
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Kalender september 
 
vrijdag 1 september start van het nieuwe schooljaar ▪ 8u.40: verzamelen op de speelplaats + onthaal 

▪ 8u.50: naar de klas 

▪ 8u.50: koffie en cake voor de ouders in de eetzaal 
aangeboden door de ouderraad 

maandag 4 september zwemmen voor L3 en L4 
 

 

dinsdag 5 september 
 

infoavond lagere school  ▪ 19u.30 in de klas 
▪ inschrijven: e-mail aan de klasleerkracht 

woensdag 6 september infoavond kleuterschool 
 

▪ 19u.30 in de klas 
▪ inschrijven: e-mail aan de klasleerkracht 

donderdag 7 september 
 

evacuatieoefening L1M en L2C 
 

 

vrijdag 8 september vriendschapsdag 
 

 

maandag 11 september zwemmen voor L3 en L4 
 

 

woensdag 13 september toon je sportclub@school 
 

▪ kom in de outfit van je sportclub naar school 
 

donderdag 14 september zitdag CLB 
 

 

 evacuatieoefening lagere school 
 

 

vrijdag 15 september bezoek van de bibliotheektruck 
 

▪ klassen bezoeken beurtelings de bibliotheektruck 
 

 verkiezing leerlingenraad 
 

▪ 1 afgevaardigde per klas van het 3de, 4de, 5de en 
6de leerljaar 

maandag 18 september zwemmen L3 en L4 
 

 

 personeelsvergadering 
 

 

dinsdag 19 september algemene vergadering ouderraad 
 

▪ eetzaal om 20u.30 
▪ iedereen welkom 

woensdag 20 september natuurklassen L5 
 

▪ domein Kiewit 

donderdag 21 september natuurklassen L5 
 

▪ domein Kiewit 

 evacuatieoefening kleuterschool 
 

 

vrijdag 22 september natuurklassen L5 
 

▪ domein Kiewit 

 Octopus stap- en trapdag 
 

▪ kom met de fiets of te voet naar school 

 

maandag 25 september zwemmen L3-L4 
 

 

 infoavond project ‘Aandacht in actie’ 
voor ouders L5 

▪ ouders ontvangen een uitnodiging 
▪ inschrijven: e-mail aan de klasleerkracht 

dinsdag 26 september project ‘Aandacht in actie’ voor L5 
 

▪ sessie 1 

donderdag 28 september zitdag CLB 
 

 

vrijdag 29 september lokale verlofdag 
 

 

2. Belangrijke data schooljaar 2017-2018 
 
✓ vrijdag 29 september 2017: lokale verlofdag 
✓ woensdag 6 december 2017: pedagogische studiedag 
✓ vrijdag 26 januari 2018: pedagogische studiedag 
✓ zaterdag 3 februari 2018: schoolfeest 
✓ maandag 30 april 2018: lokale verlofdag 
✓ dinsdag 1 mei 2018: vrije dag 
✓ zondag 6 mei 2018: vormsel Rapertingen 
✓ donderdag 10 mei 2018: vrijde dag - eerste communie Rapertingen 
✓ vrijdag 11 mei 2018: brugdag 
✓ maandag 21 mei 2018: vrije dag 

 

Stedelijke Basisschool Rapertingen 
Bieststraat 40 
3500 Hasselt 
tel.: 011/27 20 60 
gsm: 0476/433 288 
e-mail: sbs.rapertingen@hasselt.be 
website: www.sbsrapertingen.be 

 

mailto:sbs.rapertingen@pandora.be


      

3. Schoolorganisatie schooljaar 2017-2018 

 
Kleuterschool 
▪ K1S   juf Sarah Eykens en Joke Philips (kinderverzorgster) 
▪ K1R   juf Romina Schepers    
▪ K1AH  juf Ariane Willems en juf Hilde Geladé (vrijdag) 
▪ K2M   juf Marlies Coenen 

