Deze brochure werd afgedrukt en meegegeven met de gezinsoudste op onze school, maar is ook te
downloaden via onze website. Een extra exemplaar kan via ons secretariaat bekomen worden. Als
groene school werken we er aan minder af te drukken en mee te geven met onze leerlingen.

Beste ouder,
Beste leerling,
Beste collega,

Een school is een samenleving op zich. Met verschillende mensen wordt er dagelijks gewerkt en
gespeeld. De leerlingen, de leerkrachten, het administratief personeel, het onderhoudspersoneel, de
ouders, de vrijwilligers en de directeur. Om dit vlot te laten verlopen is het belangrijk een aantal
afspraken te maken om een optimale ontwikkel- en leeromgeving te creëren voor onze leerlingen.
De belangrijkste afspraken heb ik voor jullie gebundeld in deze informatiebrochure. Hierin kunnen
jullie lezen wanneer jullie kinderen op school verwacht worden, wanneer de vrije dagen zijn, hoe we
ons gedragen in de refter, op de speelplaats, hoe de leerlingenbijdrage geregeld wordt enzovoort.
Graag wil ik jullie vragen om samen met ons deze leefregels en afspraken na te leven.
Een ander belangrijk document is het schoolreglement. Hierin is alle informatie opgenomen die
wettelijk bepaald is, waaronder ook deze praktische afspraken. Om ons steentje bij te dragen aan het
milieu hebben we dit schoolreglement niet afgedrukt, maar gepubliceerd op onze website. Wie dit
wenst kan een afgedrukt exemplaar aanvragen.
Aan alle ouders wordt gevraagd om bovenstaande documenten te ondertekenen. Als jullie voor onze
school kiezen, onderschrijven jullie onze afspraken en ons pedagogisch project. Dit doen jullie door
het formulier in bijlage in te vullen en dit spoedig terug aan de juf van uw oudste zoon of dochter te
bezorgen. Telkens als er wijzigen zijn, zullen we jullie hiervan op de hoogte brengen en vragen we dit
opnieuw te ondertekenen.
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe GDPR-richtlijn van kracht betreffende de privacy van onze leerlingen.
Ook hiervoor vinden jullie een te ondertekenen document voor alle kinderen uit jullie gezin in bijlage.

Wij zijn jullie dankbaar voor het vertrouwen in onze school. Bij vragen, zorgen of problemen kan u
steeds bij ons terecht. Samen zoeken we naar een goede oplossing!

Welkom in onze school! We wensen jullie een fijn schooljaar toe!
Geert Peeters
directie

Contactgegevens
GO! Freinetschool Cocon
Heikantvenstraat 14
2910 Essen
0032 (0)3 667 25 03
info@freinetschoolcocon.be
geert.peeters@freinetschoolcocon.be
www.freinetschoolcocon.be
www.facebook.com/freinetschoolcocon
We delen ons secretariaat met basisschool Erasmus, Freinetschool Cocon en Erasmusatheneum. Als
jullie inbellen, krijgen jullie eerst een welkomstboodschap, vervolgens wordt de telefoon opgenomen
door een van onze medewerkers. Gelieve duidelijk school, klas en leerling te noemen zodat de
boodschap op de juiste bestemming raakt.
Directie: Geert Peeters
Secretariaat:
 Tamara Looijestijn: maandag, dinsdag en vrijdag aanwezig op het algemeen secretariaat in
Hofstraat. Maandagnamiddag op Cocon.
 Inne Lauwers: facturatie op maandag op het algemeen secretariaat in Hofstraat.
Zorgcoördinator: Ilke Neelen

Schooluren
Om een goede werking van de school te garanderen, vragen we jullie steeds tijdig aanwezig te zijn op
school. Om 8.30 begint dagelijks de speeltijd en gaan kinderen niet meer naar de voorschoolse
opvang. Alle kinderen worden dus ten laatste naar school gebracht tussen 8.30 en 8.50.

Kleuter- en
lagere school
Cocon

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

VM 08.50-12.30
NM 13.30-15.10

VM 08.50-12.30
NM 13.30-15.10

VM 08.50-12.05

VM 08.50-12.30
NM 13.30-15.10

VM 08.50-12.30
NM 13.30-15.10

Belangrijke data
Vakantieperiodes, vrije dagen, bijzondere activiteiten vinden jullie op de jaarkalender in bijlage.
Aanvullingen of wijzigingen worden schriftelijk met jullie gecommuniceerd.

