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Welkom 
 

Ieder kind is van harte welkom in onze school. 

Wij zijn een school:  

waar we in verbinding staan met elkaar;  

  waar iedereen zichzelf kan zijn; 

  waar er met een open blik gekeken wordt naar de noden van elk kind; 

  waar niet ‘ik’ maar ‘wij’ centraal staat; 

 waar we vanuit een christelijke levensvisie kinderen de mogelijk geven tot optimale 

ontplooiing van de hele mens. Waar leerlingen groeien in kennis, inzicht, vaardigheden, 

houdingen en levenservaring.  

Kortom een school met een             , waar kinderen zich geborgen weten. 

 

Elke dag opnieuw staat een gedreven team klaar om de leerlingen, vertrekkend vanuit onze 5 

kernwaarden, te begeleiden zodat ze kunnen opgroeien tot cultuurbewuste en 

maatschappijkritische jongeren die durven innoveren en verantwoordelijkheid opnemen.  

 

Ook jij bent van harte welkom in onze grote SLA-familie! 

 

Directie en schoolteam 
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Structuur 
 

Scholengemeenschap KVO basisonderwijs 

Katholiek Vlaams Onderwijs vzw 

Kapelsesteenweg 72 

2930 Brasschaat 

 

 

 

Sint Ludgardis Antwerpen Basisschool 

Bervoetstraat 25 

2000 Antwerpen 

03/233.93.20. 

basisschool@stludgardis.be 

 

 

 

Sint Ludgardis Antwerpen Secundaire afdeling  

en hoofdzetel 

Maarschalk Gerardstraat 18 

2000 Antwerpen 

 

 

 

mailto:basisschool@stludgardis.be
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Naar school 
Inschrijvingen 

Iedereen, ongeacht afkomst, gender, geloof, … is welkom op onze school.  

Indien jouw kind in onze school wordt ingeschreven, ga je akkoord met ons christelijk 

opvoedingsproject en schoolreglement.  

 

Begin en einde van de school 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

8.27 u. - 12.05 u. en 13.30 u. - 15.20 u. 

Woensdag 

8.27 u. - 12.05 u. 

De poort is open vanaf 7.45 u. Er is betalende voorbewaking van 7.45u tot 8.00u. Van 8.00u tot 

8.27u zorgt de school voor gratis opvang. 

Na schooltijd zorgt de school voor betalende opvang van 15.35u tot 16.55 u. 

 

Ingang kleuterschool 

 Begijnenstraat 49 

2000 Antwerpen 

 

Ingang lagere school  

Bervoetstraat 25 

2000 Antwerpen 

 

Indien u wenst kan u ook gebruik maken van de betalende buitenschoolse opvang. 

Bij ‘IBO De Nerviër’ kan je vanaf 7.00u je kind toevertrouwen en na schooltijd kunnen de leerlingen 

er tot 19.00 u. blijven. Ook op woensdagmiddag. Vooraf inschrijven is verplicht. 

➔ www.denervier.be 

 

 

http://www.denervier.be/
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Mogelijkheid tot slapen tijdens de middagpauze 

Daar we merken dat het schoolse ritme  

voor onze jongste kleuters soms erg belastend is,  

hebben de twee-en-halfjarige kleuters de mogelijkheid  

om ’s middags na het nuttigen van hun boterhammetjes  

een dutje te doen in onze instapklas onder begeleiding  

van onze kinderverzorgster. 

 

Soep tijdens middagpauze en fruit op woensdag 

Tijdens de middagpauze krijgen alle leerlingen gratis soep aangeboden en op woensdag een 

stuk fruit of groente, dit alles in samenwerking met de Stad Antwerpen. 

 

Zorgwerking 

Als school hebben we een brede kijk op zorg, bieden we kwaliteitsvol onderwijs en besteden 

we extra aandacht aan volgende punten: 

➔ Oog voor de totale ontwikkeling van elke leerling (hoofd, hart en handen) 
➔ Elke leerling maximale ontwikkelkansen bieden rekening houdend met hun noden 
➔ Ouderparticipatie: ouders zijn mee onze partner in de zorg. Een open communicatie en 

betrokkenheid van ouders zorgt voor een mooie samenwerking 
➔ We staan steeds open voor vernieuwing en werken samen met externen 
➔ Kijken naar leerlingen vanuit een positieve mindset  

 

Afwezigheden 

Kinderen van de derde kleuterklas en de lagere school hebben leerplicht. Elke afwezigheid 

dient gewettigd te worden.  

