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Beste ouder(s),
Welkom in onze school. 

Deze brochure geeft aan waar GBS Piramide & Tilia voor staan, wat ons drijft 
en hoe wij één en ander trachten te realiseren.

Jullie  vertrouwen jullie kind jarenlang toe aan de zorg van de school. Je moet 
er dan ook zeker van zijn dat je de school kiest die bij jullie en jullie kind past.

Deze infobrochure is geschreven om jullie als nieuwe ouder en ook voor de 
ouders die al een kind op onze school hebben te informeren over onze 
school.

Ook de ouders hebben hier een plaatsje in de school en we hopen dan ook 
regelmatig contact met jullie te hebben.

Ik wens jullie en jullie kind een goede start en ik dank jullie voor het 
vertrouwen dat jullie in onze school hebben. 
Vriendelijke groeten,

Mimi Peremans, directeur

Een woord vooraf
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GBS Piramide staat in het centrum van Steenokkerzeel. 

De school is gevestigd op de grondvesten van de oude “jongensschool” van 
onze gemeente. Bij de nieuwbouw heeft onze school de naam Piramide 
gekregen.

Een groot speelplein, deels overdekt, begrenst kleuter- en de lagere school. 
Wij hebben groepslokalen, een computerlokaal, een volledig uitgeruste 
turnzaal en een extra tuin naast de speelplaats tot onze beschikking. 

Vlak naast het hoofdgebouw bevindt zich de bibliotheek van onze gemeente. 

 

Juf Nancy (L1A) ontwierp het embleem van de school met verwijzing naar de 
nieuwbouw en naar onze visie; 

" Een startbaan voor het leven!" 

Over Piramide  
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Nederlands 
In onze lessen Nederlands is naast het luisteren, spreken, lezen en schrijven, 
ook de taalbeschouwing van groot belang. Taalvaardigheid is één van onze 
actiepunten in ons taalbeleidsplan. We zorgen ook voor meer uitbreiding 
zodat onze kinderen een goede kennis van de taal hebben.

Wij besteden veel aandacht aan lezen en aan jeugdliteratuur. In onze klassen 
staan boeken ter beschikking van de kinderen en onze klassen krijgen op 
regelmatige basis een boekenkoffer uit de bibliotheek. De kinderen worden 
aldus extra tot lezen gestimuleerd.
 
Om te kijken of het leesproces naar wens verloopt, worden er regelmatig 
toetsen afgenomen: methode-gebonden toetsen, maar ook landelijke toetsen 
(AVI). Handig om weten is dat het AVI-niveau meestal achteraan vermeld 
staat op het boek. De leerkracht kan jullie altijd het niveau van jullie kind 
meedelen.

We gebruiken in het 1ste leerjaar Hup en Aap en vanaf het 2de leerjaar 
Taalkanjers.

Wiskunde
Wij bieden de kinderen die rekenstof aan, die we zoveel mogelijk op hun 
niveau en op hun tempo afstemmen, dit om zodoende de individuele 
rekenvaardigheid zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, maar ook om de 
leerkracht effectieve leerlingbegeleiding te kunnen laten geven. 
We gebruiken in alle klassen Wiskanjers.

Wereldoriëntatie
Onder wereldoriëntatie verstaan we de samensmelting van de vroegere 
vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer. In de onderbouw 
zijn we daar al mee bezig door het aanleren van begrippen en het verkennen 
van de omgeving van het kind en zijn omgeving. In de bovenbouw gaan we 
dieper in aan de wereld rondom hen.

Actuele onderwerpen worden met de kinderen in de groep besproken, 
natuurlijk aangepast aan het niveau van de kinderen. 
We gebruiken hiervoor eigen materiaal en de handleiding van Mundo. 

Wat leren de kinderen?
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Muzische vorming
Muzische vorming is het geheel van de vakken beeld, muziek, beweging, 
drama en media.

