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2. Welkom in onze school
Beste ouders,
Het doet ons plezier dat u beslist heeft om op onze school beroep te doen voor het onderwijs en de
zorg voor uw kind.
Het spreekt voor zich dat wij als team er alles zullen aan doen om uw kind zo goed mogelijk te
begeleiden in de ontwikkeling tot jongvolwassene.
Als uw kind zich goed voelt en graag naar school komt, kan het zich volledig ontplooien en uitgroeien
tot een vertrouwvoller en optimistische volwassene. Daartoe zal het schoolteam zich inzetten en dit
met een christelijk geïnspireerde opvoeding. We zijn een hartelijke school waar de christelijke
waarden sterk aan bod komen. We hebben een hart voor iedereen.
Contacten tussen ouders en school proberen we levendig te houden op velerlei manieren. Want ‘uw’
kinderen worden nu ook ‘onze’ kinderen en door een goede samenwerking, goed overleg, wederzijds
respect en vertrouwen kunnen wij elkaar steunen, helpen en begeleiden in de ontplooiing van uw
kostbaarste bezit: uw kinderen.
In deze brochure vindt u allerlei informatie, het opvoedingsproject en afspraken van onze school. We
stellen het erg op prijs mocht u de tijd nemen onze brochure grondig door te nemen. Onze wens is
om samen met u, uw kinderen aan te moedigen om eenzelfde doelstelling na te streven en de
afspraken na te leven.
Zijn er vragen, problemen of opbouwende suggesties? Neem gerust contact met ons op. Leerkrachten
en/of directeur zijn steeds luisterbereid om samen een oplossing te zoeken.

Beste kinderen,
Leuk dat ook jij een deeltje van onze school bent! Voor sommigen is het een nieuwe start als peuter in
onze school. Anderen komen onze school binnen op een latere leeftijd en nog anderen zijn het al een
beetje gewoon bij ons.
Maakt niet uit wie je bent, we zeggen: HARTELIJK welkom voor dit nieuwe schooljaar!!
We hopen er opnieuw een boeiend een leerrijk jaar van te maken.

Van harte,
Leerkrachten, personeel en directie

Schoolreglement VBS Sint-Jansschool * J.M. Sabbestraat 132, 8930 Menen * Schooljaar 2018-2019

4

3. Ons opvoedingsproject
Onze missie:
SCHOOL MET EEN HART
Onze Schoolvisie:

SAMEN maar toch UNIEK
LEREN voor het LEVEN
ZELFSTANDIG in VERBONDENHEID
met VEERKRACHT voor de TOEKOMST
SAMEN maar toch UNIEK
Wij werken aan een Christelijke school geïnspireerd door de blije, hoopvolle boodschap van Jezus. Wij
willen er zijn voor alle kinderen in onze school. Ze mogen zichzelf zijn, blijven elk afzonderlijk uniek en
toch zullen we samen school maken.
Het zich goed voelen in de groep staat voorop!
Wij werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg!

LEREN voor het LEVEN
Wij werken aan een degelijk en samenhangend onderwijs volgens het leerplan ZILL. ZILL staat voor
‘Zin in Leren, Zin in Leven’. Het is belangrijk dat kinderen graag leren en vooral zinvolle zaken leren.
Leren voor hun leven, nu en later.

ZELFSTANDIG in VERBONDENHEID
Wij werken aan de school als gemeenschap. Leerlingen moeten hun eigen groeikansen krijgen, maar
mogen zeker niet vergeten dat we in verbondenheid leven met elkaar.
Ook als school zetten we ons in om ‘school’ breder te zien dan enkel ‘onze school’. We engageren ons
in de gemeenschap rondom ons.

met VEERKRACHT voor de TOEKOMST
Wij werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat door de pedagogie van verbondenheid, hoop en
geduld. We leren kinderen positief denken, leren hen hun groeikansen zien. Maar leren hen ook
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omgaan met tegenslagen en verdriet, zodat ze weerbaar worden voor de maatschappij waarin ze
staan.