Als je kind niet aanwezig kan zijn, stellen wij het op prijs dat je ons hierover zo spoedig mogelijk 

informeert via de schoolapp Parentcom. 
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Schoolbenodigdheden 

Het basisonderwijs is gratis. Daarom wordt heel veel ter beschikking gesteld door de school.  

Voor elk kind worden handboeken, schriften, kopieën, een agenda, pennen, een potlood, een gom 

en een meetlat voorzien. Daarnaast zijn er in de klas steeds knutsel- en tekenbenodigdheden, 

rekenmachines, atlassen, meetmateriaal … aanwezig. Toch beschikt je kind ook over 

persoonlijke zaken zoals een boekentas, een turnuniform en turnpantoffels, een brooddoos ... 

Wij vragen uitdrukkelijk om deze persoonlijke spullen altijd te naamtekenen. Zoekgeraakte items 

kunnen dan sneller terugbezorgd worden.  

 

 

 

Contact met de school 
 

 Infoavonden 

In het begin van het schooljaar word je door de school uitgenodigd voor een kijkmoment of 

een infomoment waar de dagelijkse werking en de specifieke klasafspraken worden 

meegedeeld. Tevens kan je nuttige informatie over je kind doorgeven. 

 

 Oudercontacten 

Op 2 verschillende tijdstippen worden er oudercontacten voor alle ouders georganiseerd om de  

schoolse vorderingen te bespreken en dit in november en maart. 

Voor de ouders van het 6de leerjaar staan er in februari oudergesprekken in functie van de 

studiekeuze gepland. 

We willen graag benadrukken dat we het contact met de ouders heel belangrijk vinden. Kleine 

ongemakken kunnen dikwijls vermeden worden met een kort gesprek. Wij vinden het heel 

belangrijk dat je elke dag de mogelijkheid krijgt om de leerkracht van je kind te zien. Aarzel dus 

niet om de leerkracht, zorgleerkracht, zorgcoördinator of de directie aan te spreken. Wij maken 

graag tijd voor u. 
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 Ouderraad 

Het is van het grootste belang dat ouders en school samenwerken aan het vormingsproces 

van het kind. Een van de belangrijkste middelen hiertoe is de participatie van de ouders aan 

diverse activiteiten van het schoolgebeuren. Ouders die nauw met de school willen 

samenwerken, kunnen zich kandidaat stellen om lid te worden van de ouderraad. 

 

Leerlingeraad 

De leerlingenraad wordt elk nieuw schooljaar samengesteld door leerlingen die zich geroepen 

voelen om hun klasgroep te vertegenwoordigen en om hun stem te laten gelden. Samen met 

de beleidsondersteuner en een leerkracht komt de leerlingenraad op geregelde tijdstippen 

samen. Hun inbreng en stem in ons schoolbeleid is van onschatbare waarde! 

 

Agenda 

Vanaf het eerste leerjaar laat de schoolagenda toe de opgelegde taken en lessen te 

controleren. Het regelmatig inzien ervan door de ouders betekent voor de kinderen en ook voor 

de leerkracht een grote steun.De handtekening van de ouders is minstens éénmaal per week 

vereist. 

 

Toetsen en rapporten 

De toetsen worden gespreid over het schooljaar, meestal na een belangrijk leerstofgeheel of -

onderdeel. Na verbetering van de proeven en de klassikale bespreking worden de toetsen ter 

ondertekening aan de ouders voorgelegd. 

