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Beste ouders, 
 
 
 
Hartelijk dank voor de belangstelling die u toont voor GO! Basisschool  ’t Klavertje in  
Staden. 
 
Met deze infobrochure willen we u graag informeren over de werking van de school en 
de dagelijkse gebeurtenissen in onze school. 
 
Leerlingen spenderen heel wat uren op school, het is dan ook van het grootste belang dat 
ze zich goed voelen en met plezier elke dag terug naar school komen. 
Als schoolteam stellen we dan ook alles in het werk om onze leerlingen op een zo goed 
mogelijke manier te begeleiden. Naast het bieden van een uitdagend en passend 
onderwijsaanbod, zetten we ook in op het welbevinden van alle betrokkenen.   
 
Naar ouders toe hanteren we een open beleid. We vinden het belangrijk om op een open 
en eerlijke manier met elkaar in dialoog te kunnen treden. U als ouder en wij als school, 
streven namelijk dezelfde doelstellingen na, we willen allen het beste voor uw kind.  
 
Wij zijn een kleinschalige school, waardoor we kunnen spreken van een familiale sfeer, 
iedereen kent iedereen op school. Leerlingen en leerkrachten van de kleuterafdeling 
kennen de leerlingen en leerkrachten van het lager en omgekeerd. Dit zorgt ervoor dat 
de kinderen doorheen de dag een veilig gevoel hebben en nauw opgevolgd worden.  
 
De diversiteit op onze school is groot. We vinden het belangrijk dat elk kind krijgt waar hij 
of zij nood aan heeft. Om dit te realiseren stappen we af van een traditioneel 
klassensysteem en werken we met verschillende niveau- en leeftijdsgroepen.  De 
ontwikkeling van elk kind wordt individueel opgevolgd en hun leertraject wordt hierop 
afgestemd. 
  
Indien u, na het lezen van de info-brochure verdere informatie wil over de school, dan 
bent u uiteraard steeds welkom op school. 
  
Vriendelijke groeten,  
In naam van het ganse schoolteam, 
 
 
Lysbeth Snauwaert 
Directie  



Situering 

 

GO! Basisschool ’t Klavertje is een school van het GO! onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap en wij maken deel uit van 

Scholengroep 26 ‘Mandel en Leie’. 

 
Onze contactgegevens: 
 GO! basisschool ’t Klavertje 
 Diksmuidestraat 1, 8840 Staden 
 Tel.: 051/ 70 12 48 
 e-mail: info@bsstaden.be  
 e-mail: lysbeth.snauwaert@bsstaden.be  
 website: www.bsstaden.be  
 
Onze school is gelegen op een groot, groen domein 
dichtbij het centrum van Staden.  
 
 
 
 
 

Ons schoolteam 

 

Directie: 
Lysbeth Snauwaert – lysbeth.snauwaert@bsstaden.be  
 
Leerkrachtenteam kleuterafdeling  
Juf Eveline Priem (jongste kleuters) 
Juf Saskia De Poorter (oudste kleuters) 
Juf Katelyn Sabbe (SES-leerkracht & kleuterturnen) 
Juf Dominique Perneel (SES-leerkracht & kleuterturnen) 
 
Leerkrachtenteam Lager onderwijs 
Juf Conny Bettens (1° graad) 
Juf Sofie Van Poecke (1° graad & leerkracht lichamelijke opvoeding)  
Juf Erika Becu (2° graad & ATN-leerkracht) 
Juf Sara Verlinde (2° graad) 
Juf Kelly Roggeman (3° graad) 
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Inschrijven 

 

In de loop van het schooljaar kan er dagelijks ingeschreven worden tijdens de schooluren 
(van 9u tot 16u, op vrijdag tot 15u) of op afspraak (051/ 70 12 48). 
 
Maanden juli & augustus: 
Van 1 juli  tot en met 5 juli en vanaf 16 augustus, telkens van 9u tot 12u en van 13u tot 16u 
(op woensdag enkel in de voormiddag). 
Of op afspraak: 051/70 12 48.  
 