Tijdens het schooljaar wordt ruimschoots en ook op systematische wijze 
aandacht geschonken aan de expressieactiviteiten. De resultaten ervan zijn 
door de hele school te zien.

Voor muziek krijgen ze een uurtje per week ondersteuning van een extra 
leerkracht. 

Bewegingsopvoeding
Wij vinden het van belang dat kinderen plezier beleven in het bewegen in alle 
vormen. Niet alleen de motorische vaardigheden, maar ook het sociale 
gedrag wordt hierdoor bevorderd.
Er wordt van de kinderen verwacht dat ze zich sportief gedragen en rekening 
houden met elkaar. Hierdoor wordt reeds een basis gelegd voor hun verdere 
leven.

De kinderen zijn verplicht tijdens de lessen lichamelijke opvoeding een 
donkere short en het T-shirt van de school te dragen. Dit T-shirt en eveneens 
een turnzakje met embleem wordt door de oudervereniging geschonken.
Onze school heeft een extra leerkracht lichamelijke opvoeding.
Naast de wekelijkse les lichamelijke opvoeding krijgen de kinderen ook nog 
een extra uur beweging in afwachting dat we terug kunnen gaan zwemmen.

Levensbeschouwing
Als gemeenteschool staan we school open voor alle kinderen, ongeacht de 
filosofische en religieuze opvatting van de ouders. Wij eerbiedigen de 
godsdienstige en levensbeschouwelijke opvatting van alle kinderen en hun 
ouders (zoals door de wet is voorzien).
We verwachten wel een inspanning van iedereen om respect te hebben voor 
alle opvattingen en zich aan te passen aan de reglementen van de school.

 
Franse les
In het 5de en 6de leerjaar krijgen de kinderen tijdens de reguliere lesuren 
Franse les.
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Daarnaast bieden wij de kinderen vanaf de 3de kleuterklas initiatielessen 
Frans aan. 

SVS naschoolse sport
Tijdens het schooljaar biedt onze school diverse naschoolse sportactiviteiten 
aan.
Deze activiteiten zijn gratis en worden mee georganiseerd door SVS en gaan 
door op woensdagnamiddag tussen 13u30 en 16u meestal in de plaatselijke 
sporthal ‘ Hertblok ‘. Leerkrachten van de school begeleiden in de sporthal de 
leerlingen. Vervoer van en naar de sporthal wordt door de ouders geregeld.

De activiteiten worden in de mate van het mogelijke tijdens de turnlessen 
voorbereid. 

Inschrijvingsdocumenten hiervoor worden tijdig aan de kinderen 
meegegeven.

Extramuros activiteiten
Om de 2 jaar gaan de kinderen van het 3de en 4de leerjaar op bosklassen. De 
kinderen van het 5de en 6de leerjaar gaan om de twee jaar op zee/
sportklassen. 
Tijdens alle extramurosactiviteiten organiseren we zowel excursies in de 
omgeving, als sport- en spelactiviteiten.

Excursies & schoolreis
Wij bieden onze leerlingen per trimester een studie - uitstap aan: het bos, het 
kindermuseum, het natuurhistorisch museum, enz...., zodat na 6 jaar alle 
leerlingen ongeveer 18 unieke, leerrijke studie en/of onvergetelijke excursies 
meegemaakt hebben. 
Alle leerlingen gaan jaarlijks een dag op schoolreis. Voorop staat dan plezier 
en ontspanning.

Schoolfeesten
De kinderen en leerkrachten verzorgen elk schooljaar een grootoudersfeest en 
een schoolfeest. Deze feesten zijn steeds grote happenings voor leerlingen, 
ouders, grootouders en leerkrachten.
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Inschrijvingen in onze school 

Sinds vorig schooljaar gebeuren de inschrijvingen voor alle scholen van 
Steenokkerzeel met een elektronische aanmelding. 

