
DE APPELTUIN VAN A TOT Z 

EEN PRAKTISCHE GIDS 



 
 
 
 
 
 

 

AANSPREEKPUNTEN 6 
AANWEZIGHEID EN LEERPLICHT 7 
ADRESSENBOEKJE 8 
APPELTUINBLOG 8 
APPELTUINGEBOUW 9 
ATELIERS 12 
‘T BRIEFKE 13 
CLB 14 
COORDINATOR 14 
DAGINDELING 15 
DOKTER EN ZIEKENHUIS 16 
ETEN EN VERSNAPERINGEN 16 
FACTUREN EN BIJDRAGEN 17 
FIETSEN, FIETSKARREN, AANHANGFIETSEN 18 
GROEPSVERDELING 19 
INFORMATIEKANALEN 20 
KAMPEN 21 
LUIZENCONTROLE 21 
OPENDEURDAG (ODD) 22 
OPVANG 22 
POETSEN 24 
RESERVEKLEREN 25 
SECRETARIAAT 25 
SLOT 26 
STRUCTUUR VAN DE APPELTUIN 26 
VAKANTIEDAGEN & VRIJE DAGEN 29 
VEILIGHEID AAN DE SCHOOL 30 
VERJAARDAGEN 31 
VERLOREN VOORWERPEN 32 
VERVANGINGEN 32 
VERZEKERINGEN 33 
VRIJWILLIGERS 34 
WERKGROEPEN 35 
ZINGEN 36 
ZORGUREN 37 
ZWEMMEN/TURNEN 38 

INHOUD 

2 



DE APPELTUIN VAN A TOT Z 



 

Wat is ‘De Appeltuin van A tot Z’? 

 
Op de pagina’s die volgen vind je in alfabetische volgorde 

concrete informatie over de school. Bedoeling is dat je erg snel 

en gemakkelijk die informatie vindt die je zoekt. Veranderlijke 

informatie zoals namen, telefoonnummers, codes krijg je via het 

wekelijkse Briefke. Heb je toch nog vragen waarop je hier geen 

antwoord leest, dan kan je terecht op het secretariaat. 

 
Meer uitgebreide uitleg over de school lees je in ‘Algemene 

Informatie’ als je aan de andere kant van dit boekje begint te 

lezen 

 
De laatste versie van alle infobrochures vind je terug op de 

Appeltuinwebsite onder de rubriek ‘Wegwijs in onze school’. 
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VOORWOORD 



DE APPELTUIN VAN A TOT Z 
 

 

 

 

 

 

 



 

De Appeltuin is een ‘open’ school. Wat wil dat zeggen? Als ouder moet 

je niet achter de witte lijn of bij de poort blijven staan. Op de speelplaats, 

in de klas, op de klasvergadering, op het secretariaat en bij 

verschillende activiteiten kan je leerkrachten en teamleden van de 

school aanspreken. 

 
Er zijn ook ouders (zoals de klasouder, de voorzitter werkgroep 

pedagogie, de voorzitter vzw) bij wie je terecht kan met vragen of 

problemen. 

 
We hechten veel belang aan een goed contact en een open 

communicatie tussen leerkrachten en ouders. Iedereen is 

(mee)verantwoordelijk voor de goede/positieve sfeer op school. 

 
Wat als je als ouder een vraag of een probleem (bedenking, ergernis  

of klacht) hebt? Wie spreek je aan? De werkgroep Pedagogie zette 

enkele afspraken op papier met de stappen  die  ouders  kunnen  

zetten als ze problemen hebben met leerkrachten en vice versa. In het 

schoolreglement van de school vind je het volledige document met de 

aanspreekpunten, wat je van die mensen mag verwachten en wat zij 

met de vraag of het probleem doen na melding. Hier volgt een kort 

overzicht. 

Probleem van ouder op klasniveau 

Spreek  eerst  de  leerkracht  aan.  Als  dat  niet  kan,  licht  dan     

de klasouder, het bestuurslid van de werkgroep pedagogie of de 

coördinator in (zie foto’s in de kleine hal of het adressenboekje). 

 
Probleem van ouder op schoolniveau 

Spreek naargelang de aard van de vraag of het probleem de 

coördinator, de voorzitter van de vzw of iemand van de betrokken 

werkgroep aan (namen in het adressenboekje en onder de foto’s in 

de kleine hal). 
 

6 

AANSPREEKPUNTEN 



 
 
 
 
 
 
 

 

Vanaf het schooljaar waarin een kind vijf jaar wordt, begint de leerplicht. 

Wat moet je als ouder doen als je kind afwezig is? 

 
Kleuters 

• Je moet als ouder geen doktersattest indienen als je kleuter afwezig 

is. Het is wel goed als je de kleuterjuf of het secretariaat verwittigt dat 

je kind niet zal komen. Kleuters van 5 jaar moeten 290 halve dagen 

aanwezig zijn in het jaar voor ze naar het 1ste lj gaan. 

 
Lagere school 

• Als je kind in de lagere school minder dan 3 opeenvolgende 

schooldagen afwezig is wegens ziekte, volstaat het als je dit als 

ouder op papier verklaart. Dat mag je maximaal 4 keer per schooljaar 

doen. De vijfde keer moet je een doktersattest indienen als je kind 

minder dan drie opeenvolgende schooldagen ziek thuis is. Is je  

kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen afwezig wegens 

ziekte, dan moet je altijd een doktersattest afgeven. Je kunt briefjes 

of attesten afgeven aan de leerkracht of op het secretariaat. 

 
• Je moet vooraf melden en een officieel document of een aankondiging 

indienen als je kind afwezig is door een begrafenis, een huwelijk, 

een dagvaarding, het bijwonen van een familieraad, het beleven van 

feestdagen inherent aan een erkende levensbeschouwing. 

 
• In uitzonderlijke gevallen waarbij een kind om persoonlijke redenen 

afwezig is, volstaat het om als ouder een verklaring af te geven voor 

maximaal 4 halve lesdagen per schooljaar. 

