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Het leven zoals het is in 

Onze Ark 

 

Een gewone dag in Onze Ark 

 

8 uur: Goeie morgen. Wij openen onze schoolpoort. De leerlingen 

spelen allen samen op de kleuterspeelplaats onder begeleiding van een juf.  

 

Om 8u25 gaan de leerlingen van het lager met een leerkracht naar 

hun speelplaats. De kleuters blijven op de kleuterspeelplaats.  

 

8u45: We beginnen aan onze werkdag.  

Bij het horen van de bel gaan alle leerlingen op hun stip staan. We sluiten de 

toegangspoort van de school voor de veiligheid van alle leerlingen.  

 

Wie aan een gesloten schoolpoort staat, kan zich via de blauwe 

voordeur aanmelden. Indien ook hier niemand open doet, mag 

je op het venster van het 3de leerjaar tikken. Juf Ellen komt 

dan opendoen.  
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Om 10u30 nemen we een kwartier pauze.  

● De leerlingen eten een stuk fruit . 

● Na de speeltijd kunnen leerlingen 

water van de school drinken.  

 

 

11u55:Middag  

● De leerlingen die naar huis gaan over de middag, vertrekken met de 

rij.  

● Wie op school eet, gaat naar de boterham -of warme eetzaal.  

● Na het eten spelen de kleuters buiten onder begeleiding van Nikita of 

Tilde. Het lager speelt in en bij het gras onder toezicht van een 

leerkracht.  

 

12u40: De poort gaat weer open voor leerlingen die naar huis 

gingen om te eten.  

 

13u10: De poort sluit en we starten het 2de deel van de dag.  

 

 Om 14u30 nemen we opnieuw een kwartiertje pauze. We mogen 

een koek uit een doosje eten.  

● Omdat we bezorgd zijn voor moeder aarde, vragen we 

koekjes zonder verpakking mee te brengen.  
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● Koekjes met chocolade aan de buitenkant en 

chocoladesnoepjes zoals M&M zijn niet toegelaten.  

● Na de speeltijd kunnen leerlingen water van de school 

drinken.  

 

 

 

16u: Onze werkdag loopt ten einde. Op vrijdag eindigt de 

schooldag om 15u10. 

● Ouders kunnen hun kinderen afhalen aan de poort.  

● Leerkrachten begeleiden rijen tot in de Steenstraat, de 

Poperingestraat en het Groenerf.  De rij van de Steenstraat 

en het Groenerf vertrekt langs de poort, de rij van de 

Poperingestraat vertrekt langs het poortje aan de sportzaal.  

● In verschillende formules opvang kan je ten langste tot 

18u30 op school blijven.  

 

 

 

Mijn verjaardag in Onze Ark 

 

● Indien je jarig bent, word je een hele dag gevierd in de klas.  

● Zelf mag je trakteren aan je vriendjes en je juf of meester. 

Dit kan door een koek, stukje fruit of taartje mee te 

brengen.  

● Speelgoedjes, snoep en andere cadeautjes zijn niet 

toegelaten.  

 

Uitstapjes en andere speciale gelegenheden in Onze Ark…  

Om onze leerlingen zoveel mogelijk leerkansen te geven, gaan wij nu en dan 

op leeruitstap.  

Met de leerlingen van het 3de kleuter tot en met het zesde leerjaar trekken 

we een aantal keren naar het zwembad in Poperinge.  
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Ook een toneelvoorstelling of extra sportactiviteit kan op het programma 

staan.  

Dit kan uiteraard niet gratis. Hieronder vindt u de bijdragen van deze extra 

leerkansen. 

Verplichte activiteiten per klas Prijs 

Zwemmen  

Voor K3, L1 en L2 

Voor L3 en L4, L5, L6 

(L4 zwemt gratis volgens de 

onderwijsregelgeving) 

Vervoer zwemmen (gratis voor L4) 

Uitstappen (ouders die mee gezorgd 

hebben voor vervoer, betalen niet voor 

de uitstap van hun eigen kind) 

Schoolreis kleuters 

Schoolreis lager 

(Indien de schoolreis gekoppeld is aan een thema 
binnen de klas, wordt de kilometervergoeding 
apart aangerekend. Dit zowel voor het kleuter als 
het lager.) 