De kinderen die reeds een broer of zus op de school hebben, krijgen 
voorrang en kunnen zich inschrijven vanaf 7 januari 2020. De andere 
kinderen kunnen zich aanmelden vanaf 1 maart 2020 via de site van de 
gemeente. Elke ouder van de gemeente krijgt een info brief van de dienst 
onderwijs. 
Eind april krijg je dan een bericht dat je je kind in de school van je keuze kan 
inschrijven. Als je kind van een andere school naar onze school komt, breng 
je het rapport van je kind mee. Samen met het zorgteam wordt er na overleg 
gekozen voor een geschikte klas.

De leerkracht volgt dagelijks de vorderingen van ieder kind in de klas op. 

Vanaf het 1ste leerjaar wordt het werk van de kinderen gecorrigeerd, 
geanalyseerd en geremedieerd. Daarnaast observeert de leerkracht de 
werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind. De 
leerkracht registreert deze gegevens in het leerlingvolgsysteem (LVS).

Alle leerlingen worden door de leerkracht verschillende keren per jaar 
besproken samen met het zorgteam en indien nodig ook met het CLB.
Vanaf het 1ste leerjaar gebruiken we een rapport waarin aangegeven wordt 
hoe je  kind functioneert op school en hoe het de aangeboden leerstof heeft 
verwerkt. In het rapport beoordelen we de verschillende leergebieden. Het 
rapport moet voor de leerling een stimulerende werking hebben. 

Tijdens de individuele oudercontacten geeft de leerkracht een mondelinge 
toelichting op de resultaten en op het functioneren in de klas. 

Soms is een uitgebreider gesprek gewenst. Daarvoor maken we graag  een 
aparte afspraak. Ook tussendoor kan altijd een gesprek aangevraagd 
worden, zowel door de ouders, de leerling als de leerkracht.

De school deelt vier keer per jaar een rapport uit aan de leerlingen, rond de 
herfst-, Kerst-, Paas- en zomervakantie. 

Zorg voor de kinderen

Informatiebrochure LS -Piramide



Kinderen, ook al zijn ze even oud, ontwikkelen zich niet altijd gelijk en in 
hetzelfde tempo. Dat kinderen onderling van elkaar verschillen merken 
ouders ook vaak thuis op.  
Het streven van onze school is dat rekening wordt gehouden met die 
verschillen en dat kinderen met (leer)problemen zoveel mogelijk en zolang 
als verantwoord is, opgevangen worden op school. 

Het zorgteam helpt bij het zoeken naar oplossingen van opgemerkte leer- en/
of ontwikkelingsproblemen in samenspraak met leerkrachten en ouders. 

Indien je zelf twijfelt en onzeker bent over hoe je kind evolueert op school kan 
je ook zelf aan het zorgteam hulp vragen voor een nader advies.
Soms is een uitgebreider gesprek gewenst. Daarvoor maken we graag  een 
aparte afspraak. Ook tussendoor kan altijd een gesprek aangevraagd 
worden, zowel door de ouders, de leerling als de leerkracht.

Het C.L.B.

Onze school heeft een samenwerkingsverbond afgesloten met het C.L.B. 
( C e n t r u m v o o r L e e r l i n g e n b e g e l e i d i n g ) v a n d e V l a a m s e 
Gemeenschapscommissie . Daardoor kunnen we een beroep doen op 
buitenschoolse hulp, een dokter, verpleegster, maatschappelijk werker en 
psychologe. Het C.L.B. geeft een advies. 

C.L.B. van de Vlaamse Gemeenschapscommissie:
Technologiestraat 1
1082 Sint Agatha Berchem
Tel: 02/482.05.72
Email: clb.vgc@skynet.be

De maatschappelijk werkster is meestal dinsdag of woensdag in de school 
aanwezig. 
De psychologe is meestal dinsdag of donderdag in de hoofdschool aanwezig.