 
• Meld sowieso elke afwezigheid aan de leerkracht of op het 

secretariaat. 

AANWEZIGHEID EN 
LEERPLICHT 



 
 

In het begin van het schooljaar krijgt elk Appeltuingezin het 

adressenboekje met de adressen van alle kinderen, ouders, 

leerkrachten en ander personeel. Je vindt er  ook  de  vakantiedagen  

en  de  groepsindeling in terug. De adressen staan ook online op een 

afgeschermd gedeelte. We gebruiken enkel adres, telefoonnummer, 

foto's en filmpjes als de ouders hiervoor de toestemming geven. 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws, foto’s en filmpjes van de klassen en schoolactiviteiten vind je op 

de blog van de school: http://blog.appeltuin.be 

Wil je een berichtje ontvangen in je mailbox als er nieuwe informatie  

op de blog wordt gepost, klik dan op ‘follow’ onderaan rechts op deze 

website. 
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ADRESSENBOEKJE 

APPELTUINBLOG 



APPELTUINGEBOUW 

Historiek 

DE APPELTUIN VAN A TOT Z 
 

 

 

 

 

 
 

Door de industriële revolutie groeiden de steden en  was  er  vraag 

naar grotere scholen. Meer kinderen gingen naar school en de 

leerplicht voor kinderen vanaf 6 jaar werd ingevoerd. De nieuwe scholen 

moesten orde, discipline, controle en hygiëne uitstralen. Tussen 1875 

en 1910 werden in opdracht van het Leuvense stadsbestuur vijf  

nieuwe stadsscholen gebouwd. Deze scholen, genummerd van drie tot 

zeven, waren opgevat als wijkscholen en werden verspreid in Leuven 

opgetrokken. School 7 in de Parkstraat, oorspronkelijk een 

meisjesschool, werd als laatste in de rij van de Leuvense stadsscholen 

gebouwd. De school zou in het levende weefsel van de buurt staan en 

zorgen voor licht, lucht en zuiverheid. 

 
 

Ons  schoolgebouw  werd  in  1909  gebouwd   naar   de   plannen   

van de stadsarchitect Frische volgens het toen gangbare  typeplan 

voor scholen met centrale hal en klassen daar rond. De centrale hal 

was de belangrijkste ruimte: ze was de kern, het symbool van de 

school. 

 
 

De  hal  was  bedoeld  als  speelplaats  bij  regenweer,  als  ruimte  

voor groepsactiviteiten, als plaats voor schoolfeesten, 

prijsuitreikingen,… Rond de centrale hal zijn de klassen geordend, 

ruime klassen met hoge ramen en afgeronde hoeken. 

 
 

In 1995 werd ons schoolgebouw geklasseerd als beschermd 

monument. Het gebouw werd en wordt in fases vernieuwd: ramen en 

deuren, de overdekte gaanderijen op de speelplaatsen, de daken... 



 
 
 
 
 
 
 

De gelijkvloerse verdieping 

Beneden bevinden zich alle kleuterklassen (twee jongste kleuters,  

twee  oudste  kleuters)  en  één  klas  van  de  derde  graad  (vijfde    

en zesde leerjaar). De instapklas vind  je  in  de  conciërgewoning  op 

de kleine speelplaats. De  Appeltuin  heeft  geen  refter,  maar  wel  

een keuken, waar de kinderen met  de  klas  en  tijdens  ateliers 

kunnen koken  en  bakken.  De  keuken  is  ook  de  plek  waarin 

ouders en leerkrachten de overheerlijke opendeurdagmaaltijden 

toveren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de nieuwe vleugel van de school zijn de toiletten, de bergplaats voor 

het sportmateriaal, het poetsgerief van de poetsdienst, de uitgang naar 

het Hoornplein. 

 

De grote hal is de plaats waar schoolmomenten plaatsvinden zoals    

het zingen op vrijdag  en  de  opendeurdag.  Bij  hondenweer  spelen  

de kleuters er of lezen kinderen  rustig  in  de  boekhoek.  In  de kleine 

hal kom je niet alles maar veel over het reilen en zeilen van de 

Appeltuin te weten. Je kan er op de voetbaltafel spelen en op  de 

houten bankjes kan je spelletjes spelen of tekenen. (s' middags en 

tijdens de opvang) 
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De eerste verdieping 

De kinderen van de lagere school zitten boven: drie klassen eerste 

graad, twee tweede graad en de andere klas van de derde graad. Het 

leraarslokaal is niet alleen de plek waar leerkrachten een kop koffie 

drinken. Er staan extra computers voor de leerlingen, leesouders komen 

er lezen met de kinderen, het Bestuur en de Algemene Vergadering 

komen er samen. Het documentatiecentrum is de stek van de 

zorgcoördinator en de plaats waar kinderen boeken kunnen raadplegen 

voor hun werkstukken en projecten. In de nieuwe vleugel bevinden zich 

nog enkele toiletten en het secretariaat. 

 

De conciërgewoning 

ook  wel   Villa   Musica 

genoemd. Je vindt er de 

instapklas, de leerlingen die in 

kleine groepen rekenen of Frans 

leren, die zingen en muziek 

maken, toneeltjes spelen. 

kleine speelplaats 

klas 
Hanne 

klas Hanne 



De speelplaatsen 

Schoolatel ier

 

De Appeltuin heeft twee speelplaatsen: een grote en een kleine. De kleuters 
blijven na schooltijd eerst op de kleine speelpaats in de opvang. Daarna zijn 
ze samen met de kinderen van de lagere school op de grote speelplaats met 
de lindebomen. Tijdens de ochtendspeeltijd spelen de kinderen van de lagere 
school  er alleen, ‘s middags en ‘s namiddags met de kleuters. (zie dagindeling)

 
De kleuters spelen ‘s morgens bij mooi weer op de kleine speelplaats. 

Alle klassen gebruiken de kleine speelplaats tijdens de lessen om 

bijvoorbeeld appels te plukken, kruiden te zaaien, eieren te rapen, te 

picknicken met de klas, proefjes te doen, ateliers te houden. 

