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SCHOOLBROCHURE
met
SCHOOLREGLEMENT
van de
VRIJE BASISSCHOOL SINT-ANNA

WELKOM
We zijn blij dat u voor onze school gekozen heeft. We beschouwen dit als een blijk van
groot vertrouwen: we zien het als een voorrecht dat we mogen helpen aan de opvoeding
van uw kind.
We zullen uw kind goed onthalen. U mag erop rekenen dat we als schoolbestuur en
schoolteam ons tenvolle zullen inzetten om uw kind een eigentijdse opvoeding en
degelijk onderwijs te geven.
Vanzelfsprekend hopen we dat u uw kind zal aanmoedigen om met ons mee te werken en dat
we dus goede bondgenoten zullen zijn in de opvoeding van uw kind. Aarzel ook niet met ons
contact op te nemen indien er problemen zijn. We staan klaar om samen naar een oplossing te
zoeken.
Deze brochure bieden we aan als een basis voor een goede samenwerking tussen u en onze
school.
In deel I, II en III schetsen we een klein portret van onze school. We stellen u voor wie
allemaal meewerkt aan de boeiende uitdaging uw kind op te voeden in onze school. In dit deel
vind je ook informatie over de organisatie van onze school. Dit deel maakt strikt genomen
geen deel uit van het schoolreglement maar het sluit er wel nauw bij aan.
In het vierde deel presenteren we ons opvoedingsproject. Dit is het kerndocument voor onze
school: het verwoordt vanuit welke inspiratie en bewogenheid wij uw kind willen opvoeden en
onderwijzen. We vragen u dit project te onderschrijven: dit is erg belangrijk. Natuurlijk
hebben wij ook de medewerking en inzet van uw kind nodig. We zullen daar speels maar ook
duidelijk en ernstig toe uitnodigen.
Daarna kan u lezen hoe we het opvoedingsproject concreet gestalte geven.
In het vijfde deel vindt u het eigenlijke schoolreglement. De overheid verwacht dat ook
binnen onderwijs duidelijk en eerlijk wordt afgesproken wat de rechten maar
vanzelfsprekend ook wat de plichten zijn van de kinderen, ouders en de school.
U vindt hier ook heel concrete afspraken met kinderen en ouders met als doel alles vlot te
laten verlopen.
Tenslotte bieden we u ook een aantal 'bijlagen' en formulieren aan die onze communicatie
zullen vergemakkelijken.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige
schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het
eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord
nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement
worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd. Alle delen van het schoolreglement worden op de
schoolraad besproken.
Wij hopen op een goede samenwerking!
De directie en het schoolteam

DEEL 1

ALGEMENE INFORMATIE

1.1 PORTRET VAN ONZE SCHOOL
We zijn een basisschool die behoort tot het vrij gesubsidieerd onderwijs. Met basisschool
bedoelen we een gemengde school die zowel kleuter- als lager onderwijs organiseert.

Onze school behoort tot de vzw Arcadia.
Onze school is, net als de parochie, genoemd naar de heilige Anna, moeder van Maria.
Door het dragen van dezelfde naam drukken we onze verbondenheid uit met de parochie.
De school telt 2 vestigingsplaatsen.
In de hoofdschool (Baalsebaan 330, 3128 Baal) zijn er 4 of 5 kleuterklassen en 11 lagere
school klassen (van 1ste tot 6de leerjaar). In de wijkschool (Nobelstraat 134, 3128 Baal) zijn
er 3 of 4 kleuterklassen en 1 eerste leerjaar.

Onze school maakt ook deel uit van de schoolgemeenschap ‘De Driepas’.
Ze omvat de vrije, gesubsidieerde scholen voor kleuter- en lager onderwijs op het
grondgebied van de gemeenten Tremelo en Rotselaar:
Voor Rotselaar is dat

-

Voor Tremelo zijn dat

-

-

de vrije basisschool ‘De Klinker’
Torenstraat 62, 3110 Rotselaar.
de vrije basisschool ‘Een school om van te dromen’
Astridstraat 4, 3120 Tremelo
met wijkschool (Barbarastraat 1, 3120 Tremelo);
onze school: de Sint-Annaschool.

Coördinered directeur van de scholengemeenschap is dhr Bart Van Rompaey
(sgdriepas@gmail.com)

1.2.

WIE IS WIE?

1. ONZE SCHOOL IS
de Gesubsidieerde Vrije Basisschool SINT-ANNA
en bestaat uit de dorpsschool
Baalsebaan 330, 3128 Baal (Tremelo)
tel: 016/53.40.23
e-mail: secretariaat@sasbaal.be
en de wijkschool

Directie :
De algemene directeur:
De pedagogische directeur:
Secretariaat :
Lut Wilberts
Arnela Dizdarevic

Nobelstraat 134, 3128 Baal (Tremelo)
tel: 016/53.39.73
e-mail: : secretariaat@sasbaal.be

Bart Van Rompaey (directie@sasbaal.be)
Bob Natens (bob.natens@sasbaal.be)

016/53 40 23
016/53 40 23

secretariaat@sasbaal.be
016 / 53 40 23
boekhouding@sasbaal.be

2. ONS SCHOOLBESTUUR IS
de vzw Arcadia, Herseltsesteenweg 4, 3200 Aarschot
De voorzitter van het schoolbestuur is de heer Guy Janssens.
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is
verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke
voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Indien u contact wil opnemen met het schoolbestuur dient u zich te wenden tot de
voorzitter:
de Heer Guy Janssens
VZW Arcadia
Herseltsesteenweg 4
3200 Aarschot

3. HET SCHOOLTEAM
De leerkrachten, de directeur, het administratief- en onderhoudspersoneel vormen samen
ons schoolteam. Een overzicht vindt u in bijlage 8.

4. ORGANOGRAM VAN DE SCHOOL
Zie bijlage 8

5. Website van de school
www.sasbaal.be
Op de website van de school kan je terecht voor heel wat praktische info ivm het dagelijkse
schoolgebeuren.
Op deze site vind je naast de schoolkalender ook een link naar onze schoolblog, onze
facebookpagina en de facebookpagina van de ouderraad.