Omgaan met elkaar
Wij vinden het belangrijk dat je kind zich veilig en geborgen voelt op onze 
school. Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt over hoe wij met 
elkaar omgaan. Onze school heeft in elke groep omgangsregels 
afgesproken. De leerkracht bespreekt deze regelmatig met de kinderen. 
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Tijdens schooltijd staat  je kind onder toezicht van de leerkracht, zowel 
binnen als buiten de school.

Toegang tot de school
Wij vragen met aandrang steeds ALLE poorten te sluiten en de ingang vrij te 
laten als de kinderen naar buiten komen of naar de klas gaan. Dit is 
belangrijk voor de veiligheid van de kinderen en zo hebben de leerkracht een 
beter overzicht.

Begeleiding van de kinderen
Ouders die hun kinderen naar de school begeleiden, nemen kort afscheid 
van hun kind liefst aan de poort of aan de schooldeur . De kinderen kunnen 
zelf hun boekentas dragen en op hun plaats zetten. We hebben graag een 
overzicht in de gangen en dat is moeilijk als er ouders rondlopen.
Indien er onderlinge problemen zijn bij de kinderen, meld je dit aan de juf, 
meester of aan de directie. Ouders hebben geen toelating om andere 
kinderen in de school te beoordelen.

Hygiëne
Het poetspersoneel maakt onze school dagelijks schoon met water. We 
hebben meerdere toiletten ter beschikking. Elk klaslokaal is uitgerust met de 
nodige voorzieningen om de handen te wassen met stromend water, zeep en  
handdoeken. 

Verkeersveiligheid
Samen met jullie proberen wij de verkeerssituatie rond de school zo veilig 
mogelijk te maken. Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven 
en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven. Breng jullie 
kind het liefst lopend of met de fiets naar school. Hou er altijd rekening mee 
dat er nog andere kinderen op de parking kunnen lopen!

Brandveiligheid
We hebben 2x per jaar een brandalarmoefening. Elke leerkracht en de 
kinderen weten wat van hen verwacht wordt in een noodsituatie. Dit wordt 
met de leerkrachten en kinderen besproken en regelmatig wordt er een 
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oefening gedaan zodat ze het gewoon zijn en niet in paniek geraken als er 
een “ echt” brandalarm is.

EHBO-voorzieningen
Als je kind op school een ongeluk(je)  krijgt, dan helpen wij zo goed mogelijk. 
Is het niet zo ernstig, dan behandelen wij het kind zelf. Er zijn meerdere 
leerkrachten bevoegd als hulpverlener. Verschillende locaties beschikken 
over een EHBO-trommel. Is het ernstiger, dan nemen wij contact met je op en 
eventueel met de huisarts of dichtstbijzijnde arts. Indien nodig gaan we naar 
het ziekenhuis of bellen we een ziekenwagen.

Schoolverzekering
De schoolverzekering dekt de lichamelijke schade die de kinderen kunnen 
oplopen op school, tijdens schooluitstappen, op de kortste of veiligste weg 
van en naar school. De documenten moet je binnen de 48u ingevuld op het 
secretariaat  of aan de leerkracht afgeven. 

Nascholing leerkrachten
Elk jaar werken de leerkrachten zich bij tijdens de pedagogische studiedagen 
of tijdens individuele nascholingen. Het doel van de nascholing is de kennis 
en vaardigheid van iedere leerkracht zo optimaal mogelijk te houden en de 
kennis van ontwikkelingen in het onderwijs binnen de school te vergroten. 
Vervanging van de leerkracht
Bij afwezigheid van de leerkracht zorgen wij voor een zo goed mogelijke 
vervanging. De duidelijke organisatie van de school draagt ertoe bij dat de 
invaller altijd begeleid wordt. Wanneer die mogelijkheid er ook niet is, gaan 
de kinderen op hotel in de andere klassen.

