WELKOM OP ONZE SCHOOL!

VOEL JE JE THUIS OP ONZE SCHOOL?
Als ouder hebben jullie bewust gekozen voor onze school. Bedankt voor het
vertrouwen. Onze taak is om jullie kind(eren) te onderwijzen en op te
voeden. Dit laatste is een gedeelde taak tussen jullie (de ouders) en het
schoolteam.
Communicatie is hierbij heel belangrijk! We streven naar een lage
“schooldrempel”, waarbij je als ouders steeds welkom bent met vragen,
opmerkingen of suggesties. We passen ons onderwijs zoveel mogelijk aan,
aan de noden van elk kind.
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WIE IS WIE OP ONZE SCHOOL?
Directie
Carmen Bauwens
Luc François
Leerkrachten
Kleuter:
Eendjesklas: Hilde Pelsemaker
Muisjesklas: Natalie Blomme / Lotte Van Den Berge
Uiltjesklas: Katrien De Vuyst / Lotte Van Den Berge
Kinderverzorgster: Hilde Van Damme
Berenklas: Babs Neyt
Kikkerklas: Ann Moustie / Astrid Claus
Lieveheersbeestjesklas: Els De Roose
Lager:
1A: Marleen Maes / Elke Sonck
1B: Griet Van Aerde tijdelijk vervangen door Jana Le Jeune
2A: Veerle Roels
2B: Liesbeth Nonneman
3A: Regine Verbaere
3B: Caroline De Rycke
4A: Nathalie De Backer
4B: Marianne De Pauw /Sofie Speeckaert
5A: Karmen Erauw
5B: Evelien Mertens
6A: Dominique Verplancke / Sofie Speeckaert
6B: Titania Magerman
Gym:

Anneken De Swaef
David Douchy

Zorg:

Astrid Claus
Lieve Rauwoens

Zorgcoördinator: Lieve Rauwoens
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Carmen Bauwens
ICT:

Luc François

Administratie
Michèle Staelens
Suzanne Audenaerde
Opvang
Liliane Van Boxstael
Natacha Lemmens
Onderhoud + refterhulp
Nancy Amelinckx
Gonda Schelck
Dirk Michem
Klusjesman
Geert Van Hoecke

Het schoolreglement is een officieel document dat u dient te lezen en ter
goedkeuring ondertekenen. Elk jaar komt er indien nodig een bijlage met
nieuwe gegevens. Ouders die het schoolreglement reeds van vroeger
hebben, ontvangen dit jaar enkel de bijlage. Het schoolreglement kan je
steeds raadplegen op onze website.
Deze infobrochure is een makkelijkere aanvulling op het schoolreglement.
De kinderen vanaf het derde leerjaar zijn zeker al in staat om dit eens
zelf te lezen.
Om u te helpen de nodige informatie vlug terug te vinden hebben we de
rubrieken alfabetisch gerangschikt.
Afwezigheden
Zie schoolreglement
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Brengen en halen
Tussen 7.00u en 8.00u ’s ochtends kunnen alle kinderen in de opvang
terecht. Breng je kind tot bij de opvangmoeder zodat er een overdracht
is
geweest. Verwittig bij haar afwezigheid de
directie. Om
veiligheidsredenen blijft de kapeldeur gesloten, ook ’s avonds.
Vanaf 8.00u worden de kleuters en kinderen van het 1ste en 2de leerjaar A
verwacht op de speelplaats t.h.v. de Wegvoeringstraat. Je kan uw
kind(eren) daar ’s middags (vanaf 11.45u) of ’s avonds (vanaf 15.40u) ook
terug afhalen. Gelieve als ouder onder de galerij te blijven staan. De
kinderen van het 2de leerjaar B t.e.m. het 6de leerjaar worden ’s morgens
na 8.00u op de binnenspeelplaats verwacht.
De peuters en jongste kleuters worden op de speelplaats van het oude
kinderdagverblijf verwacht. Die speelplaats kan ook via de poort aan de
achterzijde bereikt worden.
Om 15.40u worden de kleutertjes en de kinderen uit het 1e leerjaar en 2A
afgehaald op de speelplaats aan de Wegvoeringstraat. De kinderen van 2B
t.e.m. het 6e leerjaar kunnen eveneens op hun speelplaats afgehaald
worden. Ook de peuters en jongste kleuters kunnen op de
peuterspeelplaats worden afgehaald.
Omstreeks 15.40 gaat iedere leerkracht van de binnenspeelplaats en de
peuterspeelplaats met de resterende kinderen naar de speelplaats
vooraan waar de rij voor kinderen die een schriftelijke toelating (kaart)
hebben om alleen naar huis te gaan wordt gevormd. Wie nog niet is
afgehaald blijft op de speelplaats vooraan spelen tot 16.00.
.