 
De speelplaatsregels vind je aan de ingang van de school. Wanneer de 

afspraken niet goed lopen, kunnen de leerkrachten of de kinderen dat op 

de agenda van de schoolraad zetten. 
 
 
 
 
 

Schoolateliers zijn een aanvulling op de beeldende vorming en de 

expressie in de klas. Kinderen van verschillende leeftijden werken 

samen in groepjes van 10 à 12 kinderen. 

Ouders, grootouders, grote broers of zussen kunnen een atelier geven. 

Dat is ook nodig om een zo ruim mogelijk aanbod te hebben. 

Je moet absoluut geen kunstenaar zijn of over speciale kwaliteiten 

beschikken om een atelier te begeleiden. Ook als je zelf niet echt iets 

weet te bedenken kan je je gerust kandidaat stellen en bespreken hoe je 

zou kunnen helpen. Je kan zo’n atelier ook met z’n tweeën doen. 
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ATELIERS 



Kleuteratel iers 

DE APPELTUIN VAN A TOT Z 
 

 

 

 

 

 

Leerkrachten en ouders organiseren één vrijdag per maand van 9u    

tot 10u een kleuteratelier. Het aanbod kan variëren: een bloemstukje 

maken, dansen, een verhaal bedenken, geluiden opnemen, kapsalon, 

kleien, koken, op onderzoek gaan met vergrootglas, pleisterverbandjes 

leggen, poppen wassen, schilderen, schminken, schudinstrumenten 

knutselen, soep maken, toastjes versieren, vlaggen maken, voetballen... 
 
 
 
 
 

 

Elk gezin ontvangt wekelijks via mail de nieuwsbrief van de school.     

In ‘t Briefke staan alle belangrijke data van de week (vrije dagen, 

klasvergaderingen, feesten), het nieuws uit de klassen en de school, de 

verslagen van de schoolraad, het Bestuur en de AV en verder 

praktische mededelingen zoals de poetslijsten. 

Zowel ‘t Briefke als een jaarkalender vind je 

online. 
 
 
 
 
 

‘T BRIEFKE 



 
 

Het CLB (centrum leerlingenbegeleiding) dat de leerlingen begeleidt, 

bevindt zich in Oude Vestenstraat 14, 3300 Tienen, tel. 016815818 

 
De medewerker voor de Appeltuin is Renate Kums. 

renate.kums@clbleuventiene.be 
Het CLB zorgt voor het medisch schooltoezicht van onze school. Voor  

de kleuters van de 1ste kleuterklas en de leerlingen van het 1ste ,4de en 6de 

leerjaar is er een algemeen onderzoek. De ouders van de jongste 

kleuters zijn uitgenodigd op het allereerste onderzoek. 

 
De leerlingen van het eerste leerjaar kunnen zich laten inenten tegen 

difterie-tetanus-polio-kinkhoest. De leerlingen van het  5de  leerjaar 

kunnen zich laten vaccineren tegen mazelen-bof-rubella. De inentingen 

gebeuren in de Appeltuin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Appeltuin heeft geen klassieke directie zoals de meeste andere 

scholen maar een coördinator. De coördinator is de administratieve 

eindverantwoordelijke, is lid van de leerkrachtenvergadering, van een 

aantal werkgroepen en zetelt in het Bestuur en in het Dagelijks Bestuur. 
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DAGINDELING 
DE APPELTUIN VAN A TOT Z 

 

 

 

 

 

 

 

De school start om 8.45u. Kleuters gaan ‘s morgens meteen naar 

binnen. Kinderen van de lagere school blijven op de speelplaats of in 

de leeshoek tot 8.40u. Zorg dat je kind op tijd is. Te laat komen stoort de 

praatronde. Er is les tot 12.00u en middagpauze tot 13.00u. De school 

eindigt om 15.40u, behalve op woensdag (12u). Op vrijdag is er van 

15.20u tot 15.40u ‘zingen in de hal’. Dat is een afsluitronde met alle 

klassen in de grote hal. Ouders kunnen komen luisteren. 

 
De lesuren: • 8.45u - 12u 

• 13.00u – 15.40u 

 
De speeltijden: • voor de kleuters: 

van 10.30u tot 10.55u en van 14.30u tot 14.55u 

• voor de lagere school: 

van 10.15u tot 10.40u en van 14.15u tot 14.40u 



 
 

Bij ongevallen doen we een beroep op de groepspraktijk in de Van ‘t 

Sestichstraat (Van ‘t Sestichstraat 6, tel: 016/23 91 45) of de 

groepspraktijk in de Frederik Lintsstraat. Wanneer een kind naar het 

ziekenhuis moet, is dit meestal naar het Heilig Hart Ziekenhuis in de 

Naamsestraat. 
 
 
 
 
 

 

‘s Middags brengen de kinderen hun boterhammen mee. Er is water en 

melk in de klas, maar je mag je kind ook drank meegeven van thuis, liefst 

in een drinkbeker. De school probeert onder andere zoveel mogelijk 

afval (bijvoorbeeld van brikverpakkingen) te vermijden. 

 
Volgens de schoolafspraken mogen kinderen geen frisdrank en geen 

snoep meebrengen naar school. 

 
Kleuters krijgen voor de speeltijden in de klas een koekje of een stuk fruit 

dat de school aankoopt. We noemen dat op school koekjes/appeltjestijd. 

 
De kosten van drank (melk) en eten (fruit en koekjes) krijgt elk gezin op 

factuur. 
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DOKTER EN 
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ETEN EN 
VERSNAPERINGEN 



FACTUREN EN BIJDRAGEN 

Facturen

Bijdragen

DE APPELTUIN VAN A TOT Z 
 

 

 

 

 

 

Een aantal schoolkosten rekent de school via facturen aan de ouders 

aan. De Vlaamse regelgeving beperkt deze facturatie tot welbepaalde 

kosten (toneel, zwemmen, kampen, toezicht en voeding) en schrijft ook 

maximumbedragen (maximumfactuur) voor. Als het moeilijk is om de 

schoolrekening te betalen, neem dan contact op met de coördinator op 

het secretariaat. Je kan een beroep doen op het sociaal fonds van de 

vzw De Appeltuin. 
 