Sportdag kleuters 

Sportdag lager                         

(Informeer bij uw mutualiteit voor welke van 
bovenstaande activiteiten u een tegemoetkoming 
kan krijgen.) 

 

1,25 euro 

1,50 euro 

 

2,70 euro 

 

0,15 euro per km 

max. 25 euro 

max. 30 euro 

 

 

max. 10 euro 

max. 15 euro 

Maximumfactuur 

Kleuteronderwijs 

Lager onderwijs:  

 €50 

 €95 
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Niet verplicht aanbod per klas Prijs 

Middagtoezicht  

Remgeld wordt betaald door iedereen die op school 
eet en die beroep doet op de middagopvang.   

Doremini(K1) / Doremix(K2) / Doremi 

(K3) 

Zonnekind (L1 en L2) / Zonnestraal (L3 

en L4) /Zonneland (L5 en L6) 

School T-shirt 

Warme maaltijd: 

- Kleuters 

- L1, L2, L3 

- L4, L5, L6 

Soep voor boterhameters 

Meerdaagse uitstappen 

Max. € 480 per kind voor volledige duur lager 

onderwijs ( dit jaar niet van toepassing) 

 

1.25 euro 
 

                        

40 euro 

                         

45 euro 

                         

7.5 euro 

                      

3.20 euro 

3.40 euro 

3.60 euro 

                             

0,50 euro 
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Verkeersveiligheid 

Onze school is gelegen langs de N8, een drukke weg. Wij voorzien daarom 

een aantal maatregelen die ervoor zorgen dat de kinderen veilig de school 
kunnen bereiken.  

 

 

 

Wij hanteren als school de volgende afspraken:  

● De ingang van de school is gelegen in de H. Allaeysstraat, ter hoogte 

van de octopus. Het is voor leerlingen en ouders niet toegelaten 

de school via een andere ingang binnen te komen.  

● Voor de veiligheid van de kinderen wordt de schoolpoort tijdens de 

schooluren gesloten.  

Wie om één of andere reden te laat komt, neemt de ingang aan de voorkant 
van de straat, langs de blauwe voordeur met stuurwiel en meldt zich aan bij 

de directie of administratief medewerker. 

● Bij afwezigheid van de directie en administratief personeel, meldt men 

zich bij de klasleerkracht of de leerkracht van het 1ste of 3de leerjaar 

langs de zijkant van het gebouw.  

Voor schooltijd:  

Van 8u tot 8u40 staat elke dag een gemachtigd opzichter in dienst van de 

school ter hoogte van het zebrapad bij de markt om de kinderen te helpen 

bij het oversteken.  

Na schooltijd:  

Kinderen verlaten de speelplaats in rijen, tenzij de ouders de kinderen aan 

de schoolpoort ophalen.   

● De rij van de wijk gaat via H. Alleysstraat tot aan het begin 

van de Molenwijk.  

● De rij van de Steenstraat wordt langs de markt, over de 

Steenstraat tot aan het begin van de Wulvestraat begeleid.   
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● De rij van de Poperingestraat vertrekt langs de poort naast de 

sportzaal en wordt langs de markt, over de N8 en dan over de 

Poperingestraat begeleid.  

● Kinderen die in de studie blijven kunnen om 17u onder 

begeleiding de Steenstraat en de N8 oversteken.  

 

 

Verwachtingen naar de ouders:  

Voor wie zoon- of dochterlief naar school brengt en weer komt ophalen:  

● De ouders die hun kinderen met de auto brengen, parkeren 

het best op het marktplein of op de parking achter de kerk.  

● Het is nooit toegelaten de H. Alleystraat  of het straatje 

tussen de school en het hoekhuis op de markt met de auto in 

te rijden.  

● Ouders kunnen hun kind begeleiden tot aan de schoolpoort. 

Voor de allerkleinsten is het toegelaten dat mama of papa 

meegaat tot aan in de kleuterzaal.  