▪ K2A   juf Anniek Smeets   
▪ K3E   juf Els Houben    
▪ K3RH  juf Rita Beysen en juf Hilde Geladé (dinsdag- en donderdagnamiddag) 

▪ L.O.   juf Hanne Libens en meester Toon Grooten     
 

Lagere school 
▪ L1M   juf Martine Hermans  
▪ L1S   juf Sophie Gysbrechts    
▪ L2C   juf Carine Peeters    
▪ L2L   juf Leen Schuermans    
▪ L3AA  juf Anouk Van Gutschoven en juf Anneleen Jolie (donderdag- en vrijdagnamiddag)  
▪ L3KA  meester Kristof Stas en juf Anneleen Jolie (maandag- en dinsdagnamiddag) 
▪ L4MC  juf Maggy Minnaert en juf Claudia Vliegen 
▪ L4T   juf Tilly Lutsch    
▪ L5EE  juf Elke Trekels en juf Eline Vandersteen   
▪ L5JE  meester Jan De Bock en juf Eline Vandersteen     
▪ L6N   juf Nathalie Huybrechts  
▪ L6K   juf Kelly Jacobs  
▪ L.O.   Juf Hanne Libens en meester Toon Grooten 
 

Andere opdrachten 
▪ zorgcoördinator  juf Hilda Mouling    
▪ zorgjuf lagere school  juf Betty Flipkens  
▪ zorgjuf lagere school  juf Yolande Brans 
▪ zorgjuf lagere school  juf Elke Trekels 
▪ zorgjuf lagere school  juf Sarah Malfeyt 
▪ zorgjuf kleuterschool  juf Kim Martens 
▪ zorgcoördinator SG  juf Hanne Convents   
▪ administratie   Bea Hex 
▪ administratie   Kevin Van Gorp   

▪ ICT-coördinator (SG)  Maarten Verheyen     
▪ ICT    Kris Bloemen 
▪ techniekcoach   meester Jan de Bock 
▪ leerkracht muzische vorming meester Jan-Willem Smeyers 

 
Levensbeschouwelijke vakken 
▪ RKG   juf Roos Truyers     
▪ RKG   juf Anja Cruyts 
▪ NCZ   juf Lindsey Bielen 
▪ NCZ   meester Jan-Willem Smeyers       
▪ ISLAM  juf Faiza Benkheil    
 
 
✓ Meester Toon zal volgend schooljaar een opdracht van 8/24 op school vervullen. De andere lestijden worden 

overgenomen door juf Hanne Libens. Zij zal bijgevolg voltijds aan onze school verbonden zijn. 
✓ Vervangingen bij het begin van het schooljaar: 

- juf Kelly wordt in L6K vervangen door juf Jolien Jonkmans. 
- juf Tilly wordt in L4T vervangen door juf Lotte Stinissen. 
- Juf Faiza wordt vervangen door juf Asma El Messkine. 
- Juf Hilde wordt vervangen door juf Evi Vanstraelen. 
- Juf Betty wordt vervangen door juf Anneleen Jolie. 

 
Van harte welkom aan de nieuwe leerkrachten en veel succes! 

 

4. Infoavonden 
 
Wij nodigen alle ouders vriendelijk uit op de infoavonden die de school organiseert tijdens de eerste week van 
september (zie kalender). Op deze infoavond ontvangt u naast algemene informatie over de school ook meer 
specifieke informatie m.b.t. de klas van uw dochter/zoon. Wij rekenen op uw interesse en hopen op een talrijke 
opkomst. Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar de leerkracht. 

 

5. Gezondheid! 
 
De school verkoopt sinds vorig schooljaar geen drankjes meer in de eetzaal. Alle leerlingen kunnen wel op school 
water krijgen om te drinken. Leerlingen mogen (gezonde) drankjes meebrengen van thuis. Dus geen frisdranken 
of sportdranken. Wel fruitsap, zuivel of water. 
 