Andere schoolkosten,  die  een  essentieel  onderdeel  vormen  van  

het pedagogisch project van onze school en waarover ouders en 

leerkrachten tijdens de Algemene Vergadering beslissen, kunnen niet 

via de maximumfactuur worden betaald en moeten via vrijwillige giften 

gefinancierd worden. 

 
Om welke schoolkosten gaat het? 

De belangrijkste kost is de aankoop van bijkomende lestijden om elke 

klas goed te omkaderen (bijvoorbeeld: kleinere klassen,  opsplitsing 

van de groep bij Frans en wiskunde, bij voorbereiding op het eerste 

leerjaar). Een tweede belangrijke kost omvat het kleuterzwemmen en 

de kleuterkampen. Verder gaan de giften naar de ateliers, meer toneel 

(en toneelvervoer), een aanvullend budget voor de lagereschoolkampen 

en een werkingsbudget voor de werkgroepen. Elk schooljaar wordt de 

begroting uitgebreid toegelicht tijdens de Algemene Vergadering. 



 
 

 
De school heeft de traditie om deze schoolkosten te innen via giften aan 

de vzw Appeltuin. Afhankelijk van wat nodig is voor de jaarbegroting, 

stelt de vzw bij het begin van het schooljaar richtbedragen voor, die 

afhankelijk zijn van het gezinsinkomen van de ouders. 

Gezinnen met een lager inkomen betalen minder dan de werkelijke 

kostprijs voor een kind, gezinnen met een hoger inkomen betalen een 

solidariteitsbijdrage. 

De richtbedragen zijn hoger voor kleuterouders. De vzw doet immers 

meer uitgaven voor kleuters. Ook compenseert de hogere gift de wettelijk 

lagere maximumbedragen van de facturen voor kleuters. 

 
Meer informatie en documentatie kun je vragen bij de werkgroep 

Financiën (naam van de verantwoordelijke staat in het adressenboekje). 
 
 
 
 
 
 

 

De kleuters die met de fiets komen, zetten hun fiets op de kleine speelplaats. 

Alle andere kinderen stallen hun fiets op de grote speelplaats, in de 

overdekte voormalige toiletten of in de openluchtfietsenrekken. 

 
Ouders die hun kind met de fiets afhalen kunnen tot op de speelplaats 

komen. Let er wel op dat niet alle speelruimte onder het afdak in beslag 

wordt genomen. 

 
Wie de fietskar, bakfiets of aanhangfiets overdag op school wil laten, 

spreekt best af met de kleuterjuf waar het kan. 
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FIETSEN, FIETSKARREN EN AANHANGFIETSEN 



 
 
 
 
 
 
 

De Appeltuin telt 5 kleuterklassen (één instapklas met 2,5 jarigen, twee 

klassen met 3- en 4-jarigen en twee klassen met 4- en 5-jarigen). De 

leerlingen van de lagere school zitten in graadklassen: 1ste en 2de leerjaar 

samen, 3de en 4de leerjaar en het 5de en 6de leerjaar. De eerste graad 

bestaat uit drie klassen, de tweede en derde graad hebben elk twee 

klassen. In het adressenboekje vind je de groepsverdeling met de 

leerkrachten. (Zie ook: ‘Adressenboekje’) 

 
Wil je de leerkrachten graag informatie meegeven in verband met de 

groepsverdeling, laat dan iets weten aan de leerkracht voor 1 mei. Het 

is niet de bedoeling dat ouders mogen kiezen naar welke leerkracht of 

groep hun kind gaat, maar we willen wel graag weten of er iets 

belangrijks is waar leerkrachten rekening mee moeten houden bij het 

samenstellen van groepen, bv. mag zus of broer in dezelfde groep 

zitten of niet. 

GROEPSVERDELING 



 
 

Informatie over het reilen en zeilen van de school krijgen ouders via 

verschillende kanalen. 

• Op de prikborden in de inkomhal vind je de foto’s van de leerkrachten 

en ander personeel, van bestuursleden en werkgroepen. Er hangen 

aankondigingen, oproepen, lijsten, verslagen... Naast de deuren van de 

klassen hangen oproepen van en mededelingen over de klas zelf. 

• In ‘t Briefke, het weekblaadje van de school, staan de belangrijke 

data, het nieuws uit de klassen en de school. (Zie ‘t Briefke) 

• In het adressenboekje staan de adressen, de vakantiedagen en de 

groepsindeling. (Zie Adressenboekje) 

• Als voorbereiding op de Algemene Vergadering is er de ‘Nieuwsbrief’ 

met de onderwerpen die aan bod zullen komen. 

• Heel wat van deze informatie vind je ook online. 

Eén van de belangrijkste kanalen is echter de klasvergadering. 
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INFORMATIEKANALEN 



KAMPEN 
DE APPELTUIN VAN A TOT Z 

 

 

 

 

 

 

Elk schooljaar in mei-juni organiseert iedere klas een kamp. De jongste 

kleuters overnachten één keer op kamp of gaan op daguitstap. De 

oudste kleuters overnachten twee keer, de kinderen van de lagere 

school twee, drie of vier keer. De leerkrachten en ouders  begeleiden 

de groepen. De klasleerkracht bespreekt de bestemming en de 

praktische organisatie met de kinderen in de klas en met de ouders op 

de klasvergadering. Soms organiseert een klas of een graad ook een 

kort herfstkampje. 

 
De financiering van het kamp valt gedeeltelijk onder de 

maximumfactuur zoals bepaald door de Vlaamse overheid (zie ook: 

‘Facturen en giften’). De rest van de kosten wordt gedragen door de 

giften. De meeste ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor 

klaskampen. Je kan het ziekenfondsformulier na het kamp op het 

secretariaat afhalen. 
 
