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Welkom op Millekemol! 

 
Beste ouders,  

 

We zijn blij dat je voor onze school gekozen hebt. We beschouwen dit als een blijk van 

vertrouwen. We zien het als een voorrecht dat we mogen meehelpen aan de opvoeding van je kind. 

 

We zullen je kind goed onthalen. Je mag erop rekenen dat we als schoolteam ons ten volle zullen 

inzetten om je kind een eigentijdse opvoeding en goed onderwijs te geven. 

 

Vanzelfsprekend hopen we dat je jouw kind zal aanmoedigen om met ons mee te werken. Zo 

worden we goede bondgenoten in de opvoeding van je kind. Aarzel niet om contact op te nemen 

als er problemen zijn. We staan klaar om samen naar een oplossing te zoeken. 

 

Deze schoolbrochure geeft beknopt de afspraken en regels van de school weer.  

 

Verder verwijzen we naar het “blauwe infoboekje” met veranderlijke info, dat elk schooljaar 

wordt aangepast en begin september met de kinderen wordt meegegeven. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beste leerling 

 

Van harte welkom in onze school. 

 

Zet je je eerste stapjes in de kleuterschool, dan gaat een boeiende wereld voor je open. 

Kom je naar het eerste leerjaar dan kom je in een nieuwe wereld van cijfers en letters terecht. 

 

Ben je nieuw op onze school, dan kan de aanpassing wat tijd vragen. Maar we geven je graag die 

tijd en ruimte. 

 

We wensen je een fijne schooltijd toe. 

 

 

Het schoolteam
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Onze schoolbrochure 

 
 

In het schoolreglement staat wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij 

van jou en je kind verwachten. 

Deze leefregels vertellen je dit in het kort. 

 

Door je kind in te schrijven in onze school ga je akkoord met het 

schoolreglement en dus ook met alles wat er in deze leefregels staat.  

 

Het uitgebreide schoolreglement kan je vinden op onze website.  

https://www.millekemol.be/index.php/algemene-info/schoolreglement  

Dat schoolreglement wordt elk jaar besproken op de schoolraad. Elk schooljaar 

gaat u opnieuw voor akkoord moeten tekenen. Dit akkoord is bindend. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.millekemol.be/index.php/algemene-info/schoolreglement
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Katholiek Onderwijs 

 

Jullie hebben gekozen voor een Katholieke Dialoogschool.  

Dat wil zeggen dat jullie akkoord gaan met het feit  

dat we vanuit het voorbeeld van Jezus gaan  

uitzoeken wat leren en leven kan betekenen.  

 

Op onze school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. 

Jullie zijn wel onze partner in de vorming van je kind. Dat houdt ook in dat je 

kind aanwezig is tijdens de lessen rooms-katholieke godsdienst. 

Je kind zal meegaan naar onze vieringen. Vanuit het openstaan naar andere 

culturen en geloven moeten ze niet actief meedoen, maar wel aanwezig zijn.  

Er zullen ook activiteiten binnen de klas gebeuren zoals Moederdag, 

Damiaanactie,… Met deze activiteiten dienen zij ook mee te doen. Uiteraard kan 

dit met een ander achterliggende reden. 

 

 

Op tijd komen is zeer belangrijk 
 

De lessen beginnen om 8.40u. Kinderen zijn zeker om 8.35u op school. Dat geeft 

hen de tijd om rustig naar de rij te gaan en de klas binnen te gaan. 

 

We stoppen met de lessen om 11.55u. Dan gaan ze rustig naar huis of naar de 

speelplaats om hun boterhammen op te eten. 

 

We starten terug met de lessen om 13.10u. Als ze thuis gaan eten dan zorg je er 

dus voor dat ze zeker om 13.05u terug op school zijn.  

 

Op het einde van de dag gaat de bel om 15.30u. Dan kunnen ze naar huis. 

De kleuters mogen om 15.25u naar huis. Ook hier is het belangrijk dat ze op tijd 

afgehaald worden. 
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We gaan op schooluitstap 
 

 

Is de uitstap korter dan 1 dag? Dan is je kind verplicht om mee te gaan. 

 

Kijk goed het briefje na waarop staat wat er in de rugzak moet zitten. 

Kijk ook goed naar de uren want deze kunnen met een uitstap wel eens 

veranderen. 

 

 

 

 

Veilig naar school 
 

 

Heb je ons circulatieplan al gezien? 