Stagiaires
Onze school biedt studenten in lerarenopleiding de kans hun didactische 
opleiding te volbrengen.
Iedere stagiaire staat voor een periode in een klas onder begeleiding van de 
leerkracht. De stagiaire voert opdrachten uit, waaronder het geven van 
lessen. De school maakt afspraken met iedere stagiaire om een goede 
samenwerking te bevorderen.

De leerkrachten
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Door de hulp van ouders zijn we in staat de kinderen meer te bieden. Waar 
jullie aan mee willen werken hangt natuurlijk af van de beschikbare tijd en 
van wat jullie leuk en belangrijk vinden. Maar elke hulp, op welke manier dan 
ook, is welkom.

Ouders kunnen zich elk jaar opgeven als hulpouder voor tal van schoolse 
activiteiten: misschien wil je helpen bij het voorlezen of begeleiden bij 
buitenschoolse activiteiten, misschien heb je thuis materiaal dat heel goed 
gebruikt kan worden op school, misschien wil je in onze tuin werken…? Laat 
het even weten aan de leerkracht.

Als je liever een intensere bijdrage wilt leveren aan de schoolse en 
buitenschoolse activiteiten, ben je van harte welkom om in de 
oudervereniging te stappen.

Onze school heeft een oudercomité dat tijdens het schooljaar verscheidene 
evenementen organiseert: OGS (Oudervereniging Gemeenteschool   
Steenokkerzeel)

Het OGS vergadert 1x per maand in het leerkrachtenlokaal. Iedereen is 
welkom! 

Het OGS heeft een aantal belangrijke taken: 
Door verschillende activiteiten te organiseren waaronder een spaghettiavond, 
een wafelverkoop, een bloemenverkoop, hulp bij het schoolfeest, enz…, 
zetten zij zich belangenloos in voor de school.  
Het geld dat hiermee opgehaald wordt, wordt terug in de school geïnvesteerd 
door bijdragen te geven bij uitstappen, kopen van klein didactisch materiaal, 
speelgoed voor op de speelplaats, iPads, ondersteuning bij de Groene tuin. 

Het OGS is ook een spreekbuis van de ouders naar het schoolteam en 
directie. Aarzelt dus niet om contact op te nemen met hen wanneer de stap 
naar de leerkracht of directie te groot is. Leuke ideeën zijn natuurlijk ook altijd 
welkom. 
Samen met de ouders, het leerkrachtenteam en directie kunnen we er voor 
zorgen dat de kinderen zich goed voelen op onze school.

De ouders

Oudervereniging
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Schoolrekening
Een overzicht van de onkosten krijg je  in het begin van elk schooljaar.
Volgende bijdragen kunnen van de leerlingen worden gevraagd:
de toegangsprijs en gidsen bij uitstappen, de kosten bij projecten, de kosten 
bij feestactiviteiten. Vervoersonkosten worden meestal door de gemeente 
betaald. 

Volgende persoonlijke uitgaven zijn facultatief en vallen ten laste van de 
gebruiker:

soep €0,60
warme maaltijden € 5,00
voor- en naschoolse bewaking (prijs: zie website).
abonnementen voor tijdschriften.
klasfoto’s.
steunacties.

De schoolrekening wordt op regelmatige basis met je kind meegegeven, 
tenzij er geen onkosten zijn. Mogen wij je vragen die zo snel mogelijk te 
betalen op het rekeningnummer van het gemeentebestuur.
De oudervereniging en het gemeentebestuur helpen de school door, in 
de mate van het mogelijke, te delen in de onkosten. We bedanken hen 
hiervoor en ook voor alle andere hulp en steun.

Fruitdag
Vanaf de derde week van september tot de eerste week van juni maken de 
kinderen elke woensdagochtend klassikaal kennis met een verschillende 
fruitsoort. De kinderen brengen die dag geen tienuurtje mee, maar eten het 
fruit van de school. 
De kosten van dit gezonde initiatief worden volledig gedragen door het 
project van Flankerend onderwijs van het gemeentebestuur. 