Twee fruitdagen: 

- Dag 1 = woensdag: inschrijven voor Tutti Frutti of zelf fruit meebrengen. Meer info m.b.t. inschrijven  

                             Tutti Frutti volgt. Tutti frutti start op woensdag 13 september 2017. 
                                    Iedereen brengt zelf fruit mee op woensdag 6 september 2017. 
- Dag 2 = vrijdag: iedereen brengt zelf fruit mee naar school voor de speeltijd van 10u.20. 

 
 
 
 



 

6. Zorg 

 
We willen dit schooljaar opnieuw de nodige aandacht besteden aan de zorg voor ieder kind, in 
samenwerking met de ouders. Het zorgteam (juf Hilda, juf Betty, juf Kim, juf Elke, juf Sarah M.), de 
leerkrachten en de directie zullen hier samen hun schouders onderzetten.  

 

7. Begin en einde van de school 
 
Om het aankomen op en het verlaten van de school vlot, ordelijk en veilig te laten verlopen vragen wij uw 
aandacht voor volgende punten. 
 

✓ Lagere school: 
 De ouders begeleiden hun kind(eren) tot aan de ingang van de school (grijze poort Bieststraat). De kinderen gaan naar de juiste  
    speelplaats. 

 Leerlingen die met de fiets komen, plaatsen hun fiets netjes in de fietsenstalling. 

 Iedereen kan veilig oversteken aan het zebrapad met de gemachtigde opzichter. 

 Bij het verlaten van de school wachten de ouders de leerlingen op aan de grijze poort. Zo behoudt de leerkracht met toezicht het  
    overzicht. De groene kleine poort mag nooit gebruikt worden door de leerlingen. 

 De leerlingen die met de rij meegaan (te voet of met de fiets) verzamelen aan de kleine groene poort. 

✓  Kleuterschool: 
 De ouders begeleiden hun kind(eren) tot aan de ingang van de kleuterschool (groene poort begin  
    speelplaats). Uw kind kan dan zelfstandig het boekentasje op de afgesproken plaats gaan zetten en  
    gaan spelen. 

 De ouders komen niet op de speelplaats zodat de leerkracht met toezicht het overzicht kan bewaren. U  
    kan wel steeds de leerkracht op de speelplaats vragen om een andere leerkracht te spreken. Ouders  
    van de instapklas gaan wel mee tot aan de klas om de nodige info te noteren op het blad van de juf. 

 Bij het verlaten van de school stellen de kleuters zich op in hun rij op de speelplaats. Op signaal van de  
    leerkracht met toezicht aan de poort mogen de ouders de speelplaats betreden om hun kleuter af te  
    halen. De ouders/grootouders verlaten de speelplaats met hun kleuter aan de hand zodat de  
    leerkracht met toezicht aan de poort het overzicht kan behouden.. 

 
Wij rekenen op uw medewerking! 

 

8. Bewaking voor en na schooltijd 

 
✓ Voor schooltijd: vanaf 8u.15. 
✓ Na schooltijd: tot 15u.30.  
✓ Tijdens de middagpauze: vanaf 13u.05 voor de leerlingen die thuis gaan eten. Zij zijn terug welkom op school 

vanaf 13u.40. 

 

9. Buitenschoolse opvang 

 
De leerlingen die om 15u.30 nog op school aanwezig zijn, gaan naar de buitenschoolse opvang. 

- De kleuters gaan om 15u.30 naar ’t Ravotje met de begeleiders van de opvang. 
- De leerlingan van L1-L2-L3 gaan om 15u.30 naar de sporthal met de begeleiders van de opvang tot  
   17u.00. NIEUW! 

- De leerlingen van L4-L5-L6 gaan om 15u.30 naar de kleuterschool (eetzaal en kleuterspeelplaats) met  
   begeleiders van de school tot 17u.00. NIEUW! Dit deel van de buitenschoolse opvang zal u terugvinden  

              op de factuur van de school. 
- Alle leerlingen van de lagere school die om 17u.00 nog op school aanwezig zijn maken dan met de  
   begeleiders van de buitenschoolse opvang de verplaatsing naar ’t Ravotje. 
- Deze nieuwe regeling is een samenwerking tussen de buitenschoolse opvang en de school om ervoor te  
   zorgen dat er voor elke leerling van onze school na schooltijd opvang voorzien kan worden. 