 
 

 

Waar kinderen samenleven, leven er jammer genoeg ook luizen. Om de 

luizenpopulatie onder controle te houden, controleert in elke klas een 

ouder één keer per maand de haren van de kinderen. Wanneer hij/zij 

luizen of neten bij een kind ontdekt, meldt hij/zij dat op het secretariaat. 

Het secretariaat verwittigt de ouders telefonisch om afspraken over de 

behandeling te maken. Over de juiste behandeling bestaan uiteenlopende 

meningen. Wij geven de informatie van het medisch schooltoezicht. Op 

het secretariaat of via de leerkracht kan je een brochure van het medisch 

schooltoezicht krijgen. 

 
Omdat het moeilijk is om met zekerheid vast te stellen of een kind levende 

of dode neten heeft, vragen we de ouders om alle neten te verwijderen 

en de haren regelmatig te inspecteren. Als meerdere kinderen luizen 

hebben, verwittigt de leerkracht de andere ouders. 

LUIZENCONTROLE 



 

De opendeurdag (ODD) is het jaarlijkse schoolfeest dat in mei wordt 

gehouden. Het feest begint om 14 uur. De kinderen en leerkrachten 

openen het feest met een korte voorstelling in de grote hal. Iedereen is er 

welkom: ouders, grootouders, vriendjes, ex-Appeltuiners. Ook mensen 

die (nog) geen kinderen op school hebben, krijgen op dat moment de 

kans om de sfeer van de school op te snuiven. Na de voorstelling kan 

iedereen vrij de klassen bekijken. De kinderen en hun ouders kunnen op 

verschillende plaatsen in de school workshops doen, samen iets drinken 

en eten. De organisatie is in handen van de werkgroep ODD. 
 
 
 
 
 

Ochtendopvang 

Vanaf  7u is er betalende opvang op school tot 8u30 door Kinderkuren 

van Stad Leuven. Daarna neemt   een leerkracht over. De ouders 

kunnen hun kleuters tot in de klas brengen. Laat je kind nooit alleen in de 

klas. Als het in de winter te koud is, kunnen de kinderen in de boekhoek 

in de grote hal lezen. 
 

Middagopvang 

Bij de kleuters komt ‘s middags in elke klas een ‘beurtroller’. Dit is een 

ouder, opa of oma die vanaf 12u minimum een half uurtje toezicht houdt 

in de klas, water of melk ronddeelt en - eventueel samen met enkele 

kinderen - opruimt. Beurtrollers kunnen ook blijven tot de klasactiviteiten 

weer starten om 13.00u. Op de speelplaatsen houden telkens drie 

personen toezicht: dat is altijd iemand van de leerkrachten met twee 

extra opvangers. 
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Avond- en woensdagnamiddagopvang 

Na schooltijd kunnen ouders hun kinderen in de klas ophalen. Er is dan 

tijd om wat te praten met de leerkracht, om in de klas iets te bekijken, of 

gewoon te praten met andere ouders. 

 
Op maandag, dinsdag en donderdag is er betalende opvang van 

16.00u tot 18.30u. Op  woensdag  van  12.15u  tot  18.30u.  Tijdens  

het eerste half uur van de opvang staat  een  ouder  aan  het  poortje. 

Om 16.00u begint de betalende  opvang  tegen  0,45  euro  per  

begonnen kwartier. De administratie wordt georganiseerd door VZW 

Kinderopvang van de stad Leuven. De betaling gebeurt via 

maandelijkse facturen. Voor elk kind krijg  je  op het  einde  van  het 

jaar   een    fiscaal    attest.  Stad  Leuven  is  verantwoordelijk    voor 

de   organisatie   van    de    opvang. Ouders kunnen de opvangers 

telefonisch bereiken. Het nummer is 0489/68.98.09. De kleuters blijven 

op de kleine speelplaats  tot  16.30u.  Om  16.00u,  bij  het  begin   van  

de betalende  opvang,  krijgen  de   kinderen   een   koekje   en   

worden ze geregistreerd. Bij mooi weer spelen de kinderen  buiten  op  

de  grote speelplaats. Bij slecht  weer  spelen  ze  in  de  kleine  hal 

waar ze kunnen tekenen, puzzelen, spelletjes spelen, enz. Ze kunnen 

dan ook  in  de  boekhoek  rustig  een  boek  lezen.  Tijdens  de  

naschoolse  opvang  biedt  stad  leuven  Kinderkuren   aan.   Er  

worden ateliers en sportactiviteiten aangeboden aan opvangtarief. 

 

Pedagogische studiedag en verlofdagen 

Ook op pedagogische studiedagen en de 2 verlofdagen van de 

Appeltuin organiseert stad Leuven opvang. 



 

 

en 

• Mo-Clean, een sociale werkplaats, poetst dagelijks het sanitair en de 

trappen van de nieuwbouw. De poetsploeg maakt ook elke week de 

vloer en de wasbak in de klassen schoon. Daarnaast voert Mo-Clean 

jaarlijks een aantal extra taken uit zoals het onderhoud van linoleum, 

extra schoonmaak grote hal,... 

• De klussenman van de Appeltuin zorgt voor het onderhoud van de 

gangen, de trappen, de grote en kleine hal, de keuken, de turnzaal, 

leerkrachtenlokaal, secretariaat en speelplaats. 

• Voor de poetstaken in de klas en in de school die Mo-Clean niet 

uitvoert, doet de school een beroep op de ouders (normaal gezien 4 tot 

5 keer per jaar). In de klassen poetsen ze bijvoorbeeld de tafels, een 

bepaalde speelhoek of kast en wassen ze de handdoeken en de bekers. 

Dat kunnen ze tijdens de week doen of in het weekend. 

• In iedere klas is alles aanwezig om de klas te poetsen (borstel, 

trekker, vuilblik, emmers, dweilen en producten). Je kan bij de 

leerkracht terecht met suggesties en opmerkingen. 

