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Schooljaar 2022 - 2023: We stellen ons graag voor!

Directie: Geert Van de Laar
directie.ibex@sgkod.be
0485/62.36.58
Groep Rood: Jongste kleuters
Jongste A: Sarah Avonds
Jongste B: Tineke Eerens
Jongste C: Tine de Hert
Klimleerkracht: Claire De Wael
Kinderverzorging: Karin Ah Munn

Groep Blauw: Oudste kleuters + 1ste leerjaar
Oudste kleuters: Ann Hofkens
1ste leerjaar: Cindy Laureyssens
Klimleerkracht: Chloë Lyssens + Benny Vos

Groep Geel: 2de en 3de leerjaar
2de leerjaar: Yentl Roelants
3de leerjaar B: Fran Dobbels
Klimleerkracht: Anke Le Blon + Benny
Vos

Groep Groen: 4de, 5de en 6de leerjaar
4de leerjaar A: Wendy Oortman
4de leerjaar B: Eliza Yaramis
5de leerjaar: Lore Peeters
6de leerjaar: Jolien Van Gorp
Klimleerkracht: Monique Lenaerts, Klaartje Lodewijckx,
Benny Vos, Joyce d’Hossche

Lichamelijke opvoeding:
Groep rood: Els Spelter
Groepen blauw, geel en groen: Maika Bartolomée Martinez
ICT coördinatie:
Geert Vanhoecke
Zorgcoördinator:
Astrid Roosen

Administratieve ondersteuning:
Tisha Lejeune

Beleidsondersteuning:
Claire De Wael

Creatieve therapie:
Luc Bombeke

Medewerkers:
Sylvia Bosmans – toezicht en slaapklas
Anne-Mie De Potter – toezicht
Agneta Serneels – toezicht en poets
Vanessa Baert – toezicht en poets

Essentiële derden:
Aldina Balic – CLB schoolanker
Ann Wilms – Schoolanker ondersteuningsnetwerk ONA+
Renee Vollebrecht – ondersteuner Expant 24
Nathalie Verrycken – logopediste
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Onze visie en structuur

Beweging en verbinding zijn de twee bouwstenen van onze school die als rode draad door
onze werking lopen.
Wij kiezen voor beweging omdat we er als team van overtuigd zijn dat bewegingskansen de
ontwikkeling van elk kind bevorderen. Hierbij vinden we het belangrijk dat ieder kind zijn
weg bewandelt in verbinding met andere kinderen, ouders en leerkrachten. Ook de
verbinding met de nabije omgeving, de natuur en het milieu vormt ons streefdoel. We willen
graag een groene en avontuurlijke plek creëren waar kinderen kunnen spelen, leren, beleven
en exploreren. Met respect voor de natuur en elkaar zullen ze uitgroeien tot jongeren met
een brede kijk op de wereld rondom hen.
Om onze visie kracht bij te zetten, kiezen we als school voor de naam IBEX.
De gelijkenis van onze schoolvisie met de behendigheid, het doorzettingsvermogen en de
samenwerking van deze steenbok is treffend:
De ‘ibexen’ beklimmen steile rotswanden om aan essentiële mineralen te komen. Om hun
doel te bereiken, zoeken ze hun eigen weg naar de top waarbij ze elkaar helpen.
Net als de ‘ibex’ gaan onze kinderen samen op weg naar essentiële vaardigheden en kennis.
Het individuele groeiproces van elk kind staat hierin centraal. Samen ondersteunen wij onze
kinderen bij het zoeken van hun eigen weg naar de top.
Bij dit alles geloven wij dat een fijne, warme schoolomgeving – waar kinderen met
goesting komen leren en leven – fundamenteel is.

In onze school werken we in 4 groepen. Elke groep heeft zijn eigen kleur.
De klassen binnen een groep werken zo veel als mogelijk verbindend samen. Zo gaan
bijvoorbeeld samen op uitstap.
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Ook alle groepen samen doen regelmatig verbindende activiteiten. Zo houden we voor elke
schoolvakantie een Ibex-beweegdag met de hele school.

Zorgbeleid

Onze school beschikt over een ‘klimteam’ van leerkrachten die in de groepen ondersteuning
biedt tot op de klasvloer. Zij ondersteunen leerkrachten en leerlingen in hun brede
basiszorg. Zo geven we met het hele schoolteam vorm aan ons zorgbeleid.
Voor het schooljaar 2022-2023 ligt de focus van het klimteam op binnenklasdifferentiatie en
co-teaching.