 

10. Bijdrageregeling middagtoezicht 
 
Het schoolbestuur vraagt een bijdrage van € 0,25 vragen als uw kind blijft eten op school. De Stad Hasselt zet 
sinds geruime tijd extra personeel in, naast de leerkrachten om het toezicht tijdens de middagpauze te verzorgen. 
Door de aangroei van het aantal leerlingen die blijven eten zijn deze personeelskosten erg hoog. Bovendien is 
deze bijdrageregeling noodzakelijk omdat de Stad Hasselt in de huidige situatie door het aanstellen van extra 
personeel een voordeel geeft aan de stedelijke scholen ten opzichte van de andere scholen in Hasselt. De 
leerkrachten noteren in de klas de aanwezigheden tijdens de middagpauze. De bijdrageregeling wordt 
maandelijks gefactureerd. 
 

11. Bestelling warme maaltijd en inschrijven voor de studie 

 
Bestelling warme maaltijd en soep:  

▪ Bestelling jaarabonnement (hele jaar of vaste dag(en)) voor kleuters en lagere school: online bestellen. 
▪ Bestelling van warme maaltijd per maand voor kleuters en lagere school: online bestellen. 
▪ Bestelling soep kleuters voor in de eetzaal: online bestellen. 

De ouders ontvangen een bericht met alle informatie en afspraken en de links om online te bestellen en/of in te 
schrijven. Na de afsluiting van de bestellingen kan de school niks meer veranderen voor de volgende maand!!! 
Tijdig bestellen en inschrijven is dus de boodschap!!! 
Vanaf maandag 4 september zullen er warme maaltijden zijn. Op vrijdag 1 september eet iedereen zijn eigen 
lunchpakket op. 
 
 
 
 
 



 

12. Afwezigheid van een leerling 

 
De afwezigheid van een leerling wordt zo snel mogelijk, eventueel telefonisch, aan de school meegedeeld (Het 
liefst via e-mail aan de klasleerkracht).Voor een leerplichtige leerling bezorgen de ouders de school binnen de 
drie werkdagen een schriftelijke verklaring met daarop de naam van de leerling, de klasgroep, de duur van de 
afwezigheid en de reden van de afwezigheid. Een afwezigheid wegens ziekte is een gewettigde afwezigheid mits 
voorlegging van een medisch attest van de dokter of mits voorlegging van een verklaring van de ouders. Een 
verklaring van de ouders kan voor elke afwezigheid van ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen 
en ten hoogste vier maal per jaar. Voor alle andere afwezigheden is een voorafgaand akkoord van de 

directeur noodzakelijk. 
 

13. Geen afval op school 
 
De scholen van onze scholengemeenschap werken al langer aan het bewust omgaan met en sorteren van afval. 
We roepen iedereen op om geen afval mee naar school te nemen. Dit wil zeggen dat we de leerlingen en ouders 
vragen om herbruikbare boterhammendozen, koekendoosjes en drinkbussen te gebruiken. Op die manier gaan 
we nog bewuster om met afval en wordt de afvalberg op school tot een minimum herleid. Leerlingen die toch 
afval bij hebben, nemen dit terug mee naar huis. Alleen GFT-afval kan op school achtergelaten worden in de 
GFT-container. Gebruik van aluminiumfolie is verboden. 
 

14. Ouderraad 

 
U kan op vrijdag 1 september – bij de start van de eerste schooldag - genieten van een lekkere kop koffie en 
stuk cake aangeboden door de ouderraad. Onze oprechte dank hiervoor. Wij waarderen als school enorm het 

werk en de toewijding van ons ouderraad. Maar om een optimale werking van de ouderraad te garanderen, zijn zij 
steeds op zoek naar nieuwe leden. Geïnteresseerde ouders kunnen zich steeds melden bij de voorzitter of een lid 
van de ouderraad. De ouderraad rekent op u! 
 