 
Voor het eerst naar school: 
 
Kleuters kunnen op de leeftijd van 2 jaar en zes maanden instappen op vastgelegde 
instapdata.   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf de leeftijd van 3 jaar kan elk kind op elk ogenblik ingeschreven worden op school.  
Er moet niet gewacht worden op een instapdatum. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schooljaar 2020 – 2021 

Dinsdag 1 september Aanvang schooljaar 

Maandag 9 november Na de herfstvakantie 

Maandag 4 januari Na de wintervakantie 

Maandag 1 februari  

Maandag 22 februari Na de krokusvakantie 

Maandag 19 april Na de lentevakantie 

Maandag 17 mei  



 

Schoolorganisatie  

 

De kleuterafdeling: 
 
Onze kleuters worden opgesplitst in 2 leeftijdsgroepen:  

- de jongste kleuters (instapklas en 1° kleuter)  
- de oudste kleuters (2° en 3° kleuter) 

 
Afhankelijk van het lesaanbod wordt de kleutergroep opgesplitst of worden er 
activiteiten georganiseerd voor alle kleuters samen. Dit gebeurt vooral bij sport & 
beweging, uitstapjes,  activiteiten zoals grootouderfeest en schoolfeest.  
We vinden het enerzijds belangrijk dat kleuters zich veilig voelen en in een rustige 
omgeving zich kunnen ontwikkelen, maar daarnaast willen we ook voldoende aandacht 
geven aan het stimuleren van sociale contacten en het leren van elkaar.  
 
 
 
De lagere afdeling: 
 
De lagere afdeling werkt in niveaugroepen en leeftijdsgroepen (graadklassen).  
 
Niveaugroepen 
Voor de vakken wiskunde en Nederlands kiezen we om de leerlingen van het lager 
onderwijs in te delen op niveau. In deze groepen zitten leerlingen van verschillende 
leeftijden bijeen die op een gelijk niveau werken. We opteren voor deze formule om 
leerlingen een zo passend mogelijk aanbod te kunnen bieden. Op zeer regelmatige basis 
wordt er geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Het doel is om iedereen optimaal te 
begeleiden in het leertraject en hen te stimuleren in hun ontwikkeling.  
 
 
Leeftijdsgroepen  
Bij wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding en muzische 
vorming worden leerlingen ingedeeld naar leeftijd. Op 
die manier vinden ze aansluiting bij hun leeftijdsgenoten 
wat het welbevinden van de leerlingen bevordert. De 
leerinhouden die aan bod komen worden zoveel 
mogelijk afgestemd op de interesses van de leerlingen 
en daar waar nodig wordt gedifferentieerd.  
   
Taalklas 
De Taalklas is voor leerlingen die nog onvoldoende het 
Nederlands beheersen. Hier wordt er in kleine groepjes 
of individueel gewerkt aan de taalontwikkeling. Het aanbod binnen de taalklas wordt 
afgestemd op de noden van de leerling. De tijd dat leerlingen doorbrengen in deze klas is 
afhankelijk van de evolutie die ze maken. 



Schooluren  

 
 
Uurregeling: 
 maandag: 09u00 – 12u10 13u15 – 15u55 
 dinsdag:  09u00 – 12u10 13u15 – 15u55 
 woensdag: 09u00 – 11u45  
 donderdag: 09u00 – 12u10 13u15 – 15u55 
 vrijdag: 09u00 – 12u10 13u20 – 15u00 
 
 
 
 
Aan- & afwezigheden: 
Het is voor schoolse ontwikkeling van alle kinderen, kleuters en leerlingen van het lager, 
belangrijk om regelmatig en frequent aanwezig te zijn op school.  
Wij vragen dan ook met aandrang om uw kinderen op tijd en, indien mogelijk, dagelijks 
naar school te laten komen. 
Alle leerlingen die 6 jaar zijn, of worden voor 31 december van het lopende schooljaar, zijn 
leerplichtig. Als school is het onze plicht om deze aanwezig goed op te volgen. 
Afwezigheden moeten gemeld worden bij de overheid. 
 
Het kan natuurlijk zijn dat uw kind omwille van een grondige (wettige) reden niet 
aanwezig kan zijn op school. Indien dit het geval is vragen wij de school steeds zo snel 
mogelijk op de hoogte te brengen.  
 
 
Wat geldt als wettige afwezigheid? 

 
- Ziekte 

• Briefje van de ouders: 
Als ouder mag je maximum 4 keer per jaar een ziektebriefje uitschrijven, 
voor een periode van maximum 3 opeenvolgende 
dagen. Dit kan als uw kind niet ernstig ziek en een 
bezoek aan de dokter niet nodig is. 
 
 

• Doktersbriefje: 
Afwezigheden wegens ziekt die langer dan 3 dagen duren moeten steeds 
gewettigd worden door een ziekte-attest van de dokter. 
Als u zelf reeds 4 briefjes hebt geschreven voor de ziekt van uw kind, dient 
u steeds (ook bij 1 of 2 dagen ziekte) een attest te bezorgen van de dokter. 
 