Na 16.00u gaan alle kinderen naar de opvang. Op maandag, dinsdag en
donderdag krijgen de kinderen van het lager de gelegenheid om hun
huiswerk in stilte te maken in een klas onder studiebegeleiding van juf.
Liesbeth Nonneman. 1e en 2e leerjaar tot 16.30u, andere leerjaren tot
17.00u.
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Vervroegd afhalen
Enkel een dringende reden wettigt het afhalen van de kinderen uit de klas.
Daarvoor biedt u zich eerst aan bij de directie of het secretariaat, die
toestemming geeft jouw kind uit de klas te halen.
C.L.B.
Zie schoolreglement
Communicatie
Om milieubesparend te werken, willen we zoveel mogelijk informatie per email willen doorgeven. Indien u toch liever de gedrukte briefwisseling
ontvangt, kan dit nog steeds via de schoolagenda of het heen- en
weerschriftje.
Directie
Indien er een probleem is met uw kind, meld dit dan eerst aan de
klastitularis van je zoon/dochter.
Indien u vindt dat het probleem aan de directie gemeld moet worden, kom
gerust naar het bureau. In de mate van het mogelijke zal de directie u
ontvangen voor een gesprek. Zo niet wordt er een afspraak gemaakt zodat
problemen zo spoedig mogelijk opgelost kunnen worden.
De directie is ook telefonisch te bereiken op het nummer 0496/81.40.04
(Carmen Bauwens) of 0494/43.64.33 (Luc François).
Drankbedeling
Er is een mogelijkheid om dagelijks in de voormiddag een drankje te
nuttigen: melk, chocomelk of water. De bestellingen gebeuren op woensdag
van de week ervoor. Gelieve voor 1 week hetzelfde drankje te bestellen.
Fietsen
De fietsen moeten in orde zijn, volgens de wettelijke
voorschriften.
Ze moeten beveiligd zijn met een fietsslot.
De fietsen worden geplaatst in de fietsenstalling.
Diefstal wordt niet gedekt door de schoolverzekering!
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Fruitmomenten
De kinderen van het lager mogen elke dag een stuk fruit meebrengen voor
tijdens de voormiddagspeeltijd. Er worden op dat moment geen koeken
gegeten.
De kleuters brengen elke week een 3-tal stukken fruit mee naar de klas.
De juf snijdt elke namiddag fruit voor de ganse klasgroep. (Volgens de
klasafspraken)
Gescheiden ouders
We vinden het belangrijk dat beide ouders op de hoogte gebracht worden
van de activiteiten op school en van het welbevinden van hun kind(eren).
Eveneens willen wij dat beide ouders betrokken worden bij de schoolse
prestaties. Daarom vragen wij u om aan de school mee te delen indien u alle
informatie betreffende uw kind tweemaal wenst te ontvangen. Gelieve de
klastitularis op de hoogte te brengen en e-mail, adres en telefoonnummer
van beide ouders door te geven.
Gym- en zwemlessen
De school vindt “sport” heel belangrijk. Alle kinderen volgen de gymlessen
en de zwemlessen (vanaf 3de kleuterklas). Kinderen die niet mogen
deelnemen aan de sportlessen dienen een medisch attest voor te leggen
aan de klastitularis of de gymleerkracht.
Voor de gymlessen beschikt elke leerling over een
blauw/zwart turnboekje, een t-shirt met het
schoollogo en turnpantoffels of sportschoenen. De
t-shirt wordt via de school aangeschaft. De
kostprijs hiervoor bedraagt € 8. Al het gerief
wordt genaamtekend met de voor- en achternaam
van je kind en zit in een gymzak die op school blijft.
Deze zal op regelmatige tijdstippen meegegeven
worden naar huis om te wassen.
Het is belangrijk dat uw kind steeds in orde is met de turnkledij. Op die
manier kan de gewone kledij niet beschadigd geraken tijdens de turnles.
Dit alles is ook veel hygiënischer. Wanneer het gymgerief van jouw kind
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nog in de was zit, voorzie je andere sportkledij, zodat je kind toch op een
aangename manier kan deelnemen aan de les.
Indien uw kind nog geen veters kan strikken, vragen wij om uw kind
schoenen met velcro aan te doen.
Oorringen, kettingen, ringen,… moeten steeds uit. De kinderen laten deze
spullen achter in de kleedkamer of in de schatkist bij de juf. Dit alles is
natuurlijk op eigen risico. Laat dus overbodige juwelen thuis.
Op zwemdagen draagt jouw kind makkelijke kledij. Geen broekkousen,
ingewikkelde truitjes,… Jongens zijn verplicht een korte aansluitende
zwembroek te dragen.