● Om 12u en op het einde van de schooldag kunnen ouders hun 

kind aan de poort afhalen. De ouders wachten buiten de 

schoolpoort. We vragen dat ouders achter elkaar in een rij 

wachten. Op die manier kunnen wij beter overzicht houden en 

kunnen kleuters niet gemakkelijk alleen vertrekken. Van het 

moment dat het kind bij de ouder is, is die 

verantwoordelijk voor de veiligheid van zoon- of 

dochterlief en dus ook aansprakelijk.  Wij vragen alle 

ouders met aandrang hun kind dicht bij zich te houden 

in de schooldreef, de H. Allaeysstraat en de markt. De 

schoolverzekering kan bij een ongeval op die momenten 

niet meer tussenkomen aangezien de school niet meer 

aansprakelijk is.   

● Indien de ouders op de parking wachten, moet de leerling 

meestappen met de rij die aan de parking voorbijkomt.  



9   Het leven zoals het is in Onze Ark 
 

Als je kind alleen naar school komt:  

● Bespreek met je kind welke de veiligste weg is om naar school 

te komen. Ook in functie van verzekeringen is het nodig dat 

kinderen dagelijks dezelfde weg volgen naar school.  

● Bij het begin van het schooljaar laten de ouders weten met 

welke rij hun kind de school verlaat.  

 

Verwachtingen naar de kinderen:  

Vanaf de herfstvakantie tot aan de paasvakantie dragen de leerlingen van 

Onze Ark  elke dag een fluo-jas om naar school te komen. De fluo-jas krijgen 

ze van de school. Wie zijn fluo-jas verliest, betaalt 5 euro voor een nieuw 

exemplaar.  

Goede afspraken, goede vrienden.  

● Elke speeltijd wordt begeleid door één van de leerkrachten van de school, 

de leerkracht is verantwoordelijk voor het toezicht. Hierbij volgen de 
leerkrachten de richtlijnen van de speelplaatsregels die op de speelplaats 

uithangen. Leerlingen mogen niet in de gang blijven spelen.  
 

● In principe spelen de kinderen van het kleuter en lager apart. De kinderen 

van het eerste leerjaar spelen tot aan de paasvakantie mee met de 
kleuters, daarna spelen zij mee met de kinderen van het lager. 

 

● Vanaf dit schooljaar eten de leerlingen in 2 shiften. Dit om de 
middagpauzes rustiger te laten verlopen.  

 

● 12u: Leerlingen van het 4de, 5de en 6de en de kleuters eten. De 

leerlingen van het 1ste, 2de en 3de spelen onder toezicht van Nikita of 
Tilde.  

● 12u30: Leerlingen die klaar zijn met eten gaan spelen, leerlingen 
van het 1ste, 2de en 3de leerjaar komen binnen om te eten.  

 
 

● Wie thuis gaat eten mag ten vroegste om 12u40 terug zijn op de 
speelplaats. Gelieve kinderen niet vroeger te sturen anders moeten zij aan 

de poort staan wachten.  
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● Over de middag kunnen kinderen met allerhande speelgoed samen spelen. 

Over de middag kunnen leerlingen vanaf het 2de leerjaar sporten onder 
leiding van meester Wim of juf Lies. 

 

  

Persoonlijke bezittingen 

Afspraken op de speelplaats en in het gebouw in verband met o.a.: 

- Kinderen brengen geen multimedia-materiaal zoals gsm of 

computerspel mee naar school.  

- Wie tijdens de speeltijd verzamelingen kaarten of dergelijke wil 

uitwisselen, is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar bezittingen.  

 

Milieu op school 

Op school zijn wij bezorgd om de toekomst van onze kinderen. Wij willen 

graag dat zij nu, maar ook later in een gezonde en nette omgeving kunnen 
leven. Daarom dragen wij graag ons steentje bij om de vervuiling van onze 

aardbol te beperken.  

- De kleuters en de leerlingen van het lager kunnen na de speeltijd 

gratis kraantjeswater in een beker drinken. Ook tijdens de maaltijden 

krijgen de leerlingen de kans kraantjeswater te drinken. Drinkbekers 

worden omwille van praktische redenen niet op school toegelaten.  

- Juf  Ann Martens en  juf Ellen zetten hun schouders onder de 

milieuwerking op school. Met hun mos-groep organiseren ze van tijd 

tot tijd acties zoals dikke-truiendag, fietscampagne… 

- Meester Wim coördineert de werking in de schooltuin. Verschillende 

klassen kunnen hun steentje bijdragen om in deze tuin de natuur te 

exploreren.  

