Kortrijkstraat 52
108 Sint-Jans-Molenbeek
02 410 08 00
www.gbswindroos.be
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Beste ouders ,
Wij zijn blij dat we u en uw kind mogen verwelkomen.
Graag maken we samen school,
een school waar iedereen zich thuis voelt.
In deze brochure vindt u de nodige informatie om uw weg te
vinden in onze school. Maar het is moeilijk om alles op papier
te zetten en daarom weet dat u bij vragen , suggesties of
opmerkingen steeds welkom bent.
Kom langs , bel ons op en vraag het als je iets wil weten.
In onze school is respect het belangrijkste motto :
Respect voor elkaar zowel medeleerlingen, ouders, leraars,
begeleiders, bezoekers, …
Respect voor het materiaal dat gebruikt wordt waarvoor het
dient, dat wordt opgeruimd, ...
Respect voor de natuur door afval te sorteren , planten en
bloemen te laten groeien, te bewonderen, …
Respect voor alle talenten door deze te appreciëren,
door niet te pesten, door een positieve houding, ...
Respect voor de afspraken gemaakt over gezonde voeding,
spelen, op tijd komen, …
Respect voor het werk van anderen zoals de poetsvrouwen,
de werkjes van medeleerlingen, …
Respect voor het ganse schoolgebeuren !
3

Kind centraal

wederzijds respect

duurzame gezondheidseducatie

talentenontwikkeling

taalvaardigheid

zelfstandigheid

democratische samenwerking

veilig klas- en schoolklimaat
In Windroos staat het kind centraal en gaan we voor de totale ontwikkeling van het
kind rekening houdend met ieders talenten en leefwereld. Er is aandacht voor de
totale persoonlijkheid en dit door goed onderwijs te organiseren op maat voor
iedereen. Zowel kinderen met problemen als kinderen met extra talenten krijgen de
nodige zorg en kansen om zich ten volle te ontwikkelen. Er wordt aandacht besteed
aan experimenteren, exploreren, creëren, zingen, drama e.d. en daarnaast wordt er
ook gewerkt aan het kennen van feiten, gebeurtenissen en het proces naar
oplossingen.
We respecteren elke geloofsovertuiging, ideologie of filosofie. Ieder kan zijn eigen
mening kwijt zonder anderen te kwetsen door vooroordelen, discriminatie of
indoctrinatie. We zijn een multiculturele school die deze opportuniteit ten volle wil
benutten door goed samen te leven in onze kleine gemeenschap. We zorgen voor een
goede sfeer in onze school door aandacht te hebben voor een veilig klas- en
schoolgevoel.
In Windroos is er ook aandacht voor het leefmilieu. Dit gebeurt door afval te sorteren,
kinderen de natuur te leren respecteren en te bewonderen en aandacht te besteden
aan de mobiliteit.
De weg naar zelfstandigheid neemt ook een belangrijke plaats in op Windroos. Er
wordt veel aandacht besteed aan persoonlijkheidsontwikkeling door eigen meningen
te vormen , door kinderen de kansen te geven om oplossingen te zoeken voor allerlei
problemen (met de mogelijkheid tot mislukken en opnieuw te proberen), door veel
aandacht en tijd te steken in leren leren, één van de vakoverschrijdende eindtermen.

Ons doel is niet onze kinderen vissen aan te bieden
ons doel is om onze kinderen te leren vissen !
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SCHOOLTEAM
kleuterschool
onthaal klas

juf Agnes

1ste kleuterklas

juf Ines

2de kleuterklas

juf Fadila

3de kleuterklas

juf Amal / juf Sara

Zorgjuf 1ste kleuterklas

juf Iris

Zorgjuf 2de kleuterklas

juf Marleen

Zorgjuf 3de kleuterklas

juf Ingrid

Lagere school
1ste leerjaar

juf Wendy
Juf Kelly

2de leerjaar

juf Jena

3de leerjaar

juf Edith

4de leerjaar

juf Britta

5de leerjaar

meester Peter

6de leerjaar

meester Seppe

Zorgjuf

juf Inja

Zorgmeester

meester Ronny

Lichamelijke opvoeding
meester Jochen
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opvangbegeleiders
juf Salima
juf Lila
meester Guy
meester Moustaki
poetsploeg
Aziza
Senada
Mimi
zorgcoördinator
Inge Lambrecht
beleidsondersteuner
juf Ann
levensbeschouwelijke vakken
Rooms-katholieke godsdienst

meester Stefaan

Islamitische godsdienst

meester Hochin
meester Salem

Protestantse godsdienst

juf Brigitte
Juf Karin

brede schoolcoördinator
Han De Meulemeester
Onderwijs centrum Brussel (OCB)
Karen Van De Walle
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Brusselleer
Lotte Agten
Centrum leerlingen begeleiding (CLB)
Psycho-pedagogisch consulent Sara Trossaert
Maatschappelijk werker
Arts
Paramedisch werker