Onze strategie: Welke middelen gebruiken we om onze visie na te streven?
-

-

Lessen Sociale Vaardigheden
Kind-gesprekken
Godsdienstlessen
Werkgroep Pastoraal op school
Gebedsmomenten in de klas
Gebeds- en eucharistievieringen met de school, we hebben respect voor elkaars
geloof. Anders gelovigen dienen niet mee te bidden of het geloof te beleven.
Ik word groot – receptie voor ALLE kinderen die leeftijd eerste communie en vormsel
hebben.
Speelplaatswerking – Tijd om samen te spelen
Groeien op eigen tempo
o rekengroepen
o duolezen
o tutorlezen (L1 met L6 en L5)
o verdieping
o contractwerk
o hoekenwerk
o huiswerkaanpassingen
o hulpmiddelen naar eigen behoeften (studdy buddy, koptelefoon, tafelkaart,…)
Samenwerkend leren (groene en rode lessen / contractwerk / project/…)
Talenten: op verschillende momenten krijgen de leerlingen de kans hun talenten te
laten zien en dit niet alleen op gebied van leren. Sportactiviteiten, Kersttoneel,
schoolfeest, ateliers, wiskunde olympiade, kangoeroewedstrijd, projecten, …

-

Lessen zo zinvol mogelijk uitwerken
Buitenlesdag
Mega-project
School@platteland (L5)
Deelname diocesane en interdiocesane toetsen
Projecten
Ateliers
ICT-integratie

-

Studie
Schoolagenda
Huiswerk
Takenbord
Opvolgen kalenders
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-

Dagschema

-

Samenwerking met
o
rusthuizen in de buurt
o
muziek-en tekenacademie
o
secundaire scholen (bezoeken / MyMachine)
o
Parochie (eerste communie/vormsel/kapel/gezinsvieringen/…)
o
Hogeschool Vives

-

Kind-gesprekken
Gevoelsthermometers
Kwaliteitskaarten
Feedback bij resultaten en niet enkel punten
Kids skills
Hulp bieden bij het maken van keuzes, bvb. naar studiekeuze

We zijn lid van de schoolgemeenschap Sint-Vincentius
We hebben een schoolraad, oudercomité en een leerlingenraad
Ouders krijgen info via:
o heen-en-weer-schriftje (kleuter)
o schoolagenda (lager)
o maandelijkse nieuwsbrief
o oudergesprekken op regelmatige tijdstippen
o brieven met standaard sjabloon
o website
o facebookpagina
o informele momenten zoals schoolfeest, grootouderfeest, sneukeltocht,…
o opendeurdag eind augustus
o open-klas-dag L1
o infomomenten voor alle instappers
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4. Wie is wie?
4.1 Schoolstructuur
De school bestaat uit één vestigingsplaats.
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Jan
Gemengde kleuter- en lagere school
J.M. Sabbestraat 132
8930 Menen
Telefoon
Fax
GSM

056/51.28.90
056/51.28.90
0476/45.85.41

E-mail
Website

directie@sint-jansschool.net
http://www.sint-jansschool.net
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4.2 Organisatie van de school
4.2.1 Raad van bestuur
De raad van bestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs. Ze vormt de beleidsploeg en draagt de
eindverantwoordelijkheid van heel het schoolgebeuren. Zij schept de noodzakelijke voorwaarden voor
een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op de
diocesane begeleiding.

Benaming
Maatschappelijke zetel
Administratieve zetel
Voorzitter

VZW Scholengemeenschap Sint-Vincentius
Kerkomtrek 13, 8930 Menen - 056/51.14.32
Kasteeldreef 4, 8930 Rekkem
Dhr. Jean-Pierre Rosseel

Leden

Mevr. Hilde Deleu
Dhr. Jan Derudder
Mevr. Marijke Ducatelle
Dhr. Gerben Doornaert
Dhr. Jonathan Holvoet
Dhr. Tom Legley
Dhr. Jean-Pierre Rosseel - voorzitter
Dhr. Rik Vandamme
Dhr. Stefaan Vermeulen

4.2.2 Scholengemeenschap
Onze school is aangesloten bij de scholengemeenschap Sint-Vincentius
Website

http://www.sgstvincentius.be/

De hierna vermelde scholen maken deel uit van de scholengemeenschap :











Vrije Basisschool ‘Sint-Jan’ uit Menen
Vrije Basisschool ‘Sint-Joris’ uit Menen
Vrije Basisschool ‘Binnenhof’ uit Menen
Vrije Basisschool ‘G. Gezellelaan’ uit Menen
Vrije Basisschool ‘Vlam’ uit Menen
BLO ‘Blijdhove’ uit Menen
BLO ‘De Waterlelie’ uit Moorsele
Vrije Basisschool ‘De Stap’ uit Lauwe
Vrije Basisschool ‘Ons Kasteeltje’ uit Rekkem
Dhr. Benny Tarras is de coördinerende directeur van onze scholengemeenschap
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4.2.3 Het personeel
De begeleiding van uw kind gebeurt door het schoolteam in samenwerking met alle betrokkenen.
De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de school en adviseert het schoolbestuur
Directeur