Voor- en naschoolse opvang
Onze school voorziet in voor- en naschoolse opvang.
De voorschoolse opvang start om 7.00 en loopt tot 8.30. Kinderen die voor 8.30 op school
aankomen, gaan automatisch naar de voorschoolse opvang.
De naschoolse opvang start (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) om 15.30 en loopt tot
18.00. Kinderen die na 15.30 nog op school aanwezig zijn, gaan automatisch naar de naschoolse
opvang.
Op woensdag start de opvang om 12.20 en loopt tot 15.00. Kinderen die om 12.20 nog op school

zijn, gaan automatisch naar de naschoolse opvang.
Leerlingen van Cocon kunnen ook in Erasmus terecht voor voor- en naschoolse opvang. Ze worden
met intern busvervoer van en naar Cocon gebracht. Om misverstanden te vermijden vragen we voor
de kinderen van de Cocon via agenda (of briefje bij kleuters) op voorhand aan te geven of ze in de
naschoolse opvang zullen blijven. Kinderen die niet voor 15.25 (woe 12.20) opgehaald worden op
Cocon gaan mee met de schoolbus naar de naschoolse opvang in Erasmus.
Het lokaal van de voor- en naschoolse opvang bevindt zich helemaal rechts op het gelijkvloers van de
lagere school van Erasmus.
De aangerekende kosten voor opvang vinden jullie in de leerlingenbijdrageregeling, achteraan deze
bundel.

Parkeren en schooltoegang
Voor toegang tot de school vragen we alle ouders om langs de poort in de Rinkvenstraat te komen en
enkel langs de kant van de school te parkeren. Zo heeft onze schoolbus voldoende ruimte om de
kinderen van de voor- en naschoolse opvang af te zetten. Gelieve niet te parkeren op het voetpad,
opritten of het zebrapad. Graag ook rond het zebrapad de nodige afstand te houden zodat iedereen
veilig kan oversteken.

Eten en drinken op school
Op onze gezonde groene school …
… drinken we enkel water en dit bij voorkeur in een hervulbaar flesje. Doorheen de dag kan dit flesje
op school hervuld worden. Kinderen die iets anders bijhebben, nemen dit mee terug naar huis en
krijgen een bekertje water op school.
… hebben we op dinsdag en donderdag fruitdag.
Van oktober tot juni voorziet de school op donderdag een stukje fruit via het
Oog voor Lekkers project van de Vlaamse Overheid voor alle leerlingen. Jullie
vinden in deze bundel een uitgebreide fruitkalender voor het hele schooljaar.
Hiervoor betaalt u begin schooljaar een kleine bijdrage via de maximumfactuur.
Op dinsdag voorzien jullie zelf een stukje fruit.
Op de andere dagen laten we jullie de vrije keuze tussen fruit of koek. Kiezen jullie toch voor een
koek, vragen we jullie te kiezen voor een gezonde variant.
Dit alles steeds in een doosje met naam. Fruit dat geschild moet worden, graag ook geschild
meegeven.
… houden we van gezonde boterhammendozen. Enkele boterhammen,
aangevuld met een stukje komkommer, kerstomaatjes, wortel … We gaan
ervan uit dat de hoeveelheid in de boterhammendoos op maat van uw
kind is. De onkosten voor ineten in onze refter, vinden jullie terug in de
leerlingenbijdrageregeling achteraan deze bundel.

Bewegingsopvoeding: turnen en zwemmen
Alle kinderen van de school hebben wekelijks 2 lestijden turnen. De kleuters dragen op die dag
gemakkelijke kledij.
De kinderen van de lagere school hebben een turnzak met een sportieve broek, turnpantoffels en de
turn T-shirt van de school. Deze T-shirt kopen jullie bij de eerste inschrijving op onze school.
In de lagere school wordt er van oktober tot de april ook
tweewekelijks zwemmen in de Stok, in Roosendaal. De data vinden
jullie terug in de jaarkalender, de hieraan verbonden onkosten in de
leerlingenbijdrageregeling. In onze zwemzak zit een zwembroek of
badpak en een handdoek.
Niet deelnemen aan deze lessen kan enkel mits voorlegging van een doktersattest.

Busvervoer
Het busvervoer is een dienst van de school die jullie tegen betaling aangeboden wordt. De hieraan
verbonden kosten vinden jullie terug in de leerlingenbijdrageregeling.
Bij panne of slecht weer kan de bus niet uitrijden. We vragen jullie hiervoor begrip te tonen. De
leerlingen op de bus vallen onder de verantwoordelijkheid van de buschauffeur. Deze beslist of de
omstandigheden het toelaten om uit te rijden.
De bus rijdt volgens een strikt tijdschema. We vragen jullie tijdig klaar te staan aan de halte
aangezien de bus niet kan wachten, noch zal ze kinderen zonder begeleiding afzetten, tenzij hier
uitdrukkelijke toestemming van de ouders voor is.
Tijdens vervoer met de bus dragen alle leerlingen een fluovest. Dit geldt ook op uitstappen. Om de
herkenbaarheid te vergroten kopen jullie bij inschrijving op onze school een fluovest met logo van de
school.
Verdere afspraken op de bus kan u terugvinden in het busreglement.