Onkosten in de school

Fruit-drank en maaltijden
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Drank
In de school wordt vanaf nu alleen nog water gedronken. Ofwel brengen de 
kinderen water mee in een drinkbus ofwel drinken ze water uit een bekertje in de 
klas of in de eetzaal. 

Soep
Indien je dat wenst kan je via de school verse soep bestellen (€0,60).

Warme maaltijd
De traiteurdienst (AGAPE)  zorgt op school eveneens voor evenwichtige en 
aangepaste kindermaaltijden. De prijs (€5,00) omvat soep en een maaltijd.
Je bestelt de maaltijden via het bestelformulier dat je kind mee naar huis 
brengt bij de start op school.

Algemeen
Boterhammen worden meegebracht in een brooddoos met naam op. 

De soep en/of warme maaltijden worden het best per jaar besteld. 
Bestellingen kunnen eventueel nog geplaatst of stopgezet worden voor de 
12de van de voorafgaande maand.

Je kan op onze website terecht voor de menu’s van de maand.
Opgelet indien uw kind niet alles mag eten kijk je steeds naar het menu voor 
12de van de maand om een maaltijd te annuleren. 

Bij ziekte van 1 dag of bij laattijdige annulaties worden de maaltijden 
aangerekend. Vanaf de 2de dag zal de school de kosten voor de annulaties 
op zich nemen.

Leerplicht
Vanaf zes jaar zijn alle leerlingen leerplichtig. Dit betekent dat vanaf die 
leeftijd elke afwezigheid moet verantwoord worden.

Leerplicht en afwezigheden
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Afwezigheden

Is een kind afwezig zonder dat wij daarover bericht hebben ontvangen, dan 
nemen wij meestal contact met je op. Bel daarom zo snel mogelijk naar de 
school, dan zijn wij ook gerust.
Het is erg belangrijk is dat je de afwezigheid van je kind wegens ziekte of 
andere redenen vóór de schooltijd aan ons doorgeeft. De school is namelijk 
wettelijk verplicht dagelijks bij te houden welke leerlingen afwezig zijn. 

Afwezig zonder ziekte?
In slechts enkele zeer bijzondere gevallen is het mogelijk om buiten de 
vastgestelde vakanties vrijstelling van schoolbezoek aan te vragen voor je 
kind. Hierover neem je altijd eerst contact op met de directeur.

Medisch attest of niet?
Wanneer de afwezigheid niet langer dan 3 kalenderdagen duurt, kunnen de 
ouders een afwezigheidsdocument invullen, zonder dat hiervoor een medisch 
attest is vereist. Dit kan maximaal 4 maal per schooljaar. De leerkracht zal je 
telkens een kaart meegeven dat je moet invullen en ondertekenen. Indien 
deze documenten opgebruikt zijn, is bij afwezigheid een doktersattest vereist.

Je kind moet binnen blijven?
Indien je kind uitzonderlijk moet binnen blijven, schrijf je dat in de agenda 
van je kind. Zonder schriftelijke bevestiging mogen de kinderen niet binnen 
blijven! 

Je kind mag niet turnen?
Wanneer je kind incidenteel niet mag turnen, geef je een briefje mee aan je 
kind of schrijf je het in de agenda. 
Bij een periode van meer dan 1 week sportinactiviteit moet je een 
doktersattest binnen te brengen.

Eerste kind betaalt de gewone prijs , tweede kind de helf en vanaf derde kind 
is de opvang gratis.

Ochtend

7u00 - 7u45: € 0,50
7u45 - 8u15: € 0,50

Voor- en naschoolse bewakingen
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8u15 - 8u40: Niet-betalende voorschoolse opvang

Avond
 15u25 - 16u00:  Niet-betalende naschoolse opvang
16u00 - 17u00:  € 0,50
17u00 - 18u00:  € 0,50
na 18u per begonnen kwartier € 5,00 per kind !