Mevr. Ann Expeel
0476/45.85.41

Het onderwijsteam staat samen met de directeur in voor het onderwijskundig aspect.
Kleuter
K0 – K1A
K1B
K2A
K2B-K3A
K2C-K3B
LO en zorg
Zorg K2-K3
ZOCO kleuter
kinderverzorgster
Lager
L1A
L1B
L2A
L2B
L3
L4
L5A
L5B
L6
LO
Zoco
Zorg en rekenklas

juf Edith Valcke en juf Delphine De Hulsters
juf Lut Delva
juf Greet Motte en juf Els Vuylsteke
juf Dominique Leroy
juf Leen Ryckoort
juf Greet Leenknecht
juf Annemarie Berens
juf Edith Valcke
Mevr. Veerle Daels

juf Ellen Despriet
juf Caroline Leenknecht en juf Femke Maddens
juf Annelies Acke
juf Megan
juf Liesbet Himpe
juf Hilde Claeys
juf Barbara Dorme
juf Lieselotte Seynhave
meester Glenn Vanneste
meester Wouter Vangheluwe
juf Annemie Anckaert
juf Jozefa Delbeecke
juf Lieve Debeuf

Algemeen
Beleidsondersteuner
ICT-coördinator
Preventie
Administratie

juf Lieve Debeuf
meester Steven Opsomer
meester Jan Vandenbroucke
meester Senne Vandaele
Mevr. Gudrun Claeys
Mevr. Lisa Lisa Buck
Mevr. Kim Rigole
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Opvang

Mevr. Stefanie Vandamme
Mevr. Nele Waignein
Bus
Mevr. Marleen D’Hulster
Mevr. Carla Bossuyt
Keukenpersoneel
Mevr. Marleen D’Hulster
Mevr. Carla Bossuyt
Mevr. Larissa Musaeva
Mevr. Stephanie Vandamme
Mevr. Nele Waignein
Onderhoudspersoneel Mevr. Larissa Musaeva
Klusjesman
Dhr. Mario Vanhaverbeke

4.2.4 De Klassenraad
Werking van de klassenraad
De klassenraad bestaat uit de betrokken leerkrachten van de derde graad die het onderwijs aan de
leerling hebben verzorgd, bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding, de zorgcoördinator en de
directeur. De klassenraad velt een oordeel of de leerling in voldoende mate de leerplandoelen heeft
bereikt. Ze kan dit doen op basis van







de resultaten van toetsen, proefwerken, testen en andere objectieve gegevens.
de gegevens uit het zorgdossier.
de evolutie en de ontwikkeling die de leerling doorheen de basisschool heeft meegemaakt.
het welbevinden en de omstandigheden van de leerling
de mogelijkheden, de inzet en de motivatie van de leerling en de omstandigheden waarin die
leerling leeft.
de prognose van verdere evolutie en ontwikkeling

Als begeleidende instantie in het zorgtraject van een leerling kan de CLB-medewerker betrokken worden
in een adviserende beraadslaging.
De directeur treedt op als voorzitter van de klassenraad. De klassenraad komt na 20 juni samen. De
ouders van de leerlingen die het getuigschrift niet behalen, worden persoonlijk verwittigd. Het
getuigschrift wordt uitgereikt op de rapportenavond van het zesde leerjaar.
Beroepsprocedure:






Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de
beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.
Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten
werden uitgedeeld.
Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet
toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
De directeur of de klassenraad brengen de ouders schriftelijk op de hoogte van de beslissing.
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Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders
schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Het verzoekschrift moet aan de volgende
voorwaarden voldoen.
- Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
- Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom
het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen.
In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of
het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke
commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
De ouders worden binnen tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen,
uitgenodigd voor een gesprek. De schoolvakanties schorten te termijn van tien dagen op.
De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift
basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van
de vormvereisten.

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september schriftelijk aan de ouders ter
kennis gebracht.

4.2.5 De ouderraad
De ouderraad is gericht op de goede samenwerking tussen ouders en school met het oog op het
onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.
Dit doen ze door:





Ouders te betrekken bij het schoolgebeuren door middel van het organiseren van verschillende
activiteiten.
Het schoolgebeuren financieel en materieel ondersteunen.
Bijdragen tot het naar buiten brengen van de school als een eigentijdse en dynamische school.
…

Elk jaar, bij de aanvang van het schooljaar, worden alle ouders uitgenodigd om lid te worden van de
oudervereniging. Daarnaast vaardigt het leerkrachtenteam elk schooljaar twee leerkrachten af (één voor
het kleuteronderwijs en één voor het lager). Tenslotte maakt ook de directie van ambtswege deel uit van
de oudervereniging.
Voorzitter