 

en 

Tijdens de vakantie is er een grote schoonmaakbeurt in alle klassen. In 

de klassen spreken de leerkrachten een datum af met de ouders. Per 

klas maken ze een takenlijst. Elke ouder kiest een taak van die lijst.  
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De kleuterklassen beschikken over voldoende reservekledij in geval 

van ongelukjes. Gelieve deze kleren na gebruik te wassen en terug te 

bezorgen aan de klas. 
 
 
 
 
 
 
 

Het secretariaat bevindt zich op de tussenverdieping (zie plannetje).   

Je vindt er de coördinator, de administratief medewerkers en de 

klussenman. 

 
Als ouder kan je er terecht voor allerlei administratieve en praktische 

zaken, zoals onkostenaangifte, verzekeringsaangifte, afwezigheden. 

 
Je kan het secretariaat bereiken op het telefoonnummer 016/20 17 62, 

fax: 016/23 05 86, e-mail: secretariaat@appeltuin.be. Bij afwezigheid is 

het antwoordapparaat ingeschakeld. In de loop van de dag worden de 

boodschappen beluisterd. 
 
 

SECRETARIAAT 



 
 

Zowel de poort als de buitendeur van de school zijn afgesloten met een 

cijferslot. Poetsouders krijgen de code  van  de  deur  mee.  Deze  

code wordt regelmatig gewijzigd. Je krijgt de code via mail  

toegestuurd. Het is niet de bedoeling dat je de code doorgeeft aan 

mensen die geen ouder zijn op school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Appeltuin is sinds 1 september 1997 een gemeenschapsschool.   

Dit betekent dat GO! (Gemeenschapsonderwijs) de inrichtende macht 

werd. Sinds de decentralisatie in 1999 behoort de school tot 

Scholengroep 11 (Leuven-Tienen-Landen). De Appeltuin ontvangt 

werkingstoelagen van het GO! en de personeelswedden van het 

Departement Onderwijs. Voor administratie, boekhouding en het 

personeelsbeleid volgt de Appeltuin de richtlijnen van het Departement 

Onderwijs en GO!. 

 
Daarnaast is de Appeltuin een vzw. Alle ouders en leerkrachten  

kunnen lid worden van de Algemene Vergadering. 

 
Na  de  aansluiting   bij   het   gemeenschapsonderwijs   veranderde   

er niets wezenlijks aan de manier waarop de school bestuurd wordt.  

Dit wil zeggen dat ouders en leerkrachten, verkozen door  de 

Algemene Vergadering, het Bestuur (in andere scholen Schoolraad 

genoemd) vormen dat instaat voor de goede gang van zaken. 
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is het hoogste beslissingsorgaan en vergadert minstens eenmaal per 

jaar, bij voorkeur twee maal per jaar. Alle ouders die lid zijn, hebben een 

stem. De beraadslaging van de Algemene Vergadering is nodig bij o.a. de 

goedkeuring van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening, benoeming 

van het Bestuur, beslissingen over het huishoudelijke reglement en/of 

statuten. Het is een belangrijk forum voor de ouders. Bij afwezigheid kan 

je een volmacht geven. Het verslag vind je als bijlage bij ‘t Briefke. 
 

van 

Het Bestuur wordt aangesteld door de Algemene Vergadering op de 

eerste vergadering van het schooljaar, voor een termijn van minimum 

een jaar. Het Bestuur heeft de bevoegdheid om de school te besturen 

overeenkomstig de wet. Het Bestuur voert de operationele leiding over 

de school, binnen de lijnen uitgezet door de Algemene Vergadering en 

binnen de goedgekeurde begrotingen. 

 
Het Bestuur bestaat uit minstens vijf leden en maximum twaalf leden: 

de coördinator of administratief verantwoordelijke, drie leerkrachten 

en maximum acht ouders. Het beleid van de school wordt structureel 

vertaald in een aantal domeinen. 

• Personeel, organisatie en administratie 

• Pedagogie 

• Inschrijvingen en onthaal 

• Financiën 

• Infrastructuur 

• Communicatie 

• Verkeer 

• Milieu 

Bestuur (Raad Bestuur/Schoolraad)



 

Het Bestuur vergadert bij voorkeur een keer per maand (en ten minste 

vier maal per jaar). Het verslag wordt samen met ‘t Briefke aan de ouders 

bezorgd. Ouders kunnen agendapunten via een bestuurslid doorgeven 

en kunnen zich jaarlijks kandidaat stellen voor het Bestuur. Om de 

continuïteit te verzekeren nemen bestuursleden minstens twee jaar deel 

aan het Bestuur. Voor het uitvoerende werk worden de bestuursleden 

geholpen door de taakverantwoordelijken en/of werkgroepen (zie 

werkgroepen). 

 
De drie leerkrachten en één ouder uit het Bestuur vormen samen met de 

coördinator het Dagelijks Bestuur. Zij komen bij voorkeur wekelijks (min. 

om de twee weken) samen om de lopende zaken op te volgen. Het 

Dagelijks Bestuur regelt - in de lijn van de beslissingen van de Algemene 

Vergadering en het Bestuur - alle praktische zaken die de dagdagelijkse 

werking van de school aanbelangen bv. personeelsadministratie, 

verhuur van lokalen, routinecontacten met overheden of andere 

derden... Het Dagelijks Bestuur bekijkt alle vragen en onderwerpen die 

de school via verschillende kanalen bereiken en verdeelt ze over de 

betrokken organen binnen de school (Algemene Vergadering, Bestuur, 

werkgroepen, leerkrachtenvergadering). 

 

Klasvergadering 

In elke klas vormen de ouders samen met de leerkracht(en) een 

klasvergadering. Jaarlijks wordt een ouder (of een duo  ouders) 

verkozen als klasouder. De klasvergadering vergadert bij voorkeur vier 

maal per jaar: een keer in september/oktober, de tweede keer in 

december/januari, de derde keer in maart/april en de vierde keer in 

mei/juni. 