15. September verkeersmaand! 
 
September wordt uitgeroepen tot verkeersmaand. Vanuit het veiligheids- en milieuaspect 
willen we ouders en leerlingen oproepen om op een duurzame en veilige manier naar school te 
komen. Dit volgens het ‘STOP’-principe: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Persoonlijk 

vervoer. Op vrijdag 22 september 2017 is er de Octupus Stap- en trapdag. Kom te voet of 
met de fiets naar school! 

 

16. Veilige schoolomgeving 

 
Om een veilige schoolomgeving en een vlotte verkeerscirculatie te organiseren vragen wij aan alle leerlingen, 
ouders en grootouders om volgende aandachtspunten op te volgen: 

✓ De Bieststraat inrijden met de wagen is voor en na schooltijd verboden. We willen de Bieststraat autovrij houden.  
✓ De parking is een éénrichtingsweg. Inrit = Bieststraat aan fietsenstalling. Uitrit = Melbeekstraat.  
✓ Leerlingen kunnen uitstappen op de ‘kiss & ride parking’. Deze is ingericht op de gelijksgrondse berm aan de 

rechterzijde bij het binnenrijden van de Melbeekstraat via de Luikersteenweg. De leerlingen kunnen na het uitstappen 
de Bieststraat op een veilige manier bereiken.  

✓ Fietsers plaatsen hun fiets ordelijk in de fietsenstalling. 
✓ Gebruikers van de parking en de fietsenstalling steken over aan het zebrapad waar juf Martine – gemachtigde 

opzichter – iedereen veilig overzet. De aanwijzigingen van de gemachtigde opzichter naleven is een wettelijke 
verplichting (verkeersreglement). 

✓ Iedereen steekt in de buurt van de school over aan de zebrapaden. (In de Bieststraat dus 
enkel oversteken ter hoogte van het kruispunt over het nieuw aangelegde zebrapad.) We 
rekenen er natuurlijk op dat (groot)ouders het goede voorbeeld geven! 

✓ De leerlingen die gebruik maken van de rijen en de leerlingen die alleen naar huis mogen 
(schriftelijk attest ouders noodzakelijk) verzamelen aan de kleine groene poort en gaan onder 
begeleiding van een leerkracht naar de fietsenstalling. 

✓ Ouders die richting Tongeren moeten, kunnen ook de parking van het ontmoetingscentrum langs de Luikersteenweg 
gebruiken. Zij kunnen ter hoogte van de Trekschurenstraat de Luikersteenweg op een veilige manier oversteken. 

✓ Niet parkeren op de privé-eigendom van buurtbewoners, voor de inrit van de buurtbewoners en niet op de stoepen 
van de Luikersteenweg.  

✓ Met de fiets of te voet naar school komen is een gezond en milieuvriendelijk alternatief voor de auto en vermindert de 
drukte aan de school!!! 

✓ Laat je zien in het verkeer, dus draag je fluovest! 

Wij rekenen op de medewerking van alle leerlingen, ouders en grootouders.  
De veiligheid van de leerlingen staat centraal!!! 
 
Om de veiligheid van onze leerlingen tijdens de schooluren te bewaken worden de poorten tijdens de schooluren 

gesloten. Bezoekers aan de school zullen zich eerst moeten aanmelden op het secretariaat en/of bij de directie. 
Om 12u.05 en om 15u.15 zal de poort van de kleuters geopend worden zodat ouders/grootouders hun kleuter(s) 
kunnen komen afhalen. 
 

17. Contact 
  

U kan de leerkrachten contacteren: 

✓ via mail juf.voornaam.achternaam@sbsrapertingen.be of        
                           meester.voornaam.achternaam@sbsrapertingen.be 
U kan de school/directie steeds contacteren: 

✓ via mail sbs.rapertingen@hasselt.be  
✓ 011/27.20.66 of 0476/433 288 
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