Woensdagnamiddag

12u15 - 12u30: Niet-betalende naschoolse opvang
12u30 - 14u00: € 0,50
14u00 - 17u00: € 2,00
17u00 - 18u00: € 0,50
na 18u per begonnen kwartier € 5,00 per kind !

Snipperdagen
Op snipperdagen (facultatieve verlofdagen, pedagogische studiedagen,..) is 
er betalend toezicht van 7u00 tot 18u.

07u00 - 12u00: € 2,00
12u00 - 16u00: € 2,00
16u00 - 17u00: € 0,50
17u00 - 18u00: € 0,50
na 18u per begonnen kwartier € 5,00 per kind 

Begin van de schooldag
De kinderen verzamelen in de bewaking of op de speelplaats. Om 8u38 gaan 
de kinderen van 3-4-5-6 naar de klas waar de leerkracht hen opwacht. 
De kinderen van 1-2 gaan in de rij staan om met hun leerkracht naar de 
klas te gaan. Hopelijk kunnen jullie je aan de uren houden maar wie te laat 
komt moet langs het secretariaat gaan.
Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag:

Voor 1-2-3

08u40 – 10u20: Activiteiten in de klas
10u20 – 10u35: Speeltijd voor 1-2-3
10u35 – 12u15: Activiteiten in de klas
12u15 – 13u30: Middagpauze 
13u30 – 14u35: Activiteiten in de klas

Verloop van de dag
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14u35 – 14u50: Speeltijd 1-2-3
14u50 – 15u25: Activiteiten in de klas
15u25: Einde van de schooldag 

Voor 4-5-6

08u40 – 10u45: Activiteiten in de klas
10u45 – 11u00: Speeltijd voor 4-5-6
11u00 – 12u15: Activiteiten in de klas
12u15 – 13u05: Middagpauze 
13u05 – 14u20: Activiteiten in de klas
14u20 – 14u35: Speeltijd 4-5-6
14u35 – 15u25: Activiteiten in de klas
15u25: Einde van de schooldag 

Middagpauze
Kinderen die tijdens de middagpauze naar huis gaan, komen pas terug naar 
school om 13u15. Ze gaan dan rechtstreeks naar de speelplaats.

Einde van de schooldag

De kinderen verzamelen in de gang en komen in een rij naar buiten. De 
kinderen met fiets en zonder broers en zussen in de kleuterschool gaan via 
de grote poort naar buiten. De andere kinderen gaan via de poort aan de 
speelplaats naar buiten. Deze poort sluit om 15u35.  
Wij vragen iedereen om achter de schoolpoort, tussen de paaltjes, te 
wachten, zodat het kind de begeleider duidelijk kan zien. Verwittig altijd de 
leerkracht indien een andere persoon het kind afhaalt.
Indien géén begeleider het kind opwacht, wordt het kind in de bewaking 
afgehaald.

Studie
Van 15u45 tot 16u15 voor de leerlingen vanaf het 2de   leerjaar.
De kinderen blijven de hele tijd in de studie, de kinderen werken in stilte en 
mogen niet gestoord worden.
Het toezicht tijdens de studie wordt verzorgd door de leerkrachten.
Er is geen studie als er een personeelsvergadering is.
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Voor de start op school
Bij de inschrijvingen vul je de documentenbundel volledig in let er ook op dat 
je de nodige documenten ondertekend Breng ook een document mee waar 
het rijksregisternummer van je kind op staat.