Schooluren

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
Voormiddag: 8.30 - 12.15 uur
Namiddag: 13.35 - 15.35 uur
Woensdag:
Voormiddag: 8.30 - 12.15 uur
Tijdig aanwezig zijn is een goede gewoonte. ☺
Leerlingen die toch te laat komen, melden zich aan het secretariaat (aanbellen bij de witte
deur).
Leerlingen waarvan de ouders schriftelijk de toelating geven om ’s middags thuis te gaan
eten, nemen de kortste weg naar huis. In geen geval kunnen leerlingen ‘s middags
rondhangen in de buurt van de school. Ze worden verondersteld van ofwel thuis te eten of
op school. Ook na school nemen leerlingen de kortste en veiligste weg en gaan ze meteen
huiswaarts.
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Opvang
Voorschoolse opvang: 7.00 - 8.00 uur
Naschoolse opvang: 15.50 - 18.00 uur
Woensdagnamiddagopvang: 12.30 - 18.00 uur
BELANGRIJK: De opvang sluit stipt om 18.00u.
Staat u in de file, geraakt u niet tijdig op het naschools toezicht, wilt u weten of de
kinderen al zijn opgehaald, …?
Het naschools toezicht kan u bereiken via 0468/ 35.41.37
Sla dit nummer op in uw telefoontoestel!
De aanwezigheden in het voor- en naschools toezicht worden digitaal geregistreerd om
discussies te vermijden.
Voor- en naschools toezicht
Per begonnen half uur:
€ 0,75
Afspraken opvang
Indien kinderen niet tijdig worden opgehaald, wordt een administratieve kost aangerekend
van €25 per begonnen half uur. Dit is ook van toepassing voor dagen waar GEEN naschoolse
opvang wordt voorzien bv: het einde van het schooljaar, kerstmarkt,…
Indien de ouders niet te bereiken zijn na 18.00u, zal de noodprocedure voor nietopgehaalde schoolkinderen van de Stad Antwerpen opgestart worden.
LET OP: De Stad Antwerpen heeft een noodprocedure voor niet opgehaalde schoolkinderen.
Bij herhaaldelijk te laat ophalen of het niet kunnen bereiken van de ouders, zal de school
genoodzaakt zijn gebruik te maken van deze procedure!
Door het ondertekenen van het schoolreglement/huishoudelijk reglement van de opvang ,
geeft u als ouder/voogd toestemming aan de school om de procedure voor niet-opgehaalde
schoolkinderen toe te passen wanneer het kind niet op tijd wordt opgehaald in de opvang en
er niet tijdig een geschikte oplossing kan gevonden worden. Uw kind wordt in dat geval
overgebracht naar een locatie voor noodopvang. De school hangt aan de schoolpoort uit
naar welke locatie voor noodopvang uw kind wordt gebracht. Indien u deze informatie niet
kan terugvinden, de school en/of opvangbegeleider niet te bereiken valt en u ongerust bent,
kan u bellen naar het nummer 101. Geef aan de school door wie uw kind in noodsituaties
mag komen ophalen, de noodopvang zal het kind enkel met deze personen laten meegaan.
Deze persoon zal zich ook moeten legitimeren bij het ophalen van het kind. De eventuele
kosten die verbonden zijn aan de procedure, vallen ten laste van de ouder/voogd.
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Tijdens de oudercontacten is er opvang tot 18.00u. Na 18.00u is er geen toezicht meer en
zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.
Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit
die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een
minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie,
voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer informatie vindt u hierover op:
https:/www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang

Fiscale attesten in verband met voor- en naschoolse opvang
U kan voor het voor- en naschools toezicht en het middagtoezicht een fiscaal attest van de school
bekomen.
Dit attest zal afgeleverd worden in de loop van het 3de trimester: eind mei, begin juni.
Uiteraard kan U dit attest pas verkrijgen wanneer alle rekeningen betaald zijn!