Mevr. Sharona Dumoulein

Penningmeester

Mevr. Liesbet Parmentier
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4.2.6 De schoolraad
De schoolraad bestaat uit drie groepen: het onderwijzend personeel, de ouders en de lokale
gemeenschap. Ze overleggen samen en dragen elk vanuit hun eigen inbreng bij tot de algemene
menselijke en christelijke opvoeding van de leerlingen.
De directeur en een lid van het schoolbestuur zijn aanwezig en hebben een adviserende taak.
Sedert 1 april 2005 is de schoolraad samengesteld als volgt:
Voor het onderwijzend personeel

Mevr. Edith Valcke (secretaris)
Mevr. Jozefa Delbeecke

Voor de ouders

Mevr. Sharona Dumoulein (voorzitter)
Mevr. Sofie Nuytten

Voor de lokale gemeenschap

Mevr. Gerda Vanden Kerckhove
Mevr. An D’Heygers

4.2.7 Het LOC
Dit wettelijk en verkozen Lokaal Overleg Comité is een overkoepelend overlegorgaan voor alle vrije
basisscholen onder de organiserende inrichtende macht. In het LOC zijn twee geledingen aanwezig,
namelijk het schoolbestuur en het personeel.
Ons LOC is samengesteld als volgt:
Voor het schoolbestuur

Dhr. Jean-Pierre Rosseel

Voor het personeel

Mevr. Edith Valcke
Mevr. Jozefa Delbeecke

Permanent adviseur

Mevr. Ann Expeel

4.2.8 Het LOP
Onze school maakt ook deel uit van het Lokaal Overlegplatform Menen. Het contactadres van het
LOP is:



Dhr. Johan Debackere, Sint-Alfonsusstraat 30, 8800 Roeselare (deskundig ondersteuner)
Dhr. Pol Vercruysse, voorzitter
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Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij de Commissie
inzake Leerlingenrechten, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel
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4.2.9 Het CLB
Onze school werkt nauw samen met het CLB.
Contactgegevens

Telefoon
Fax
Mail
Website

Vrij CLB Leieland Menen
Oude Leielaan 83 a
8930 Menen
056 23 72 50
056 23 72 58
info@clbleieland.be (algemeen)
vicky.leplae@clbleieland.be (onze contactpersoon)
www.clbleieland.be

maandag: 8.30 u tot 12.00 u en 13.15 u tot 18.30 u
dinsdag tot vrijdag: 8.30 u tot 12.00 u en 13.15 u tot 16.30 u
Het CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding is een dienst waar je terecht kan voor informatie, hulp en
begeleiding. Binnen het CLB werken er artsen, maatschappelijk werkers, psychologen/pedagogen en
verpleegkundigen.

Elke school heeft een contactpersoon.
Voor VBS Sint-Jan is dit:
13.30u tot 16.30u

Vicky Leplae
vicky.leplae@clbleieland.be

Ouders en leerlingen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de contactpersoon van de school.
Vaak komen vragen ook via leerkrachten, zorgcoördinatoren of directie bij ons terecht omdat het CLB
nauw samenwerkt met de school.
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Een vraag van een leerling, ouder of school kan leiden tot een eerste gesprek. Dit kan doorgaan op school,
op het CLB of eventueel bij de leerling thuis. In dit gesprek probeert de CLB-medewerker beter zicht te
krijgen op het probleem. Afhankelijk van de vraag kunnen verdere tussenkomsten voorgesteld worden.
Wij hebben daarbij aandacht voor de eigen mening van de leerling en/of de ouders.
Verdere tussenkomsten kunnen zijn:
 Een onderzoek dat ons meer duidelijkheid kan geven over het probleem.
 Begeleidingsgesprekken: er wordt gewerkt aan inzicht in het probleem en gezocht naar haalbare
oplossingen.
 Een doorverwijzing: we stellen begeleiding of behandeling door een hulpverlener van een andere
dienst voor. Het CLB blijft contactpersoon indien nodig.
 Een overleg met andere CLB-medewerkers en/of met de school.
Alle CLB-tussenkomsten gebeuren op vrijwillige basis. Enkel medische onderzoeken en begeleiding bij
problematische afwezigheid zijn verplicht. Alle CLB-tussenkomsten zijn gratis.