Wie zijn zwemkledij vergeten is , moet zwemkledij huren. Dit zal via de
schoolfactuur verrekend worden.
Indien jouw kind zich bezeerd tijdens de turnles en u gaat ermee naar de
dokter, dan vraagt u best eerst verzekeringspapieren via het secretariaat.
Hobby’s
We vinden het als school belangrijk dat er naast de
school ook nog tijd is voor een hobby. Er is een waaier
aan mogelijkheden in Wetteren om zich te kunnen
uitleven. Zo zijn er verschillende jeugdbewegingen en
heel veel sportaccommodaties in de buurt. Er is eveneens
een muziek- en tekenacademie.
Huiswerken en lessen
Aan de leerlingen wordt een aangepast huiswerk meegegeven.
Maandag, dinsdag en donderdag is dit een
schriftelijk werk(je).
Op woensdag kan dit ook een leesles zijn tot en met
het 3de leerjaar.
Af en toe zullen er ook “Bingel” huistaken
meegegeven worden. Dit is een online leerplatform
met toepassingen die aansluiten bij de gebruikte
leermethodes.
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Lessen worden meestal meerdere dagen op voorhand meegedeeld. Van de
kinderen wordt verwacht dat zij deze dagtaak zelfstandig maken en netjes
ingevuld ’s morgens afgeven.
Alles staat genoteerd in de agenda van je kind. Wij stellen het op prijs dat
de ouders de schoolagenda dagelijks bekijken en wekelijks handtekenen.
Houd echter voor ogen dat huiswerk/lessen voor de leerkracht een middel
is om de leerstof te evalueren. Indien uw kind problemen heeft met
zijn/haar taak, gebruik de schoolagenda om dit mee te delen aan de
leerkracht. Ook andere korte mededelingen mogen in de agenda
geschreven worden.
Neem bij ernstige problemen gerust persoonlijk contact met de
leerkracht.
Bij de kleuters gebruiken we het heen- en weerschriftje om de
communicatie tussen juf en ouders te vergemakkelijken.
Kledij
Zorg ervoor dat de kledij genaamtekend is. We kunnen bijna zelf een winkel
houden met de verloren kledij.
Bij elk oudercontact zullen de verloren voorwerpen of kledingstukken
uitgestald worden, dan vindt u wellicht nog die ene handschoen waar je al
weken naar op zoek was.
Zorg ervoor dat de kledij die je jouw kind doet dragen, aangepast is aan
het weer (en ook aan de klas, want de ene klas is nu eenmaal makkelijker
te verwarmen dan de andere).
Leerboeken en schoolmateriaal
De leerlingen ontvangen alle leerboeken gratis in bruikleen.
Zij dragen er dan ook zorg voor gedurende het ganse
schooljaar.
Dit geldt eveneens voor het schoolmateriaal dat ter
beschikking staat van de leerlingen en voor boeken uit de
klasbibliotheek of de gemeentelijke bibliotheek.
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Maximumfactuur
De maximum bijdrage van de ouders in de voorziene kosten voor
zwemmen, sportweken, leeruitstappen, schoolreizen, theater- en
filmvoorstellingen, is dit schooljaar:
Kleuters: €45
1ste t.e.m. 6de leerjaar: €85
De school biedt ook een aantal zaken aan waar u vrijblijvend kunt op
intekenen (maaltijden, opvang, dranken, tijdschriften,…):
Tijdschriften, leesboeken, kerst-, paas- en vakantieboeken, oefenboeken:
Zie prijzen in de reclamefolders. Op de infoavond verneemt u wel of er al
dan niet mee gewerkt wordt in de klas van jullie zoon of dochter.
Warme maaltijden
Lager: € 3,00
Kleuter: € 3,00
Soep: € 0,30
Dranken
Kleuter (in beker): melk € 0.30 en chocomelk € 0.40
Lager: melk € 0.35 en chocomelk € 0.40
Drankje in opvang: € 0.40
De kinderen kunnen op elk moment van de dag gratis water drinken van de
school.
Toezicht en bewaking
Middagtoezicht tussen 12u.00 en 13u.00: € 0,50
Voorschoolse bewaking:
€ 1,00
Naschoolse bewaking tot 17u.00: € 1,00
Naschoolse bewaking tot 17u.30: € 1,50
Naschoolse bewaking tot 18u.00: € 2,00
Na 18u00:
Toeslag van €3 per begonnen half uur
Woensdagnamiddag per uur:
€ 1,25
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Medisch onderzoek
Deze dienst omvat o.a. toezicht en maatregelen om besmettelijke ziekten
te voorkomen, preventief tandenonderzoek en een grondig onderzoek voor
alle leerlingen van de 1ste en 2de kleuterklas en het 1ste en 5de leerjaar. Jullie
worden van deze onderzoeken tijdig op de hoogte gebracht.
Middagmalen
Over de middag kunnen de leerlingen op school een warme maaltijd
gebruiken. Deze wordt geleverd door de firma “HANSSENS”. Een warme