Brengen van leerlingen:
De schoolpoort opent om 8u. (vooropvang tussen 7u en 8u)
Tussen 8u en 8.15u verwelkomen we de leerlingen op de speelplaats.
Tussen 8.15u en 8.30u gaan alle klassen open.
Alle leerlingen hebben de keuze: op de speelplaats spelen óf naar de klas gaan. Ook al deze
ouders zijn welkom om mee tot aan de klas te gaan zodat er mogelijkheid is tot een kort
informeel gesprekje met de leerkracht. (Voor een langer gesprek, maak je beter een
afspraak met de leerkracht.)
Let op: bij het belsignaal om 8.30u starten de lessen. Leerlingen die nog op de speelplaats
zijn, gaan zelfstandig naar hun klas. Alle ouders verlaten de school meteen bij het horen van
het belsignaal via de groene poort.
Ophalen van leerlingen:
Om 15.35u gaat de schoolpoort open. Op woensdag om 12.15u.
Leerlingen van groep rood (jongste kleuters) worden opgehaald in de klas tussen 15.35u en
15.50u. Op woensdag tussen 12.15u en 12.30u.
Leerlingen van groep blauw (oudste kleuters en 1ste leerjaar) worden opgehaald in de
turnzaal.
Leerlingen van groep geel en groen (2de t.e.m. 6de leerjaar) staan op hun vaste
verzamelplaats op de speelplaats waar de ouders hen ophalen. De leerling geeft de
leerkracht een hand bij vertrek.
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Leerlingen die zelfstandig naar huis mogen, hebben daarvoor schriftelijke toestemming van
de ouders nodig. Na school nemen leerlingen de kortste en veiligste weg en gaan ze meteen
huiswaarts!
Rijen:
Onze school voorziet één rij die de leerlingen overzet ter hoogte van het kruispunt
Ruggeveldlaan - Seraphin de Grootestraat.
De rij vertrekt op school om 15.45u. en op woensdag om 12.25u.
Verkeersveiligheid
Gelieve bij het halen en brengen de verkeersregels in de straat te respecteren:
⮚ Niet dubbel parkeren.
⮚ Niet parkeren op het verkeersplateau in de afdeling Seraphin de Grootestraat.
● Alle kinderen dragen verplicht een fluohesje met logo van de school. Zo zijn ze zichtbaar
in het verkeer.
● Voor fietsers raden we het dragen van een fietshelm aan.
● Voldoende leerkrachten hebben een opleiding tot gemachtigd opzichter gevolgd om de
leerlingen veilig te begeleiden op de openbare weg.
Per fiets of met het openbaar vervoer naar school:
Vanaf het 4de leerjaar kunnen leerlingen zich zelfstandig in het verkeer bewegen.
Daarom vragen we met aandrang dat jongere leerlingen enkel onder begeleiding:
● naar de school fietsen.
● het openbaar vervoer nemen.
Fietsen kunnen netjes in de ondergrondse fietsenstalling geplaatst worden.
De kleinere kinderen kunnen dit niet alleen. Steek gerust een handje toe!
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Afwezigheden

Bij afwezigheden gelden enkele afspraken:
● We vragen u de school meteen (voor 08.30u) te verwittigen van elke afwezigheid.
Dit kan uiteraard telefonisch of via mail naar secretariaat.ibex@sgkod.be
o Voor kinderen van groep rood is er geen medisch attest of briefje van de
ouder vereist.
o De oudste kleuters van groep blauw zorgen bij voorkeur voor een
doktersattest of een briefje van de ouders.
o Voor alle andere leerlingen van de lagere school geldt:
▪ Is een kind meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een
medisch attest verplicht.
▪ Is het kind minder dan 3 opeenvolgende dagen ziek, dan is een briefje
van de ouders voldoende.
Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
▪ Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de
school en het CLB.
▪ Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten
zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Gebeurt dit toch
tijdens de schooluren, vraag dan steeds een medisch attest!
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op
voorhand met de directie. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om bepaalde
afwezigheden voor persoonlijke redenen toe te staan. Onder geen enkele voorwaarde kan
toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger
vertrek of latere terugkeer).
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Bijdrageregeling ouders schooljaar 2022-2023

Elke maand ontvang je via mail een rekening . Gelieve deze rekening binnen de 14 dagen te
betalen.
Indien je onterecht een herinnering krijgt of er staat een fout op de afrekening, neem je
persoonlijk contact op met het secretariaat of per mail. secretariaat.ibex@sgkod.be
Meer info over de bijdrageregeling vindt u in het schoolreglement.

Uniform

Verplicht aan te kopen via de school:
Jongste kleuters, groep rood
■ Groen fluohesje met logo van de school
Oudste kleuters, groep blauw
■ Groen fluohesje met logo van de school
■ Groene polo met logo van de school
Alle leerplichtige leerlingen (ook oudste kleuters!), groep blauw, geel en groen
■ Groen fluohesje met logo van de school
■ Groene polo met logo van de school
■ Blauw turn t-shirt met logo van de school
■ Groene turnzak met logo van de school
Alle andere kledij voor leerplichtige leerlingen (ook oudste kleuters!):
Zwart of marineblauw
Van schouders tot enkels (jas, trui, broek, rok,
kleedje, kousenbroek,…)
Vrij te kiezen
Schoenen (geen slippers of hakken), sokken, sjaals,
mutsen.
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