Uit het decreet van de rechtspositie voor minderjarigen (2006) volgen een aantal werkprincipes:
INSPRAAK EN BEROEPSGEHEIM
Je kind moet altijd uitleg krijgen over de hulp die het krijgt. Het mag steeds vragen stellen. Ook als ouders
krijg je uitleg. Je kind mag altijd zeggen wat het denkt of voelt bij de hulp die het krijgt. We houden daar
zoveel mogelijk rekening mee. Kan dit niet, dan leggen we uit waarom. In het CLB bestaat er ook
beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat we niet zomaar verder vertellen wat we weten.
JE DOSSIER
Als je naar het CLB komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met je kind en de begeleiding
te maken heeft. We behandelen deze gegevens met de nodige vertrouwelijkheid. Er zijn regels rond inzage
van het dossier. Verandert je kind van school, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee
samen werkt. Als je dit niet wil, heb je 10 dagen de tijd om je hiertegen te verzetten.
DE BEKWAAMHEID EN BELANG VAN DE MINDERJARIGE
De wet gaat er van uit dat een minderjarige in alle omstandigheden zelf weet wat het beste voor hem is.
Het is in ieder geval de bedoeling dat een hulpverlener zoveel mogelijk rekening houdt met de mening van
de minderjarige en dat je als minderjarige altijd je mening mag zeggen. Voor echt moeilijke dingen gaat
men ervan uit dat iemand die jonger is dan 12 jaar nog niet helemaal bekwaam is en iemand van ouder
dan 12 jaar wel voldoende bekwaam.
Er kunnen natuurlijk altijd grondige redenen zijn om van die regel af te wijken.
Wanneer er problemen zijn is het niet altijd gemakkelijk om beslissingen te nemen. Je moet voor- en
nadelen overwegen en met veel dingen rekening houden. Wel is het zeker dat het belang van de
minderjarige altijd voorop moet staan wanneer hulpverleners keuzes maken.
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Je kan bij het CLB terecht met vragen op 4 domeinen:
1 Leren en Studeren:
Je zoon/dochter:









spreekt moeilijk
ontwikkelt trager dan andere kinderen
heeft moeite met lezen, rekenen of schrijven
kan zich moeilijk concentreren
behaalt mindere resultaten dan verwacht
kan het schoolwerk niet plannen
…

2 Schoolloopbaan:
Je zoon/dochter:






heeft moeite om te volgen op school
kan niet zomaar starten in het 1ste leerjaar
wil van school veranderen
kan moeilijk een studierichting kiezen
…

3 Zich goed voelen:
Je zoon/dochter:








voelt zich niet goed op school
heeft last van faalangst
wordt regelmatig gepest
is overbeweeglijk, kan niet stilzitten
gedraagt zich soms agressief
wil niet naar school
…

4 Gezondheid:
Je zoon/dochter:







hoort of ziet niet goed
plast nog steeds in bed
eet te weinig, te veel of ongezond
heeft vragen over seksualiteit
verzorgt zich onvoldoende
…

Het CLB doet ook klassikale activiteiten.
Er wordt informatie gegeven over studie- en toekomstmogelijkheden in het 6de leerjaar. Er is een
verplicht medisch onderzoek (op school) voor het 1ste kleuter, 1ste en 3de leerjaar en (in het CLB) voor
het 2de kleuter en 5de leerjaar.

4.2.10 IDPB (Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk)
Binnen onze scholengemeenschap hebben we een dienst preventie.
Preventieadviseurs voor onze scholengemeenschap zijn:
Dhr. Jan Vandenbroucke
Dhr. Senne Vandaele
Taken:
-

-

Veelvuldige en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats.
Onderzoeken verrichten voor de verbetering van het welzijn van de werknemers.
Bijhouden van de voorgeschreven documentatie.
Opstellen van de maand- en jaarverslagen.
Bijhouden van de kennisgevingen die aan de overheid moeten worden verricht.
Taken in het kader van het secretariaatswerk van het Comité PBW.
Advies verstrekken aan de werkgever en aan het Comité PBW over ieder ontwerp, maatregel
of middel waarvan de werkgever de toepassing overweegt en die gevolgen kunnen hebben
voor het welzijn van de werknemers.
Meewerken aan de uitwerking van de interne noodprocedures en de te nemen maatregelen
bij ernstig en onmiddellijk gevaar.
Meewerken aan de organisatie van de eerste hulp en dringende verzorging.
Het verzekeren van het secretariaat van het Comité PBW.
Advies verlenen bij het opstellen van instructies voor:
- het gebruik van arbeidsmiddelen,
- het gebruik van gevaarlijke producten,
- het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen,
- de voorkoming van brand,
- de procedures in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar.

4.2.11 Inspectie en begeleiding
Diocesaan niveaucoördinator
Pedagogisch begeleider

Dhr. Alain Seynhaeve
Dhr. Pascal Van den Broucke

4.2.12 Beroepscommissie
Bisdom Brugge
Vicariaat voor Onderwijs
Beroepscommissie basisonderwijs
H. Geeststraat 4
8000 Brugge
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5. Wettelijke verplichtingen
5.1 Inschrijven van leerlingen
Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project
en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel
wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de
school.
Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet
akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende
schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de
gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving.
Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.
We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan. Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei
informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

“Onze school volgt de regeling die afgesproken is voor alle basisscholen in Menen. De inschrijvingen verlopen in
verschillende stappen. De broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in onze school en kinderen van
personeelsleden van onze school hebben als eersten voorrang bij inschrijving. Na hen hebben de andere kinderen
voorrang op inschrijving. Daarna starten de vrije inschrijvingen.