 
 
 



- Afwezigheden van andere aard 

• Het kan dat uw kind afwezig is door andere redenen, zoals familiale 
redenen (huwelijk, overlijden, …). Deze afwezigheden worden steeds op 
voorhand gemeld aan de directie en worden gewettigd door een officieel 
document (of een kopie). 

• In zeer uitzonderlijke gevallen kan de directie, na overleg met de ouders, 
toestemming geven om 1 of meer dagen afwezig te zijn. dit kan enkel mits 
zeer grondige reden en kan nooit toegestaan worden om op reis te gaan 
tijdens verplichte lesdagen. 

 
 
Opvang: 

Kinderen kunnen elke morgen van 8u45 terecht op school.  
Op maandag, dinsdag en donderdag is er na schooltijd opvang tot 16u15, op 

 woensdag is er opvang tot 12u00 en op vrijdag tot 15u15. 
 De leerlingen van het lager, die in de opvang blijven, kunnen in de studie hun 
 huiswerk maken.  

 
Daarnaast organiseert de school extra opvang waarvoor een vergoeding wordt 
aangerekend van €0,65 per beginnend kwartier. 
 

Maandag 8u00 – 8u45 16u15 – 17u00 

Dinsdag 8u00 – 8u45 16u15 – 17u00 

Woensdag 8u00 – 8u45 12u00 – 12u45 

Donderdag 8u00 – 8u45 16u15 – 17u00 

Vrijdag  8u00 – 8u45 15u15 – 16u00 

  
 

 
Indien u naast deze uren opvang nodig hebt, kan u terecht in de Buitenschoolse 
Kinderopvang “De Paddenstoel” georganiseerd door de gemeenten.  
  
De kinderen worden door de schoolbus daar opgehaald en terug gebracht. 

  
 
 
 
  Buitenschoolse Kinderopvang “De Paddestoel”  
   Tel.: 051/ 70 82 03 
   e-mail: kinderopvang@staden.be 
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Busvervoer  

 

Onze Basisschool ‘t Klavertje beschikt over een eigen schoolbus voor kinderen die op 
meer dan 1 km afstand wonen van de school. Onder begeleiding worden zij ’s morgens 
opgehaald en ’s avonds terug veilig thuisgebracht. 
Kinderen die gebruik maken van de gemeentelijke kinderopvang kunnen ’s morgens door 
de schoolbus worden opgehaald en worden op het einde van de dag terug afgezet. 
 
      Tarieven schooljaar 2019-20: 

• jaarabonnement  
       kleuters: € 110 
       leerlingen L1 – L2 – L3: € 130 
       leerlingen L4 – L5 – L6: €150 
 

• weekabonnement: € 15 
 

• 1 rit: € 1,50 
 
 
 
  

Maaltijden 

 
 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen op school blijven eten. 
Zij kunnen hun boterhammen meebrengen maar er kan ook gekozen worden voor een 
warme maaltijd of soep bij de boterhammen. 
 
Om organisatorische reden dient deze keuze gemaakt te worden voor het ganse 
schooljaar. Wijzigingen kunnen eventueel gebeuren na overleg met de directie. 
 
Prijs maaltijden (maandelijks te betalen via factuur): 
 Warme maaltijd kleuter: € 2,70 
 Soep kleuter: € 0,85  
 
 Warme maaltijd lager: € 3,40 
 Soep lager: € 0,90  
 
 
 
 
  



Andere weetjes 

 
Maximumfactuur 
 
Het basisonderwijs is in principe gratis. Dit wil zeggen dat alle nodige schoolmaterialen 
(leerboeken, schoolgerief, knutselmaterialen, materialen voor de hoekenwerking bij de 
kleuters, …) voorzien worden door de school. 
 
Daarnaast werd de maximumfactuur vastgelegd voor activiteiten die de school 
organiseert om het leren boeiender en aangenamer te maken voor de leerlingen 
(toneelvoorstelling, sportactiviteiten, …).  
Voor de kleuters mag het bedrag per schooljaar maximum € 45 bedragen, voor de 
leerlingen van het lager € 85.  
 
 
Media 
 
Onze school heeft ook een website: www.bsstaden.be.  
Deze website is nog in ontwikkeling. Je vindt al wat informatie terug, maar dit zal in de 
toekomst verder uitgewerkt worden. 
 
Je kan de school ook volgen via Facebook (GO! basisschool ’t Klavertje). 
 
 
 
 
 

Nog vragen?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u nog vragen hebt of u wenst te school te bezoeken, neem gerust contact met ons 
op voor een afspraak of kom gewoon eens langs: altijd welkom! 
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