- Wij willen de ouders stimuleren om zo weinig mogelijk verpakkingen te 

kopen. Daarom zijn de leerlingen verplicht hun koekje in een 

koekendoosje naar school mee te brengen. Koekjes met een papiertje 

worden niet toegelaten.  

- Wie op school boterhammen eet, brengt die mee in een boterhamdoos. 

We vermijden het gebruik van aluminium- of plastiekfolie.  



11   Het leven zoals het is in Onze Ark 
 

- Omdat we onze leerlingen een gezonde levensstijl willen aanleren, eten 

we in de voormiddag  met z’n allen een stuk fruit, groenten of nootjes. 

Pas in de namiddag mogen de leerlingen een koekje eten.  

3.14.5 Eerbied voor materiaal 

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis 
gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich 

om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat 
het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan 

kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal 
aanrekenen aan de ouders. 

 

  

Tussenkomst schoolverzekering.  

* De schoolverzekering dekt geen materiële schade, uitgezonderd brillen.  

* Soms gebeurt het dat leerlingen het materiaal van medeleerlingen verkeerd 
gebruiken of in een vlaag van kwaadheid stuk maken. Als wij als school 

oordelen dat de schade geen gevolg is van een ongeluk, vragen wij de ouders 

de schade onderling te regelen.  

Afspraken rond pesten.  

Pesten wordt in Onze Ark niet getolereerd.  

Wij besteden veel aandacht aan een goed klasklimaat. Op die manier 

proberen we pestgedrag te voorkomen.  

Wanneer wij toch pestgedrag vaststellen of hiervan een melding krijgen, 

zetten wij volgende stappen:  

a) Indien het pestgedrag zich op school afspeelt:  

● vormen wij ons een duidelijk beeld van wat er precies aan de hand 
is door de leerlingen te observeren en met de verschillende partijen 

in gesprek te gaan.  
● We bepalen of de situatie valt onder plagen, vervelend gedrag 

stellen of pesten.  
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🡺  We definiëren de situatie als plagen als leerlingen elkaar een 

poets   bakken om te lachen, zonder de medeleerling opzettelijk 
te willen kwetsen.  

In dit geval gaan wij met beide partijen in gesprek en bespreken 

met hen de ernst van de situatie en de eventuele gevolgen. We 
maken afspraken voor de toekomst.  

🡺 Leerlingen hebben het soms moeilijk op school en stellen 
vervelend gedrag naar verschillende partijen. (medeleerlingen, 

leerkrachten… ) 
In dit geval gaan wij in gesprek met de leerling en helpen de 

moeilijkheden van deze leerling oplossen.  

🡺 Pesten is het gedrag waarbij één leerling of een groepje 

leerlingen door één of meerdere leerlingen telkens opnieuw het 
leven zuur gemaakt wordt.  

In dit geval passen wij de no-blame methode toe waarbij de hele 
klasgroep of een aantal leerlingen onder begeleiding van een 

leerkracht, de zorgjuf of de directie, de situatie aanpakt. Het CLB 
wordt in het traject betrokken.  

b) Indien het pestgedrag zich buiten de school of via multimedia afspeelt:  

● Brengen wij de ouders op de hoogte van de situatie.  
● Kunnen wij, indien gewenst, met de verschillende partijen rond de 

tafel zitten.  

In Onze Ark werkten we met het team van het lager onderwijs een 

leerlijn op rond het correct gebruik van computer en sociale media. 
Verschillende items binnen dit thema komen in de verschillende 

klassen aan bod.  

 

 Bewegingsopvoeding 

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. 

Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest. 

Afspraken i.v.m. kleding: tijdens de turnles dragen de leerlingen hun schoolt-

shirt, een sportbroekje en turnpantoffels. 

 

Afspraken i.v.m. zwemmen:  
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Wie zijn zwemgerief vergeet, gaat toch mee naar het zwembad. De school 

beschikt over een aantal reserve badpakken en zwembroeken. Wie omwille 
van ziekte niet kan zwemmen, blijft onder toezicht op school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvang buiten de schooluren  

De school en de buitenschoolse opvang Ferm staan in voor de opvang van 

onze kinderen voor en na school. Door de overbezetting in de opvang Ferm 

engageert de school zich een groot deel van de opvang in eigen beheer op 

zich te nemen. Een verdere uitbreiding van deze opvang is niet meer 

mogelijk.  