Inschrijvingsperiodes

•

Inschrijvingsperiodes voor de leerlingen die zullen instappen tijdens het volgende schooljaar:
- Voorrangsperiode voor inschrijving van broers en zussen en kinderen van personeelsleden: van
de eerste tot en met de tiende schooldag van februari;
- Voorrangsperiode voor alle andere kinderen: van de eerste tot en met de tiende schooldag van
maart;
- De vrije inschrijvingen (= voor kinderen die niet zijn ingeschreven tijdens de voorziene
voorrangsperiodes) starten op de eerste schooldag van april. Inschrijven voor het huidige
schooljaar kan op elk voorzien moment.

•

De inschrijvingen hebben plaats tijdens de openingsuren van onze school of op afspraak.

•

De capaciteiten van het kleuteronderwijs en het lager onderwijs van onze school worden bekendgemaakt
voor de start van de voorrangsperiode voor inschrijving van broers en zussen / kinderen van personeelsleden.

•

Voor de start van elke inschrijvingsperiode (zie hierboven) wordt het aantal vrije plaatsen meegedeeld in het
kleuteronderwijs en het lager onderwijs van onze school.
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•

Onze school streeft een evenwichtige verdeling na van leerlingen die al of niet beantwoorden aan volgende
indicatoren: (1) de leefeenheid waartoe het kind behoort, ontving een schooltoelage (tijdens het
voorafgaande of daaraan voorafgaande schooljaar) of het gezin heeft een beperkt inkomen – (2) de moeder
van het kind heeft geen diploma van het secundair onderwijs (of geen getuigschrift van het zesde jaar BSO of
geen gelijkwaardig studiebewijs). De verhouding van de leerlingen die beantwoorden aan een of beide
indicatoren ten opzichte van de leerlingen die aan geen van beide indicatoren beantwoorden, bedraagt 45
/55

•

Informatie over inschrijven vind je op www.ond.vlaanderen.be/gok/inschrijvingsrecht/_ouders/.

•

Informatie over inschrijvingen in Menen vind je op www.naarschoolinmenen.be.

Instapdata voor peuters
•
•
•
•
•
•
•

de eerste schooldag na de grote vakantie
de eerste schooldag na de herfstvakantie,
de eerste schooldag na de kerstvakantie,
op 1 februari,
de eerste schooldag na de krokusvakantie,
de eerste schooldag na de paasvakantie,
de eerste schooldag na het hemelvaartverlof.

5.2 Te laat komen – afwezigheden
Wij stellen het op prijs dat kinderen alle dagen en tijdig op school zijn. Enkel een geldige reden is
aanvaardbaar. Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien erop toe dat hun kind tijdig op
school toekomt.
Scholieren die te laat komen op school moeten zich eerst aanmelden bij de directeur vooraleer ze zich
naar de klas begeven. Bij de klastitularis moeten ze zich verantwoorden. Bij het ongewettigd te laat
komen, worden de ouders ervan verwittigd via de agenda. Bij herhaling neemt de directeur contact op
met de ouders.
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.
Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de
vijfde keer is een medisch attest vereist.
Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist.
Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een
tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de
schooluren plaatsvinden.
De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage
en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Een kleuter uit de 3de kleuterklas moet minstens 220 halve dagen
aanwezig zijn om zonder bijkomende testen tot het 1ste leerjaar te worden toegelaten.
Alle afwezigheden van uw kind moeten doorgegeven worden aan het departement onderwijs en aan het CLB.
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5.3 Onderwijsregelgeving
Voor meer concrete info betreffende de wetgeving en de laatste nieuwtjes verwijzen wij graag naar de
bijlage ‘infobrochure extra onderwijsregelgeving’