In de klasvergadering bespreken de leerkracht en de ouders  de  

werking van de klas, ouderparticipatie en de schoolwerking in het 

algemeen. Het is ook een belangrijk kanaal voor de tussentijdse 
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feedback aan de leerkracht en voor de evaluatie van de school- en 

klaswerking. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt door  

een vrijwillige ouder. 

 
De klasouders komen minstens één keer per trimester samen  met   

het bestuurslid van de werkgroep pedagogie. Deze 

klasoudervergadering heeft als taak de communicatie tussen de 

ouders, de school en de klasvergaderingen te bevorderen,  het  

Bestuur te informeren over de klasvergaderingen en de 

klasvergaderingen over de thema’s uit het Bestuur. 
 

Leerkrachten 

De leerkrachten werken in de school volgens de  freinetpedagogie 

zoals omschreven in het schoolwerkplan. Zij vergaderen wekelijks na 

schooltijd (ofwel een kortere praktische  vergadering ofwel een  

pedagogische vergadering). Naast hun pedagogische  opdracht  zijn  

ze  ook  ingeschakeld  in  het  Bestuur  (drie   leerkrachten   voor het 

dagelijks  en  maandelijks  bestuur)  en  als  taakverantwoordelijken. 

De leerkrachten informeren de ouders over hun  aanpak,  methoden  

en  doelstellingen.     Ze     zorgen     ook  voor een permanente 

informatiedoorstroming naar het Bestuur. 
 
 
 
 

 

De vakantiedagen kan je terugvinden in het adressenboekje en in ‘t 

Briefke. Naast de gewone vakanties en wettelijke feestdagen mag de 

school ook jaarlijks twee vakantiedagen vrij organiseren en zijn er een 

drietal pedagogische studiedagen. Stad Leuven organiseert dan 

opvang. 

VAKANTIEDAGEN & 
VRIJE DAGEN 



 
 

Tijdens de schooluren 

‘s Morgens en ‘s avonds is het  heel  druk  voor  de  schoolpoort.  

Auto’s mogen niet parkeren of  halt  houden  vlak  voor  de  poort  of  

op  het  zebrapad, ook niet eventjes. Dit is heel gevaarlijk voor de  

jonge fietsers en voetgangers die zo veel moeilijker hun weg kunnen 

banen door de drukte. 

 
Gelieve ook steeds het kleine poortje onder het afdak te sluiten, tenzij 

er een leerkracht of  ouder-poortjeswachter  staat.  De 

poortjeswachters staan tot een kwartiertje na schooltijd aan  het  

poortje om erover te waken dat de jongere kinderen niet alleen de 

school verlaten. Oudere kinderen die dat wel  mogen,  zorgen  voor 

een gehandtekend briefje met daarop de ouderlijke toestemming of 

laten hun ouders de lijst op het prikbord aanvullen en tekenen. 

 

Kandidaat-poortjeswachter? De lijst hangt aan het prikbord. 

Er is ook de veilige toegang met openbare fietsenstalling via het Hoornplein. 

 

Buiten de schooluren 

In  het  weekend  en  tijdens  de  vakantie  zijn  zowel  de  poort  als   

de buitendeur van de school afgesloten met een cijferslot.  

Poetsouders  krijgen  de  code  van  de  deur  mee.   Deze   code  

wordt regelmatig gewijzigd. Je krijgt de code  via  mail  toegestuurd. 

Het  is  niet  de  bedoeling  dat  je  de  code doorgeeft aan mensen    

die geen ouder zijn op school. 
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Op zijn of haar verjaardag staat het kind volop in de belangstelling. Er 

is een feestje in de klas en daar hoort wel wat lekkers bij, maar liefst 

geen snoep. Ouders kunnen in de klas komen en meehelpen feesten, ze 

kunnen wat lekkers meebrengen of ter plaatse maken: cake, wafeltjes, 

ijsjes, een drankje of frietjes. Kinderen die in de zomervakantie jarig zijn, 

worden op het einde van het schooljaar (vaak samen) gevierd. 

VERJAARDAGEN 
DE APPELTUIN VAN A TOT Z 



 
 

Elk schooljaar raken kinderen spullen kwijt. Om dit te voorkomen, vragen 

we aan de ouders om kleren, tassen,… van hun kind zoveel mogelijk 

van een naam te voorzien. Wat toch verloren raakt en wordt  

gevonden,  vind je in een de banken bij de ingang van de turnzaal.   Op 

bepaalde momenten stellen  we  de verloren voorwerpen tentoon in de 

kleine  hal.  Wat  nadien overblijft, krijgt een nieuw leven bij een 

sociale instelling of een goed doel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer een leerkracht gedurende één of twee dagen ziek is, zoekt de 

coördinator zo snel mogelijk vervanging. Soms kan de coördinator of 

een leerkracht de afwezige leerkracht vervangen. Het kan ook 

gebeuren dat de kinderen verdeeld worden over andere klassen. Voor 

korte afwezigheden kan ook vanaf de eerste dag een vervangleerkracht 

worden aangesteld via het Departement Onderwijs. Ouders met een 

pedagogisch of ander geschikt diploma die vrij zijn, kunnen zich ook als 

vervangleerkracht op het secretariaat aanmelden. 

Pas vanaf twee weken ziekte kan de school een interimaris aanstellen. 
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De Appeltuin is verzekerd voor schoolongevallen bij ETHIAS. Alle 

kinderen zijn verzekerd door de schoolpolis voor alle lichamelijke 

schade die hen toegebracht wordt en voor alle schade die zij aan derden 

toebrengen. De verzekering geldt bij alle activiteiten ingericht door de 

school (ook uitstappen, kampen) en op de kortste weg van en naar de 

school binnen een redelijke tijdslimiet. 
 
 

Ouders of anderen die als vrijwilliger aan bepaalde activiteiten (bv. 

kampen) meewerken, zijn voor die korte periode verzekerd voor 

onkosten van medische verzorging. Bij een verkeersongeval is de 

lichamelijke schade gedekt door de schoolpolis. De schade aangericht 

aan voertuigen en derden van buiten de school wordt geregeld door de 

eigen autoverzekering. Papieren voor aangifte kan je op het secretariaat 

krijgen. 