Elisabeth Droeshout
Eva Michiels
Sarah Dehing

informatie- en communicatietechnologie
ICT-coördinator

meester Erwin

administratie
secretariaat

juf Anja

directie
directeur

meester Maarten

Scholengemeenschap
De school behoort tot de scholengemeenschap (SG 1080)






GBS Regenboog, Ulensstraat 83
GBS De knipoog, Zaadstraat 30
GBS Paloke, Ninoofsesteenweg 1001
GBS Windekind, Jean-Baptiste Decockstraat 54
GBS Windroos, Kortrijkstraat 52

Allen gelegen in 1080 Sint-Jans-Molenbeek
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Schoolbestuur
Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Graaf van Vlaanderenstraat 20
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Burgemeester : Mevr. Françoise Schepmans
Schepen
: Mevr. Annalisa Gadaleta,
schepen van het Nederlandstalig openbaar onderwijs
Afdelingshoofd openbaar onderwijs Niek Verhaeghe
Directeur met coördinerende opdracht: Chantal Laeremans,
directeur coördinatie SG 1080

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten (OVSG)
Het schoolbestuur en het personeel werken samen met OVSG.
Karen Dehaen,pedagogisch adviseur basisonderwijs BHG, en
Christophe Vansteeland, pedagogisch begeleider
competentieontwikkeling, begeleiden het schoolteam.
Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming heeft voor de
kleuterschool ontwikkelingsdoelen geformuleerd. Dit zijn
minimumdoelen die de school bij haar leerlingen moet
nastreven.
Voor de lagere school heeft het Vlaams Ministerie van Onderwijs
en Vorming eindtermen geformuleerd.
Leergebiedgebonden eindtermen moeten bereikt worden voor:
Lichamelijke opvoeding
Muzische vorming
Taal: Nederlands en Frans
Wereldoriëntatie
Wiskunde
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Leergebiedoverschrijdende eindtermen moeten nagestreefd
worden voor:
Sociale vaardigheden
Leren leren
Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)
Om deze ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te
bereiken, maakt de school gebruik van de expertise en de
leerplannen van het OVSG.
Elk lid van het schoolteam engageert zich om voor goed en
kwalitatief onderwijs te zorgen.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
Het schoolbestuur sluit een beleidscontract af met het CLB van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Ouders kunnen het CLB aanspreken voor specifieke vragen over
hun kind. Ouders hebben inspraak in de start van een eventuele
begeleiding.
Het CLB begeleidt bij:
Leren en studeren
Schoolloopbaan
Preventieve gezondheidszorg
Psychisch en sociaal functioneren
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem

 02 482 05 72



02 482 05 68
clb.vgc@clbvgc.be
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schoolraad
wie?

vertegenwoordigers van ouders, personeel,
lokale gemeenschap

wat?

rechten en plichten inzake info en
communicatie, advies- en overlegbevoegdheid

waar?

op school

wanneer?

driemaal per jaar

ouderwerking
wie?

alle ouders

wat?

samen ideeën uitwerken
ten voordele van de school

waar ?

school

wanneer?

afhankelijk van de activiteiten

klassenraad
wie?

leerkrachten, directie, zorgcoördinator,
zorgteam, CLB

wat?

. verantwoordelijk voor begeleiding en
onderwijs van de kinderen
. beslissingen i.v.m. welke kinderen hun
getuigschrift basisonderwijs ontvangen
en wie wel of niet naar de volgende klas
mag.

waar?

school

wanneer?

tweemaal per jaar
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DE SCHOOLDAG
Voormiddag

:

08:40u – 12:15u

Namiddag

:

13:30u – 15:25u






Wees beter 5 minuten te vroeg dan 1 minuut te laat.
Wie te laat is , komt eerst langs op het secretariaat.
Het is belangrijk dat uw kind elke dag naar school komt.
Wanneer u uw kind vroeger ophaalt, neemt u eerst
contact op met het secretariaat.