 

We hebben namelijk heel goede afspraken gemaakt met alle ouders en kind(eren) 

die hier naar school komen. Je kan dit altijd terugvinden op onze website en 

achteraan dit boekje. 

 

https://www.millekemol.be/images/documenten/220208_circulatieplan.pdf  

 

Nog een paar aandachtspuntjes : 

• Een fluohesje zorgt ervoor dat iedereen je goed kan zien. Draag het dus 

elke dag. 

• Een helm op de fiets is een super goed idee. 

• We wandelen steeds rustig en netjes op het voetpad. 

• Ben je met de fiets? Dan hebben we onze fiets in de hand als we de school 

binnenkomen en buitengaan. Dat is leuker en veiliger voor iedereen. 

 

Mama, papa, oma, bompa,… 

 

Wat leuk dat jullie de kind(eren) komen halen. Houden jullie ook goed het 

circulatieplan in de gaten?  

 

De poort voor de kleuters gaat 5 minuten vroeger open.  

Is het een beetje later? Sorry, dan is de juf of meester nog eventjes bezig met 

het afsluiten van de dag.  

 

https://www.millekemol.be/images/documenten/220208_circulatieplan.pdf
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Oh neen, ze maken ruzie 
 

Ruzie maken is nooit leuk. Pesten is verkeerd! 

 

Het hoort voor een stukje bij het opgroeien van de kinderen en vaak krijgen ze 

het zelf opgelost.  

Af en toe is een helpende hand echter nodig.  

 

Moedig uw kind aan om met de leerkracht te praten als er een probleem is dat ze 

zelf niet opgelost krijgen. 

Zo kunnen we samen op zoek gaan naar een oplossing. Denk er wel aan, dat een 

pestprobleem vaak niet op 1-2-3 opgelost geraakt. We doen ons best om het zo 

snel mogelijk en zo goed mogelijk onder controle te krijgen.  

 

 

 

   Bezoekje aan de school? 

 
   Is je kind iets vergeten? Dan kan je dit naar school brengen  

   via de voordeur. Wanneer je aanbelt, zal er iemand komen 

opendoen.  

Vergeten hoort echter ook bij het opgroeien. Steeds alles komen nabrengen is 

daarom niet altijd een goed idee. Eens een keertje niet kunnen meedoen, kan 

ervoor zorgen dat ze het de volgende keer niet meer vergeten.  

 

Moet je voor iets anders op school zijn? Afspraak, kind halen, …  

Je bent verplicht jezelf aan de voordeur aan te melden. Zo weten wij steeds wie 

er aanwezig is op onze school.  

Ga daarom niet zomaar via een andere poort het schooldomein op. Is dat voor jou 

echter veel gemakkelijker? Bel dan even eerst op de telefoon om aan te kondigen 

dat je graag via een andere poort de school zou willen binnenkomen. Dan houden 

we daar rekening mee.  
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Respect en vertrouwen 

 
We hebben een luisterend oor voor al onze leerlingen.  

Problemen willen we extra zorg en aandacht geven. 

 

Het is echter zeer belangrijk dat dat gebeurt in  

het volste vertrouwen en met het nodige respect. 

 

De school is geen plaats om geschillen op te lossen die zich in de thuissituatie 

voordoen.  

We vragen dan ook om van de school geen betrokken partij te maken.  

 

Hebt u een klacht of bent u ontevreden over iets dat met de school te maken 

heeft? 

Dan bent u altijd welkom voor een gesprek.  

We gaan graag samen met u op zoek naar de beste oplossing. Ook hier met het 

nodige respect en vertrouwen.  

 

 

Contact 
 

In het blauwe boekje kan je het mailadres van de leerkracht terugvinden. 

 

Heb je een vraag? Stuur gerust een mailtje. 

De leerkracht zal zo snel mogelijk antwoorden.  

Hebt u het mailtje na 16.30u of in het weekend verzonden? Hou er dan rekening 

mee dat het antwoord op zich kan laten wachten tot de volgende werkdag.  

 

Is het heel dringend? Vanaf 8u ’s morgens kan u al bellen naar de school. 

 

Ook het CLB is er voor jou. Zij kunnen een waardevolle partner zijn in de hulp 

van je kind. 

 
Carine Ooms 
Psychopedagogisch Consulent 
carineooms@vclb-kempen.be 
 
Vrij CLB Kempen vestiging Mol 
Edmond Van Hoofstraat 8, 2400 Mol 
+32 14 33 76 20, www.clb-kempen.be 

mailto:carineooms@vclb-kempen.be
http://www.clb-kempen.be/