Tijdens het schooljaar
Je kind krijgt af en toe documenten mee om in te vullen. Zorg steeds dat alles 
ingevuld is en geef ze ook tijdig af.Vanaf nu krijg je ook veel berichten via 
mail op het e-mailadres dat je aan de school hebt gegeven. Indien je een 
ander mailadres hebt moet je dit ook melden aan de school. 
Kijk ook regelmatig op onze website: www.gbspiramidetilia.be

Klachtenprocedure

We streven ernaar om zo zorgvuldig mogelijk te werken. Ondanks dat, 
kunnen er wel eens misverstanden ontstaan, of kunnen we fouten maken. 
Jullie zijn altijd welkom om deze situaties te bespreken. 
In eerste instantie doe je dit bij degene om wie het gaat: betreft het je kind of 
de klas dan kan je bij de leerkracht van je kind terecht. Mocht dit 
onvoldoende zijn dan kan je terecht bij de beleidsondersteuner of bij de 
directeur. Zowel de leerkrachten, zorgcoördinator, beleidsondersteuner als de 
directeur zullen proberen je zo goed mogelijk te begrijpen en te helpen.

Meer informatie
Hebt u graag nog meer informatie? Bel 02/756.55.00 of bij dringende zaken 
0475/399.198 (gsm directeur Mimi Peremans).
GBS Piramide & Tilia  
Mulslaan 2  
1820 Steenokkerzeel
m.peremans@gbs-piramide-tilia.be
www.gbspiramidetilia.be

Het schooljaar 
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Het team bestaat uit directie, beleidsondersteuner/zorgcoördinator, ICT-
coördinator en leerkrachten GBS Piramide & Tilia.
De directeur heeft de leiding over het onderwijskundige beleid van de school. 
Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het beheer, het personeel en de 
financiën van de school. 
Het zorgteam adviseert en begeleidt leerkrachten in het helpen van leerlingen 
met leer- en gedragsproblemen. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor 
de leerlingenzorg in de school.
De leerkrachten dragen gezamenlijk zorg voor de kwaliteit van het onderwijs 
op school. De klasleerkracht is de eerste verantwoordelijke voor de zorg van 
je kind. Naast de klasleerkrachten zijn er leerkrachten bewegingsopvoeding, 
levensbeschouwing en muzische vorming. Samen vormen zij een hecht team 
van enthousiaste, deskundige leerkrachten.
Daarnaast is er een ICT-coördinator en een administratieve medewerkers die 
de directie en het leerkrachtenteam ondersteunen waar ze kunnen.
Het onderhoudsteam zorgt elke dag weer opnieuw voor een nette school, 
terwijl de toezichters zorgen voor je kind voor en na de schooluren en onder 
de middagpauze.

 
1L1A: Juf Nancy
1L1B: Juf Esmeralda
1L2A: Juf Lies
1L2B: Juf Jana
1L3A: Meester Jeroen
1L3B: Juf  Heleen
1L4A: Juf Lut
1L4B: Juf Sylvie
1L5A: Juf Ellie 
1L5B: Juf Debby
1L6A: Juf Kaatje
1L6B: Juf Elien
1L6C: Juf Shani

Bijzondere leerkrachten:

De samenstelling van het team

Ons schoolteam vd Lagere school
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Muziek: Juf Els...........................................
Beweging: Juf Karen en juf Dorien...........................................
Rooms-katholieke godsdienst: Juf Liesbeth en juf Gerda............
Niet-confessionele zedenleer:  Meester David ............
Protestantse godsdienst: Meester Uriël......................
Islamitische godsdienst: Juf Ihsane en juf Victoria.......................
Beleidsondersteuner &: Juf Evelien ........................
Aanvangsbegeleider
Zorgcoördinator: Juf Caroline...................................
Zorgleerkracht: Meester Daan,juf Evi en juf Jasmien .....................................
Administratie: Iris, Roel, Helga en Katrien........................................
ICT-coördinator:  Meester Roel..................................
Directeur: Juf Mimi ..............................................

Onderhoudsteam : Jocelyne, Edith, Asmae, Dorotha, ...............................
 Mina, poetsfirma M................................................

Toezichters: Juffen Stefanie, Mireille, Nancy, Kim,..........................................
Ingrid, Asmae en meester Lander.................................................

Notities - vragen
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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