Internet en privacy
Op onze website vinden jullie veel informatie betreffende de school, het schoolreglement, nuttige
documenten … De inhoud is eerder informatief. Volgen jullie graag de dagdagelijkse gang van zaken
op school, dan verwijs ik jullie graag door naar onze facebookpagina. Hierop verschijnen met
regelmaat foto’s en filmpjes. Als jullie zelf een facebookaccount hebben, kunnen jullie onze pagina
volgen en krijgen jullie de updates automatisch. Als jullie geen facebookaccount hebben, kunnen
jullie de foto’s bekijken door naar de pagina te surfen.
Zoals jullie misschien al ondervonden hebben, is sedert 25 mei een nieuwe wetgeving inzake privacy
van kracht. Daarom wil ik jullie vragen bijgaand document goed te lezen, aan te duiden wat jullie
wensen en te ondertekenen. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, mocht u
toch foto’s zien verschijnen die u niet gepast acht, laat het dan zeker weten zodat we ze kunnen
verwijderen. Leerlingen die niet op foto mogen, zullen onherkenbaar gemaakt worden zodat we de
foto waar ze op staan alsnog kunnen publiceren.

Afwezigheden:
Indien jullie zoon of dochter niet naar school kan komen, vragen we jullie om de school te
verwittigen.
Voor de leerlingen met geboortejaar 2012 en eerder geldt de Vlaamse Onderwijswetgeving
betreffende afwezigheden:
 4x per jaar mogen ouders zelf een afwezigheidsbriefje schrijven (zie agenda) voor een
afwezigheid tot en met 3 dagen. Zodra deze 4 attesten op zijn, moet u voor elke volgende
afwezigheid een doktersattest voorzien.
 Voor afwezigheden van 4 dagen of meer, moet er een doktersattest opgemaakt worden. Dit
geldt ook voor afwezigheden die een weekend overspannen. (vrij-zat-zon-ma = 4 dagen)
 Voor Nederlandse artsen die geen attest willen schrijven, kan de school een attest bezorgen
dat uw arts dan kan invullen. Jullie kunnen dit bekomen bij de leerkracht of downloaden via
onze website.
Voor alle andere afwezigheden dan deze wegens ziekte kan u best met de school contact opnemen.
In bepaalde gevallen kan er dan toestemming verleend worden, dit echter enkel voorafgaand aan de
afwezigheid.
Wanneer een kind 5 halve dagen ongewettigd afwezig is, wordt er door de school en het CLB een
dossier opgemaakt. Jullie zullen gecontacteerd worden om deze dagen alsnog te wettigen.

Medicatie op school
Op school mag er enkel medicatie toegediend worden op doktersvoorschrift. Hiervoor laat u het
document in bijlage invullen door uw huisarts. Bij ontbreken van dit document mag de leerkracht
geen medicatie toedienen. Jullie kunnen extra documenten verkrijgen op het secretariaat of
afdrukken via de website.

De school is heel blij met…
Helpende handen:




Fruitouders: ophalen van fruit bij Okay + hulp bij schillen op donderdag
Klusouders: hulp op allerhande klus- en werkdagen waarop we de school weer een beetje
mooier maken.
Talentouders: willen jullie een talent tonen aan onze leerlingen, hulp bieden in de klas … Er
zijn doorheen het jaar meerdere dagen waarop dit mogelijk is.

Speelmateriaal: ballen, steps, volledige puzzels, (kleuter)boekjes, gezelschapsspelen …
Reservekledij: ondergoed, broekjes, T-shirts …
Lege batterijen: onze school verzamelt lege batterijen voor Bebat. Per volle ton kunnen we
schoolmateriaal ruilen.

Bijlagen
Om thuis te bewaren:





Leerlingenbijdrageregeling: hierin zijn alle kosten opgenomen die jullie in de loop van het
schooljaar gefactureerd zullen worden.
Medicatiebeleid: door uw arts in te laten vullen alvorens medicatie kan toegediend worden
op school.
Fruitkalender: de fruitkalender voor dit schooljaar. Opgelet: afhankelijk van het
seizoensaanbod kunnen hier nog zaken in wijzigen.
Jaarkalender: de definitieve jaarkalender. Hiervan kreeg u reeds een voorlopige versie.
(afzonderlijk A3 - enkel voor gezinsoudsten)

Om zo snel mogelijk in te vullen en terug te bezorgen aan de school:




Enkel meegegeven met de gezinsoudsten
o Akkoord pedagogisch project en schoolreglement*
o Toestemmingsformulier privacywetgeving*
Voor alle leerlingen
o Medische fiche*
o Contactgegevens*
o Uitnodiging infoavond
*

opgelet deze documenten zijn dubbelzijdig

