’  blijken te zijn, worden een tijd bewaard in de 
overdekte zaal tot aan de volgende vakantie (herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie). Elke vakantie 
worden ze weggedaan, bruikbare zaken worden aan een liefdadigheidsinstelling geschonken.   

Wij raden het daarom aan om alles te naamtekenen van uw kind. Zo vinden wij de eigenaar vlug 
terug!  
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26. HOE ZIT DAT MET SPORT OP SCHOOL? 

Kleuters: 

Alle kleuters krijgen per week 2 uur kleuterturnen. Voor de kleutertjes is er geen bijzondere kledij 
vereist. De turnlessen gaan door in de sportzaal van het Kleuterdorp.  
De leerlingen van de 3de kleuterklas gaan 10 X per schooljaar zwemmen. De kostprijs wordt 
gedragen door de school. De zwemdata worden u door de leerkracht apart bezorgd. 
Mag uw kind niet zwemmen, dan blijft het op school in de 2de kleuterklas. 

Lager: 

Elke klas sport 2 lesuren per week. De kinderen van het lager dragen een turn T-shirt met het logo van 
de school, een donker gekleurd sportbroekje, turnpantoffels of sportschoenen (geen zwarte zolen) 
De turnlessen voor de eerste graad gaan door in de sportzaal van het kleuterdorp, vanaf de tweede 
graad wordt er gesport in het Meos. 

Een turn T-shirt kan worden aangekocht op het secretariaat tegen € 7,50.  

Op regelmatige basis krijgen de leerlingen zwemlessen in het gemeentelijk zwembad te Maldegem 
(prijs:  € 1,5 per beurt). Per klas wordt een zwemkalender opgemaakt.  
In het zwembad zijn zwemshorts verboden en is een badmuts verplicht. 
Wenst u in het zwembad een badmuts aan te kopen, geef uw kind dan de 1ste zwembeurt € 2 mee. 
Op basis van de maatregel vanuit het Ministerie van Onderwijs worden de eerstejaars gratis 
zwemmen aangeboden.  
Mag uw kind niet zwemmen, zorg dan voor een doktersattest! 
Indien uw kind niet mee kan/mag zwemmen, gaat het toch mee naar het zwembad (tenzij dit 
lichamelijk niet mogelijk zou zijn). 

Sportsnack 

In het kader van Sportsnack worden regelmatig naschoolse sportactiviteiten ingericht. De lessen 
worden gegeven door meester Maarten en gaan door in de sporthal van de middenschool. 
Voor de start van een lessenreeks (10 lessen) krijgen de leerlingen een brief mee met inlichtingen en 
het inschrijvingsstrookje. Eén lessenreeks kost € 2. 

Moev 

In het kader van Moev worden er regelmatig sportactiviteiten op woensdagnamiddag 
georganiseerd. Leerlingen die wensen deel te nemen kunnen zich daarvoor op voorhand inschrijven 
bij de klasleerkracht.  
SVS activiteiten zijn gratis. 
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27. GAAN DE KINDEREN OP GWP? 

Vanaf het tweede tot het zesde leerjaar gaan de leerlingen voor een paar dagen op GWP 
(geïntegreerde werkperiode). 
Het tweede leerjaar gaat elk jaar op boerderijklas. 
Het derde en het vierde leerjaar gaan om de twee jaar op zeeklas. 
Het vijfde en het zesde leerjaar gaan om de twee jaar op avonturenklas. 

Voor de totale  kostprijs van alle GWP activiteiten samen wordt er rekening gehouden met de 
maximumfactuur van €445. 

Voordat uw kind op GWP vertrekt, wordt u uitgenodigd door de klasleerkracht op een infoavond.  

28. WIJ GAAN OP ERASMUS+. WAT IS DAT PRECIES? 

Het onderwijs staat niet stil en goed onderwijs geven blijft voor elke school een grote uitdaging. 

Sinds 2017 maken wij dankbaar gebruik van het onderwijsprogramma van de EU.  
Zij bieden opleidingen aan voor leerkrachten om zich te professionaliseren en geven ook kinderen 
de kans om deel te nemen aan een project.  
 
Het project “All Together All The Same” bracht onze leerlingen samen met leerlingen van Spanje en 
Roemenië. Samen met hun leerkracht vlogen zij naar Spanje en Roemenië om er met andere 
leerlingen in contact te komen.  

Vanaf het vijfde leerjaar krijgt uw kind de kans om zich in te schrijven en  deel te nemen aan een 
Erasmus+ project! U wordt hiervan per brief op de hoogte gebracht en later uitgenodigd op school 
wanneer uw kind meegaat 