6. Afspraken op onze school
6.1 Schooluren
Voormiddag: van 8.25 uur tot 11.40 uur
Namiddag: van 12.55 uur tot 15.45 uur (vrijdag tot 15.00 uur)
De schoolpoort gaat ’s morgens open om 8.00 uur, ’s middags om 12.45 uur.
Wie ’s morgens vroeger komt, gaat naar de voorschoolse opvang.
Peuters gaan vanaf 8u10 naar de peuterklas bij juf Edith, zij hoeven niet op de speelplaats te blijven.
De ouders mogen hun peuters vergezellen tot in de klas. ’s Middags kunnen ze al van 12.45 naar de
klas bij juf Delphine.
De ouders van de andere leerlingen zetten hun kinderen af aan de witte deur van de speelplaats.
Ouders die dit wensen kunnen nog even wachten in de hall. De ouders wachten niet op de speelplaats
op het belsignaal.
Mogen we vragen om je kind tijdig naar school te brengen. De dagopening is belangrijk en het is
aangenamer als dit ongestoord kan verlopen.
Het is tevens een vorm van respect en beleefdheid om de anderen niet te laten wachten en de klassen
niet te storen.
Sommige klassen vertrekken om 8.30 uur naar het zwemmen of gaan wel eens op leerwandeling of
klasuitstap. Indien de kinderen te laat komen is er voor hen geen begeleiding meer voorzien en
moeten ze door de ouders zelf gebracht worden.
Kom de kinderen tijdig afhalen. Indien ze door één of andere omstandigheid langer op school moeten
blijven of net iets eerder de school moeten verlaten, wil dan steeds de directie of de leerkracht
verwittigen.
Ouders, die hun kind zelf afhalen van school wachten aan de voordeur. Daar zullen twee leerkrachten
staan om de kinderen van wie de ouders aanwezig zijn door te sturen. Enkel als jullie over het groene
poortje staan, wordt jullie kind doorgestuurd. Dit voor de veiligheid van uw kind, aangezien onze
school aan een drukke straat ligt.
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6.2 Speeltijden
Kleuter
Lager

van 9.45 uur tot 10.00 uur
van 10.10 uur tot 10.25 uur

14.15 uur tot 14.30 uur
14.40 uur tot 14.55 uur

Op vrijdagnamiddag is er geen speeltijd
Middagpauze van 11.40 uur tot 12.55 uur
Tijdens de speeltijd in de voor- en namiddag kan men de van thuis meegebrachte koek of stuk fruit
eten en water drinken. Iedere leerling krijgt een drinkfles van de school, die ze kunnen hervullen.

Wat brengen de kinderen niet mee?
Chocolade, snoep of kauwgom en frisdranken zoals Cola en Fanta
Woensdag is fruitdag en brengen de kinderen enkel een stuk fruit mee en dus geen koek.

6.3 Huisrijen
De school voorziet 3 huisrijen, dit om 11.40 uur en om 15.45 uur.
-

de rij naar de Kortrijkstraat met het oversteken van de zebrapaden aan de
schoolpoort en het rondpunt Kortrijkstraat, Sabbestraat.
de rij van de Parkstraat met het oversteken van het zebrapad aan de school en
aan de Bruggestraat
de rij van de Sabbestraat (kant school) met het oversteken van de zebrapaden aan de
Bruggestraat.

Huisrijen behoren tot de schoolactiviteiten. Daarom worden ze begeleid door een leerkracht en eisen
we een voorname en tactvolle houding. Kinderen die meegaan met de rij dragen zeker hun fluo-jasje
van de school.
Wie met de step meegaat in de rij, sluit achteraan aan. Fietsen, driewielers, loopfietsen horen niet
thuis in de rij.
Na de studie en de naschoolse sport is er geen huisrij.
Wie uitzonderlijk eens niet meegaat met de rij, verwittigt de leerkracht en de rijverantwoordelijke.
Wanneer uw kind zich mag onttrekken aan de huisrij, moeten de ouders een voorafgaande
schriftelijke toestemming bezorgen aan de directie.
De school is enkel verantwoordelijk voor de kant van de weg waar de rij zich bevindt. Vandaar dat het
wenselijk is dat de ouders hun kind opvangen voor de huisdeur aan de kant waar de rij zich bevindt.
De school is verantwoordelijk tot op het moment dat het kind de rij verlaat met toelating van de
leerkracht.
Een kind waarvan er niemand thuis is, is verplicht met de rij, onder toezicht, naar school terug te
keren.
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6.4 Fietsers