OPVANG
’s morgens vanaf 07:00 u tot 08:15u (betalend)
’s middag van 12:15u tot 13:30u (betalend)
‘s avonds van 15:45u tot 18:00u (betalend)
’s woensdags van 12:15u tot 18:00u (betalend)
De andere toezichten worden verzorgd
door het schoolteam.
 Het toezicht wordt verzorgd door v.z.w. Molenketjes.
 Verdere informatie kan je krijgen op het secretariaat.
 De opvangbegeleiders worden met respect aangesproken
door leerlingen en ouders.
 Maandelijks krijgen de leerlingen een factuur van de
onkosten voor de opvang mee. Voor klachten wendt u
zich tot de dienst onderwijs.
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C O N T A C T M O M E N T E N
 Dagelijks hebben de ouders de kans om met
de leerkrachten en directie te spreken.
Het kan steeds 10 minuten voor schooltijd
of na afspraak.
 In het begin van het jaar is er een schoolinfomoment en er worden ook klasinfomomenten georganiseerd per afdeling
(kleuterschool – lagere school) .
 Zeker 3 keer in het schooljaar nodigen
we u uit op individuele oudercontacten.
 Maandelijks is er ook een koffiemoment waar
alle ouders worden uitgenodigd om te praten
over schoolse zaken en/of opvoeding .
 We organiseren ook 4 keer 10 activiteiten
in samenwerking met Brusselleer.
In het Nederlands worden schoolse
onderwerpen besproken.
 De open-klas-momenten worden zeker
ieder trimester per klas georganiseerd
en dan worden alle ouders uitgenodigd
om actief deel te nemen aan de klaswerking
van uw kind.
 Regelmatig wordt ook een feest of open-schoolmoment georganiseerd. Dan hebben alle
de ouders kans om op een informele manier
kennis te maken met de schoolwerking
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WEBSITE
 Hoe geraak je op onze website?
www.gbswindroos.be
U vindt er veel informatie over de school zoals
afspraken, activiteitenkalender per maand,
informatie over de verschillende klassen, …

TAAL
 In onze school is Nederlands de onderwijstaal.
Wij hebben respect voor alle talen die de kinderen spreken
en op de speelplaats krijgt deze taal een plaats.
Wij vragen aan de leerlingen en de ouders een engagement
om binnen het schoolgebeuren het Nederlands als
omgangstaal te gebruiken.
Er wordt de ouders de mogelijkheid geboden om Nederlands
te leren (zie verder contactmomenten).
In het belang van het kind is het belangrijk
dat we elkaar goed begrijpen en zodoende
kunnen we extra uitleg geven in een andere taal.

ZORG
 In onze school worden alle kinderen zorgvuldig opgevolgd
door het team. In iedere afdeling zijn er leerkrachten die
leerlingen met problemen extra ondersteunen. Alles wordt
bijgehouden in een leerlingvolgssysteem .
 Ouders kunnen ten alle tijde naar de school
komen om raad en hulp te vragen.
Ook het team zal de ouders uitnodigen
om de evolutie van hun kind te bespreken
en samen de gepaste stappen te zetten
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KOSTELOOS


Alle leerboeken , schriften en schoolmateriaal
worden eenmalig gratis voorzien.



Bij beschadiging of verlies wordt in samenspraak met de
directie overlegd hoe de schade wordt vergoed.

KOSTEN


De ouders zorgen voor een schooltas die
stevig en waterdicht is. De boeken van de
school moeten er goed in passen.



De kinderen van de lagere school hebben
een schoolbadmuts(5 euro), een zwempak,
of zwembroek, een zwemzak, een handdoek.
Voor de turnles hebben de kinderen
turnpantoffels, een donkere turnbroek en
een school T-shirt(7 euro) nodig.

 Het toezicht voor en na de school
en tijdens de middag is betalend.
De facturen worden maandelijks meegegeven.
Deze betaling wordt geregeld door
vzw de Molenketjes.
 U kan een schooltoelage van de overheid krijgen:
93,21 euro voor een kleuter en van 104,86 euro tot 209,73
euro voor een leerling van de lagere school. Het inkomen van
het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het
kind in voldoende mate op school aanwezig zijn.
Meer informatie kan u krijgen op het secretariaat.
Indien nodig helpen we u bij het invullen van het formulier
of na afspraak .
Meer info? www.schooltoelagen.be
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NASCHOOLSE OPVANG

De Molenketjes vzw

Voor en na de schooluren en tijdens de middagpauze kan uw
kind tegen betaling in de opvang blijven. Die wordt
georganiseerd door De Molenketjes vzw. De Molenketjes vzw
organiseert ook speelweken tijdens schoolvakanties.
De opvang start ’s morgens om 7u. ’s Avonds kan uw kind er
terecht tot 18u. In de opvang kunnen kinderen onder andere
spelen, sporten of creatief bezig zijn. Op woensdagnamiddag
gaan we regelmatig op uitstap of gaat er een workshop door.
Het programma van de opvang wordt bij het begin van de
maand opgehangen in de school. Ook het thema van de
speelweken wordt daarin vermeld.
Graag meer info over de naschoolse opvang of de speelweken
van De Molenketjes vzw? Kijk het huishoudelijk reglement van
de opvang in op het secretariaat van de school of vraag een
exemplaar aan via info@demolenketjes.brussels of telefonisch
02 412 72 41.
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Wij hebben veel aandacht voor gezondheid in onze school.
 Een dag begint altijd met een goed en gezond ontbijt.

