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Onthaalbrochure voor Studenten 
 
 
 
 
 

Algemene Inlichtingen  
 

Je bent van harte welkom in onze basisschool.  
 
In onze Sancta Maria Basisschool sta je er niet alleen voor. Je kan beroep doen op verschillende 
mensen die jou willen ondersteunen: je klasmentor, je directeur Rita van Aelst, de schoolmentor 
Andy Delmé, het secretariaat, …  
Dit vademecum wil je alvast wat op weg helpen om onze school te leren kennen. 
 

 

Onze schoolwebsite 
 

Onze website:  
 
www.sancta-maria-aarschot.be 
 
 
Op onze website vind je naast foto’s en verslagen van verschillende klas- en schoolactiviteiten, 
nog heel wat info over onze school. 
Bij ‘onze school’ vind je: 

- Het opvoedingsproject van onze school  
- Het personeelsteam 
- Klassen 
- Schoolbrochure en schoolreglement 
- Dagindeling 
- Zwembeurten 
- Agenda 
- Nieuwtjes 
- … 

 
  

http://www.sancta-maria-aarschot.be/
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Dit moet je weten! 
 

Aanwezig: 
Zorg dat je tijdig aanwezig bent. (ten laatste 8.15 uur en zeker tot 15.50 uur) 
 
Afwezig: 
Afwezigheid wordt gemeld ten laatste om 08.00 uur op de lesdag dat je moet aanwezig zijn. Je verwittigt 
de klasmentor of het secretariaat. 
 
Maken van kopieën: 
Kopieën kunnen, na overleg met je klasmentor, op school gemaakt worden.  Zorg dat dit tijdig gebeurt. 
 
Knutselmateriaal: 
De school beschikt over verschillende materialen. Vraag tijdig aan je klasmentor welke materialen van de 
school gebruikt kunnen worden.  
 
Uitstappen: 
Uitstappen kunnen enkel na overleg met klasmentor en directeur.  
 
Brandveiligheid: 
Informeer je bij de klasmentor wat er moet gebeuren bij brand en evacuatie. 
 
Toezichten: 
Alleen derdejaarsstudenten mogen zelfstandig toezicht op de speelplaats houden.  Tweedejaarsstudenten 
mogen altijd mee toezicht houden met de klasmentor. 
 
Fruit- en waterdag:  
Elke woensdag krijgen de leerlingen een stuk vers fruit aangeboden. Ook wordt er op woensdag alleen 
water gedronken.  Bespreek met je klasmentor hoe dit in jouw klas verloopt.. Frisdranken worden niet 
gedronken in de nabijheid van kinderen. 
Na de voormiddagspeeltijd wordt alleen maar water gedronken. Fruitsap, appelsap en choco worden dan 
niet aangeboden. 
Vanaf schooljaar 2012 brengen de leerlingen geen plastiekflesjes meer mee, dus ook de leerkrachten niet. 
 
Zorg en GON-begeleiding: 
Informeer vooraf welke kinderen extra zorg nodig hebben (zie stagetaken). Zorg dat je ook weet wanneer 
welk kind uit de klas gehaald wordt. Vang de leerling ook op wanneer hij/zij terugkomt. (wat moet hij /zij 
doen…) 
 
Orde en netheid: 
Tijdens je stage ben je mee verantwoordelijk voor de orde en netheid in en rondom je klas.  Voor je de 
klas verlaat, zorg je ervoor dat  

- de bankjes proper zijn,  
- de klas geborsteld ,  
- het bord afgewassen en  
- de vuilbak geledigd is in de container,… 

 
Gebruik van multi-functionele ruimten in de school: 
Zolder, gymzaal, refter en multimedia-apparatuur (laptop, beamer, tv-dvd, fototoestel,…) kan je reserveren 
via de klasmentor of het secretariaat. 
 
Reserveren van lokalen en /of apparaten: 
voor multimedia (laptops, beamer, TV en DVD/video, fototoestel, digibord,…): tijdig reserveren via de 
klasmentor. 
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De leefregels 
 

De leefregels voor de kinderen  
vind je terug in de schoolbrochure op de website en in de klas. 
 
De leefregels voor de leerkrachten. 
 
Toezicht:  
- bekijk het schema van de toezichten (studio of klas); 
- begin stipt op tijd met je toezicht; 
- speel niet mee; 
- verzeker steeds het toezicht bij de toiletten; 
- treed kordaat maar pedagogisch verantwoord op tegen pestende en vechtende kinderen 
- laat geen kinderen toe in gangen en klassen; 
- bij wangedrag en/of lichamelijk geweld stuur je een andere leerling naar boven om  
  de directie of een andere leerkracht te halen om de ‘stoute’ ll van de speelplaats te  verwijderen 
- verplicht de kinderen bij een stortbui te schuilen onder het afdak 
- er wordt alleen gevoetbald op het voetbalveld, zie regeling aldaar; 
 
Vergaderingen:  
- studiedagen mogen jullie altijd volgen, bevraag dit bij de directie 
- personeelsvergaderingen en overleg staan open voor derdejaarsstudenten, bevraag dit bij de 
directie; 
 
Rijen   
- bij het 1e belsignaal stopt het spel en begeven wij ons naar de speelplaats 
- bij het 2e belsignaal staan wij in de rij, de kinderen worden op een rustige manier begeleid  
  tot in  de klas; 
- bij het belsignaal om 15.35 u worden de kinderen van 1 en 2 door de leerkracht begeleid tot  
  aan de buitendeur; 
 
Kleding: 
- zichtbare piercings zijn niet toegelaten 
- we komen verzorgd gekleed naar school 
- bij warm weer mogen mannen een korte broek/bermuda tot onder de knie dragen 
- rokjes zijn niet te kort  
- we dragen geen slippers  
- T-shirts met spaghettibandjes zijn niet toegestaan 
- geen blote buik  
 
Deontologie: 
-jullie komen in contact met persoonlijke gegevens van leerlingen (dossier); het spreekt voor zich 
dat hier discreet mee omgegaan wordt 
 
GSM 
Er is geen GSM-gebruik toegelaten tijdens de lessen. 
 
 
We wensen je een fijne stageperiode toe! 