 
 
 

In  de  Appeltuin  zetten  heel  wat   mensen   zich   vrijwillig   in: 

ouders, grootouders, ex-Appeltuiners. Er kunnen ook buitenlandse 

jongeren in de Appeltuin werken via een uitwisselingsprogramma. Zij 

draaien enkele maanden of een jaar mee in een klas en in de school. 
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Op school voeren ouders een aantal taken uit in werkgroepen of 

werven, tijdelijke werkgroepen. Werkgroepen worden opgericht door of 

met de toestemming van het Bestuur. Bedoeling is dat ze meehelpen 

de school vorm te geven. 

 
Werkgroepen nemen de praktische organisatie van schoolactiviteiten 

op zich en voeren opdrachten in het verlengde van de bestuurswerking 

uit. Sommige werkgroepen hebben een permanent karakter (de zes 

domeinen), andere komen samen wanneer de nood er is, bijvoorbeeld 

de werkgroep Opendeurdag. Naast de werkgroepen zijn er ook nog 

losse taken, zoals bijvoorbeeld ‘t Briefke maken. Uitgebreide uitleg over 

de werkgroepen en taken in de Appeltuin, vind je in de brochure: ‘Ouders 

in de Appeltuin’. Hier alvast de belangrijkste werkgroepen: 

 
• Diversiteit • Milieu 

• Financiën • Opendeurdag (ODD) 

• Communicatie • Pedagogie 

• Infrastructuur • Personeel, administratie, organisatie 

• Inschrijvingen, onthaal • Verkeer 

 
Wie wil meewerken in een werkgroep kan in de brochure ‘Wegwijs: 

Ouders in de Appeltuin’ terugvinden wat de opdracht, de jaarplanning en 

de noden van een werkgroep zijn. In de kleine hal vind je de namen en 

foto’s van de bestuursleden uit de werkgroepen. Bij hen kan je terecht 

met vragen en bij hen kan je je ook aanmelden om mee te werken. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

De Appeltuin sluit de week zingend af. Op vrijdag om 15u20 zingen de 

kinderen klas per klas de week uit. De klassen brengen dan voor de 

ouders en voor elkaar een liedje dat ze die week in de klas leerden. 
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De Appeltuin wil een school zijn die aandacht heeft voor elk kind. Ieder 

kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke manier, ook wat betreft het 

leren. En soms gaat dat, ondanks extra aandacht en ondersteuning 

van de klasleerkracht, niet vanzelf. Dan wil de zorgcoördinator en 

zorgleerkracht er zijn om voor het kind, de klasleerkracht en de ouders 

een leeromgeving te creëren op maat van het kind. 

 
We overleggen met de klasleerkrachten en ouders en zoeken samen 

naar een gepaste begeleiding voor het kind. We maken samen een 

zorgplan op. We werken dan klas- en leerkrachtondersteunend, in kleine 

niveaugroepjes of individueel naargelang de behoefte. 

 
Soms is dit niet voldoende en vragen we hulp aan buitenschoolse 

instanties (o.a. het CLB, Centrum voor Leerlingbegeleiding) om te 

helpen een diagnose te stellen en de juiste opvolging te kiezen of om 

door te verwijzen naar buitenschoolse hulp (logopedie…) 

 
Een goed overleg en samenwerking tussen leerkrachten, zorgteam, 

ouders, buitenschoolse hulp… is hier belangrijk! En zit je als ouder met 

een zorgvraag, zowel voor kleuters als voor de lagere school, aarzel 

dan niet om de klasleerkracht of de zorgcoördinator of -leerkracht aan 

te spreken. 

 
De zorgcoördinator werkt halftijds. Wanneer ze aanwezig is, vind je in    

‘t    Briefke    en    in    het     adressenboekje.     Ze     is     bereikbaar 

op an@appel tu in .be 



Kleuterzwemmen 

 
 
 

De kleuters gaan één keer per maand op woensdag met de klas 

zwemmen in het stedelijk zwembad in Kessel-Lo. Welke klas  op  

welke woensdag gaat zwemmen, vind je in ‘t Briefke en op het  

prikbord bij de deur van de klas van je kind. De bus  vertrekt  om 

10.00u aan de school. We zoeken altijd ouders en grootouders die 

kunnen meehelpen met het aan- en uitkleden van de kleuters. Voor   

de jongste kleutergroepen is dit echt een noodzaak. Wie meehelpt  

mag - maar moet niet - mee het water in. De kleuters komen om  

11.10u uit het zwembad. 

 
Meegeven met de kleuter: 

 
• een ruime zwemzak waar alle kleding in kan 

• makkelijk aan en uit te trekken kleding en schoenen (bv. een jogging, 

schoenen met velcrostrips, etc.) 

 
Merk alles met de naam van je kind: zwempak, zwemzak, handdoek. De 

school zorgt voor zwembandjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

ZWEMMEN & 
TURNEN 



Lagere school

DE APPELTUIN VAN A TOT Z 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lagereschoolkinderen zwemmen in Sportoase, waar ze te voet 

naartoe gaan. De eerste graad zwemt op dinsdag, de tweede en derde 

graad op vrijdag. De kinderen krijgen tijdens een deel van de zwemuren 

zwemlessen. De leerlingen die niet in het water mogen, gaan mee naar 

het zwembad. Leerlingen die langere tijd niet mee mogen zwemmen, 

brengen hiervoor een attest binnen en kunnen eventueel op school 

blijven. 



Kleuter turnen 
 

 
 

 

De kleuters turnen met hun eigen juf of de ondersteuningsjuf. 
 
 

 

De kinderen van de lagere school krijgen allemaal sport van de LO- 

leerkracht. Welke klas wanneer turnt, kun je opvragen bij de leerkracht. 

In het begin van het schooljaar verschijnt ook een overzicht in ’t Briefke. 

Denk aan gemakkelijke kledij en turnpantoffels. 
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