maaltijd bestaat uit verse soep en een
hoofdgerecht.
Er kan ook enkel soep besteld worden.
De bestellingen gebeuren evenals de drankjes
voor de speeltijd de week ervoor. Toch komt
elke morgen iemand de aantallen per klas nog
eens navragen.
Zo is het dus wel mogelijk om eens op het onverwacht warm te blijven
eten. Indien uw kind ziek is en er is de week ervoor toch een maaltijd
besteld, kan deze bestelling op deze manier ook nog geannuleerd worden.
Let wel op: Wij moeten ten laatste om 9.00u het aantal doorfaxen.
Oudercomité
Onze school heeft ook een actief oudercomité. De leden van het
oudercomité organiseren bepaalde activiteiten zoals de fietstocht. Dit
jaar wordt het een wandeltocht op 24/9. Ze helpen eveneens bij grotere
activiteiten zoals het schoolfeest, de proclamatie,…
Aangezien vele handen licht werk maken willen we toch nog eens enkele
geëngageerde ouders oproepen om zich aan te sluiten bij dit oudercomité.
Je hoeft daarom niet aan elke activiteit te participeren. Geïnteresseerden
kunnen zich steeds aanmelden.
Oudercontacten
Infoavond: woensdag 6 september
Individuele oudercontacten lager:
week van maandag 23 oktober tot vrijdag 27 oktober
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week van maandag 5 tot vrijdag 9 maart
en de laatste schoolweek
De oudercontacten voor de kleuters worden later meegedeeld.
Uiteraard kunt u te allen tijde een afspraak maken voor een gesprek met
de klastitularis of de directie.
Andersom is het ook mogelijk dat de school het noodzakelijk vindt om jullie
uit te nodigen voor een gesprek.
Opvang
Er is op onze school een opvang voorzien vanaf 7.00u ’s morgens. ’s Avonds
duurt de opvang tot 18.00u. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
wordt de avondopvang verzorgd door Liliane Van Boxstael. Elke ochtend
neemt Natacha Lemmens deze taak voor haar rekening.
Parkeren
Gelieve niet op de plaatsen te parkeren die voorbehouden zijn voor het
rusthuis of op niet-reglementaire parkeerplaatsen.
Rapporten
Het rapport is voor de leerkracht een middel om aan de ouders een beeld
te geven van de vorderingen van het kind. Maak er gebruik van om uw kind
aan te moedigen waar het kan en eventueel bemerkingen te maken waar het
nodig is. Vergeet niet dat een aanmoedigend woord de beste stimulans is
om het opnieuw goed of beter te doen. Hou ook voor ogen dat een cijfer
niet steeds de juiste inzet van uw kind weergeeft.
Vergelijk steeds met de resultaten van je kind zelf, niet met die van broers
of zussen en eveneens niet met klasgenoten. Niet iedereen heeft dezelfde
kwaliteiten.
Schenk zeker ook aandacht aan het attituderapport en aan eventuele
bemerkingen van de klastitularis. Als schoolteam vinden we de sociale
houding immers ook zeer belangrijk.
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Data rapporten vrijdag 27 oktober, vrijdag 22 december,
vrijdag 9 maart, woensdag
9 mei
vrijdag 29 juni
Schooltijden
Voormiddag van 8.30u tot
Namiddag van 13.15u tot

11.45u
15.40u

Toegang tot de school
’s Ochtends tussen 7.00u en 8.30u is de toegang tot de school via de
hoofdingang (t.h.v. de Wegvoeringstraat 59) of achteraan via de blauwe
deur (t.h.v. de opvang) of via het hek aan het oude kinderdagverblijf. Langs
deze 3 ingangen kan u ook ’s avonds uw kind(eren) afhalen.
Op alle andere momenten is de school enkel toegankelijk via de
hoofdingang.
Verzekering
Uw kind is verzekerd voor schoolongevallen met medische kosten tot
gevolg. Wanneer je kind valt moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de
leerkracht die toezicht houdt, zodat de eerste zorgen vlug kunnen
toegediend worden. Bij een ernstig ongeval verwittigen we meteen iemand
van de ouders of oordelen we zelf om naar de huisarts of de spoed te gaan
met uw kind.
Stoffelijke schade is niet verzekerd. Bij een schoolongeval neem je
contact op met het secretariaat voor de nodige informatie en
administratie.
Beste ouders, beste leerling,
We hopen dat deze brochure een antwoord biedt op de vele vragen en
kijken alvast uit naar een goede samenwerking en een fijn schooljaar!
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Eindelijk
september!
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