FRUIT
 Als 10-uurtje en 4-uurtje wordt alleen fruit toegelaten.
Op woensdag mag uw kind ook een koek meebrengen.
Snoep en chocolade worden niet toegelaten.
 Als u iets wil meegeven om de verjaardag te vieren,
willen we graag enkele voorstellen geven : een mandje fruit,
boeken om voor te lezen of om te lezen, spelletjes, puzzels, … .

DRINKEN
 In onze school zijn frisdranken verboden.
De kinderen kunnen melk of fruitsap meebrengen.
De kinderen kunnen steeds water drinken op school.

BEWEGEN
 Bewegen is belangrijk voor kinderen en daarom
moeten kinderen veel bewegen.
Ga met je kind regelmatig buiten spelen of
maak je kind lid van een sportvereniging.
Je kan steeds informatie krijgen op het secretariaat
of bij de klasleerkracht of de brede school coördinator.

AFVAL
 Wij doen ons best om een duurzame en
afvalarme school te zijn.
We gebruiken drinkbekers en brooddozen.
Afval wordt gesorteerd volgens de afspraken
gemeente.

van de
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OPENLUCHTKLASSEN


We gaan op meerdaagse uitstappen naar zee, een
boerderij of naar het bos. De kosten kunnen in
een spaarplan betaald worden.
De openluchtklassen zijn zeer belangrijk in het
leerproces:
zelfstandigheid, kennis van de natuur en sociale vaardigheden.

ZIEKTE
 Als je kind ziek is dan blijft het kind thuis.
Je verwittigt de eerste dag van afwezigheid
de school. Bij bepaalde ziektes ( zie lijst op volgende bladzijde)
dan verwittig je de school onmiddellijk.
 De school dient geen medicatie toe . We zullen steeds de
ouders contacteren en indien nodig een arts of de
hulpdiensten raadplegen. De ouders kunnen vragen om
medicatie toe te dienen maar dan moet dit schriftelijk
toegelicht worden : naam leerling – datum –
medicament – dosering –wijze van bewaring –
wijze van toediening – frequentie – duur van behandeling.
 Vanaf 6 jaar is uw kind schoolplichtig en dan gelden volgende
afspraken :
 is uw kind afwezig dan is een ziektebriefje verplicht.
 ouders mogen maximum 4 keer per jaar
zelf een briefje schrijven voor een
afwezigheid van minder dan 4 dagen.
 meer dan 3 opeenvolgende dagen,
dan moet het een doktersbriefje zijn.
17

 Eén keer kan je kind niet mee gaan zwemmen met een
briefje van de ouders , vanaf de 2de keer is een briefje van de
dokter vereist.
 Verwittig de school bij volgende ziektes (02 410 08 00)
kroep (difterie) • geelzucht, Hepatitis A, Hepatitis B •
buiktyfus, bacillaire, dysenterie • hersenvliesontsteking
(meningokokken, meningitis en -sepsis) • kinderverlamming
(poliomyelitis) • roodvonk (infecties met betahemolytische
streptococcen van groep A o.m. • scarlatina) • besmettelijke
tuberculose • kinkhoest • schurft • bof (dikoor) • mazelen •
salmonellosen, shigellose (besmettelijke diarree) • rubella •
huidinfectie (impetigo) • schimmelinfecties van de
schedelhuid • schimmelinfecties van de gladde huid •
pediculosis • varicella (windpokken) • hoofdluizen •
parelwratten • HIV-infectie
 Iedereen kan luizen krijgen, dit is geen schande.
Verwittig onmiddellijk de school.