Rapporten worden 5 keer per schooljaar meegegeven. De juiste data zijn op de jaarkalender 

terug te vinden.  
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Kledij en uiterlijk - uniform 

Vanaf de tweede kleuterklas komen alle leerlingen van de basisschool in uniform naar school. 
Een uniform is per definitie niet modegebonden. Een uniform wordt gekozen voor een tijd van 
vele jaren: daarom is het reglement vrij algemeen (en positief) opgesteld - wat mag gedragen 
worden - en wordt het niet elk jaar weer aangepast aan de modeverschijnselen van het moment 
- wat je allemaal niet mag dragen. 
Het komt er dus op aan dat iedereen leert de uniformvoorschriften naar de geest te interpreteren. 
Een uniform wil een zekere uniformiteit creëren en tegelijk typische, herkenbare schoolkleding 
zijn. 
Die herkenbaarheid, die eigenheid zit in de Sint-Ludgardis vooral in het typische streepjesmotief 
op het hemd of de blouse die u in onze schoolwinkel kunt verkrijgen. De uniformiteit zit in de 
kleur en/of het model van de overige uniformelementen. 
De kosten verbonden aan het uniform worden niet mee verrekend in de maximumfactuur. 
 
Model uniformblouse / uniformhemd 
• Unisex-model met pad vooraan 
• Plat stuk op de rug 
• In wit en blauw gestreept katoen - richting streep: verticaal 

• Optioneel: litsje aan het plat stuk, borstzakje, knoopjes aan de kraag 
• Vanaf de herfstvakantie tot aan de paasvakantie mag het hemd vervangen worden door 

een wit-blauw gestreepte uniformsouspull. 
 
Rok of broek 

• Een effen marineblauwe lange broek of bermuda in katoen of ribfluweel. 

• Een effen marineblauwe overgooier of (vanaf het vijfde leerjaar) een effen marineblauwe 
rok 

• Een zomerkleedje in dezelfde stof als de uniformblouse (facultatief) 

• Er wordt nooit een legging of andere zichtbare broek gedragen onder de rok, de overgooier 
of het zomerkleedje. 

 
Pull 

• Een effen marineblauwe pull of effen marineblauwe gilet met knoopjes. 
 
Mantels en jassen 
• Effen marineblauw  

• Aan de buitenkant mag geen andere kleur of opschriften zichtbaar zijn (uitgezonderd fluo 
voor de veiligheid). 

 
Schoenen 
• Effen leder in volgende kleuren: donkerblauw, bruin, zwart of cognac. Stoffen schoenen 

zijn niet toegelaten. LET OP: Wit is geen uniformkleur! 
• Veters: in de kleur van de schoen! 
• Pantoffels en slippers zijn niet toegelaten ook niet voor de kleuters van de eerste 

kleuterklas. 
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Kousen 
• Wit, donkerblauw 

• De leerlingen en de kleuters (ook in K1) dragen altijd kousen of sokken. 
• De sokken moeten zichtbaar zijn. 

 
Sjaals, hoofddeksels en handschoenen 
• Effen marineblauw, wit of grijs 

 
Fluohesjes 
• Fluohesjes voor kleuters en leerlingen van de lagere school worden verplicht gedragen 

vanaf de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie.  

• Als school moedigen wij aan om dit het hele schooljaar te dragen.  
 
Juwelen, kapsel, opmaak 
• Absolute soberheid en discretie wordt gevraagd. Om ongevallen te vermijden tijdens de 

turnlessen en de sportactiviteiten verplichten we iedereen alle juwelen en uurwerken uit te 
doen. 

• Oorbellen worden enkel bij meisjes toegestaan; piercings blijven verboden. 
• Kapsels voor jongens én meisjes dienen binnen de klassieke, aanvaarde modellen te 

vallen. 
 
Gym- en zwempak 

• Witte T-shirt met embleem van de school en een marineblauwe short.  

• Kostprijs € 25 - aan te kopen in de uniformwinkel van de school. 

• Stevige sportschoenen met lichte zool zonder veters 

• Een zwembroek (zwemshorts zijn niet toegelaten) of sportief zwempak uit één stuk 

• Badmuts via de school aan te kopen (kostprijs € 4). Deze zal u aangerekend worden op de 
schoolfactuur en wordt door de school kosteloos gewisseld wanneer uw kind van groep 
verandert. 

De badmutsen en de turnpakken worden door de school gezamenlijk aangekocht om de 
prijs ervan te drukken. De kosten hieraan verbonden worden op advies van de schoolraad 
niet opgenomen in de scherpe maximumfactuur.  
 

Feestuniform (Verplicht!) 

• Hemd of  blouse met lange mouw 
• Effen marineblauwe lange broek of overgooier/rok 
• Marineblauwe effen das 

 

 

 