Voor inlichtingen van de opvang van de school, kan u zich wenden tot de 

directie.  

Voor inlichtingen bij opvang Ferm kan u zich wenden tot:  

Telefoon 
070 24 60 41 
057 40 01 07 

Online 
http://www.samenferm.be 
E-mail 

bko.kuipje@samenferm.be 
 
 

 

Zo ziet de regeling er dit jaar uit:  

 

http://www.samenferm.be/
mailto:bko.kuipje@samenferm.be
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Op maandag, dinsdag en donderdag:  

Wanneer Betalend of gratis Voor wie? In organisatie van 

7 uur  betalend iedereen Ferm 

8 uur  gratis iedereen Team Onze Ark 

Over de 
middag 

Betalend  
 

iedereen Team Onze Ark 

16 uur gratis iedereen Team Onze Ark 

16u15 betalend Kleuters tot en 

met K2 

Ferm 

16u15 betalend K3 en eerste 
leerjaar 

Team Onze Ark 

16u15 betalend 2de -6de leerjaar 
Studie 

Team Onze Ark 

17u20 betalend iedereen Ferm 

 

 

 

Op woensdag: 

Wanneer Betalend of gratis Voor wie? In organisatie van 

7 uur  betalend iedereen Ferm 

8 uur  gratis iedereen Team Onze Ark 

12 uur gratis iedereen Team Onze Ark 

12u betalend iedereen Ferm 

 

 

Op vrijdag:  

Wanneer Betalend of gratis Voor wie? In organisatie van 

7 uur  betalend iedereen Ferm 

8 uur  gratis iedereen Team Onze Ark 

Over de 
middag 

Betalend  
 

iedereen Team Onze Ark 

15u10 gratis iedereen Team Onze Ark 

15u35 betalend Kleuters  Ferm 

15u35 betalend lager Team Onze Ark 

17u betalend iedereen Ferm 

 

Is je kind in de opvang van de buitenschoolse opvang, , kan je via de 

voordeur van de opvang je kind afhalen.  
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Is je kind in een opvang georganiseerd door de school, kom dan langs de 

schoolpoort je kind afhalen.  

 

De tarieven van de opvang van school en Ferm zijn op elkaar afgestemd. 

 

 

 

 

Tarieven buitenschoolse opvang in organisatie van de gemeente en Ferm:  

Gewoon tarief 

Voor –en naschoolse opvang 

- €1,08 per begonnen half uur 

Woensdagnamiddag 

- €1,08 per begonnen half uur 

- €7,57 voor een halve dag (3 uur of langer, maar minder dan 6 uur) 

- €15,11 voor een hele dag (langer dan 6 uur) 

Vakantiedagen en schoolvrije dagen 

- €5,02 voor een derde dag (minder dan 3 uur) 

- €7,57 voor een halve dag (3 uur of langer, maar minder dan 6 uur) 

- €15,11 voor een hele dag (langer dan 6 uur) 

Verminderd tarief 

- €0,81  per begonnen half uur 

- €3,77 voor een derde dag 

- €5,68 voor een halve dag 

- €11,33 voor een hele dag 

Sociaal tarief 

- €0,54 per begonnen half uur 

- €2,51 voor een derde dag 

- €3,79 voor een halve dag 

- €7,56 voor een hele dag 

Andere kosten 

Het tarief voor de tussendoortjes wordt aangepast naar €0,50 per stuk 

Elk gezin betaalt per schooljaar een administratiebijdrage van €20,5. Heb je recht op sociaal 

tarief? Dan betaal je €10 per jaar. Deze bijdrage wordt aangerekend op de eerste factuur van het 

schooljaar. 

  

Tarieven school:  
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Vanaf dit schooljaar geldt voor de hele scholengemeenschap het tarief van 

0.55 euro per begonnen kwartier.  

Wij bieden alleen gratis water. De leerlingen brengen iets mee van thuis om 

te eten. We vragen hierbij ook te letten op gezonde voeding en geen 

verpakkingen.  

Wij hanteren geen administratieve kost.  

 

 

 

 

 