02 410 08 00
 Het schoolbestuur heeft een verzekering bij
Ethias. De kinderen zijn verzekerd bij schoolongevallen en op het normale traject van
en naar school.
Eerst betaalt u de kosten en dan krijgt u een deel terug van
de mutualiteit. Het verschil betaalt de verzekering.
Materiële schade (brillen , kleren , ...) wordt niet vergoed.
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HUISWERK
Wat verwachten we van de ouders ?
 Positieve aandacht
 Goede omstandigheden om aandachtig te werken
 Afspraken en regelmaat
 Geef het kind de autonomie die het aankan
 Niet het resultaat maar het proces
 In de moedertaal mag
 Positieve houding tegenover het Nederlands

V
O
O
R
T
IJ
D
E
N
S
N
A

o
o
o
o
o
o
o
o

aanmoedigen om te beginnen
samen agenda overlopen
‘wat ga je doen ?’
‘hoe ga je het aanpakken ?’
‘je bent goed bezig’
in de buurt zijn
meeluisteren bij lezen
stimuleren tot zelf nadenken

o kijken of huiswerk is gemaakt
o stimuleren tot zelfcontrole
o problemen signaleren aan lkr

o verantwoordelijkheid
van je kind overnemen

o veel uitleg geven
o oplossingen
voorzeggen
o zelf maken

o verbeteren of
corrigeren
o extra oefeningen
geven

Huiswerk is belangrijk in het leren leren proces
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SECRETARIAAT
Juf Anja kan jullie steeds verder helpen bij administratieve
vragen en informeren over de werking van Windroos.
Aan het secretariaat zal het uurrooster van de secretaresse
ophangen zodat u weet wanneer ze aanwezig is. U kan
ook een afspraak maken zodat u niet hoeft te wachten.

TAALSCREENING
De school onderzoekt het niveau van het Nederlands
bij elke leerling die voor het eerst naar het lager onderwijs
gaat. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening. De
screening gebeurt nooit voor de inschrijving van de leerling
en is geen toelatingsvoorwaarde.
Na de taalscreening zal in een gesprek met ouders worden
besproken hoe we het kind het beste kunnen verder helpen.

BRENGEN /HALEN








VAN DE K I N D E R E N

’s Morgens komt iedereen binnen langs de inkomhal.
’s Middags worden de kinderen opgehaald in de
inkomhal.
’s Avonds worden de kinderen opgehaald langs de
grote, bruine poort.
De kinderen die in de garderie blijven worden
opgehaald langs de bruine poort. Alle kinderen tot
en met het 3de leerjaar gaan NIET alleen naar huis.
Als kinderen door iemand anders worden opgehaald,
wordt dat genoteerd in de agenda.
Als kinderen vroeger worden opgehaald wordt dit
gecommuniceerd met de klasleerkracht of het
secretariaat.

20

W A T B IJ R U Z I E ?

NOOIT worden kinderen berispt door andere ouders !

R U Z I E S T A P P E N P L A N bij leerlingen

Stop en koel af

praat en

zoek een

kies een oplossing

luister naar elkaar

oplossing

die goed is voor
iedereen

Onze school stapt
vanaf het schooljaar 2016-2017
in het anti-pest project KIVA .
(info :http://www.kivaschool.be/be)
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september
Donderdag
Vrijdag
woensdag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag

01/09/2016
02/09/2016
07/09/2016
12/09/2016
13/09/2016
29/09/2016

Eerste schooldag
School-info-moment
Ezelsoor in Huis van Culturen : kaften
Klas-info-moment lagere school
Klas-info-moment kleuter school
Pedagogische studiedag (opvang)

oktober
woensdag
05/10/2016
Vrijdag
14/10/2016
Donderdag
27/10/2016
29/10/2016 t.e.m. 06/11/2016

Facultatieve verlofdag(opvang)
Veldloop
Oudercontact
Herfstvakantie

november
vrijdag
Vrijdag

11/11/2016
25/11/2016

Wapenstilstand
Zwemmarathon

december
24/12/2016 t.e.m. 08/01/2017

Kerstvakantie

januari
Donderdag
Woensdag

12/01/2017
25/01/2017

Oudercontact
Pedagogische studiedag

februari
Vrijdag
03/02/2017
Vrijdag
17/02/2017
25/02/2017 t.e.m. 05/03/2017

Facultatieve verlofdag
Grappeling
Krokusvakantie

maart
Donderdag

30/03/2017

Oudercontact

april
01/04/2017 t.e.m. 16/04/2017

Paasvakantie

mei
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

24/05/2017
25/05/2017
16/05/2017

Facultatieve verlofdag (opvang voorzien)
Hemelvaartsdag
Verlofdag

05/06/2017
26/06/2017
27/06/2017
30/06/2017

2de Pinksterdag
Oudercontact
Proclamatie
Laatste schooldag tot 12u15

juni
maandag
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
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