Als je met de fiets naar school komt, pas dan de verkeersregels toe. Zorg dat je fiets voldoet aan de
regelgeving van veilig verkeer.
Je komt de school binnen en buiten met de fiets aan de hand ( er wordt dus niet gefietst) en stapt op
het grint naar de fietsenstalling. Wees aandachtig voor de beplanting. Er wordt niet over het gras
gelopen of gestapt.
Je plaatst je fiets netjes in de fietsenstalling of geordend tegen de zijwanden. Je sluit je fiets best af.
Kijk je fiets geregeld na en laat hem tijdig herstellen. De politie van Menen zal de staat van jouw fiets
controleren. We zullen je ouders hierover tijdig verwittigen.
Voor de zesde klas is er in het derde trimester een dag i.v.m. veilig fietsen in de stad, ingericht door de
politie en verkeersmobiliteit.
Verwittig de directeur bij een ongeval zodat alles binnen de 24 uur kan geregeld worden voor de
verzekering.
Fietsers dragen zeker hun fluo-jasje.
6.5 Leerlingenvervoer
Onze school heeft een eigen busje. Mevr. Marleen is onze chauffeur en Mevr. Carla zorgt voor de begeleiding bij
het op- en afstappen.
Alleen na afspraak met de directeur kunnen de kinderen door het schoolbusje opgehaald en thuisgebracht
worden.
De eerste rit vertrekt ’s morgens om 7.10 uur. De bijdrage wordt via de schoolfactuur op het einde van de
maand betaald of na afspraak met de dagelijkse of wekelijkse betaling aan de leerkracht. Het busreglement voor
de kinderen dat in de bus uithangt dient strikt gevolgd te worden.
Prijs per rit: €1
De plaatsen op de bus worden door de chauffeur aangeduid en blijven gelden voor de gehele rit en het volledige
schooljaar. Bij het in- en uitstappen zorgen de ouders dat ze aanwezig zijn aan de halte, aan de kant waar de bus
stopt, om hun kinderen op te halen.
Burgerlijke aansprakelijkheid:





’s morgens: de school is aansprakelijk vanaf het opstappen van de kinderen.
’s avonds en woensdagmiddag: de school is aansprakelijk tot op het ogenblik dat de kinderen de bus
verlaten.
De kortste weg van huis naar de schoolbus en omgekeerd is verzekerd door de schoolverzekering.
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6.6 Voor- en naschoolse opvang
Voor de kinderen van vroeg- en laatwerkende ouders voorziet de school in opvang.
Voor schooltijd: vanaf 6.30 uur, in de kleine zaal, bij mooi weer vanaf 7.45 uur op de speelplaats.
Na schooltijd: tot 18 uur (de woensdag en de vrijdag tot 17.30 uur) in de kleine zaal of de tuin, afhankelijk van de
weersomstandigheden .
De betaling gebeurt via de maandelijkse factuur.
Ook in de opvang zijn de kinderen voornaam en worden de leefregels van de klas en de school toegepast.
Vanaf 8.10 uur en 12.45 uur begint de surveillance. Vanaf die tijd kunnen de kinderen kosteloos op school, de
peuters in de eigen klas, worden opgevangen.

6.7 Studie
Op maandag, dinsdag en donderdag
De studie staat onder toezicht van een leerkracht.
Tijdens de studie maak je je huistaken, schrijf je een opstel, studeer je de leervakken of lees je een boek als
lesopdracht. Je zorgt dat je je medeleerlingen niet stoort.
L2 en L3: van 16u tot 16u30, daarna kunnen de kinderen die dit wensen aansluiten in de opvang.
Studie L3,L4,L5: van 16u tot 17u
Wanneer er geen studie is door vergadering wordt dit gemeld in de nieuwsbrief alsook in de agenda van de
kinderen.
De tarieven voor de studie zijn dezelfde als de opvang: € 0,50 per halfuur.
De studie wordt aangerekend op de maandelijkse factuur.

6.8 Sportsnack
Van 16.00 uur tot 17.00 uur
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
De kinderen kunnen kiezen om na school een uurtje te sporten in onze school.
Het aanbod kan variëren per trimester, alsook de lesgevers.
Hiervoor wordt nog een afzonderlijke brief meegegeven.
Kinderen die deelnemen aan de sportsnack houden zich ook aan de afspraken van onze school en zijn
beleefd en voornaam. Indien ze zich niet aan de afspraken houden, kunnen ze geweigerd worden.
Er wordt gesport in sportieve kledij.
Prijs: €2 per les, cash te betalen bij inschrijving.
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6.9 Maaltijden
De kinderen die over de middag op school wensen te blijven, hebben de keuze tussen een volle
maaltijd van de school of kunnen een lunchpakket van thuis meebrengen. Als school doen we beroep
op traiteur Esthio voor onze warme maaltijden. De maandmenu is telkens terug te vinden op de
website en op de nieuwsbrief.
Kinderen die hun lunch meebrengen van thuis krijgen, net als de kinderen die een warme maaltijd
nemen, de kans om soep en/of water te drinken.
Als je op school eet dan verwittig je ’s morgens de leerkracht (kleuter schriftelijk).
In de eetzaal zorg je voor een rustige sfeer en aan tafel worden de regels van beleefdheid toegepast.
6.10 Verjaardagen
Kinderen staan graag eventjes in de belangstelling op hun verjaardag. Vanuit de school wordt het kind
gevierd op een leuke manier; met een kroontje, een kaart, een lied,…
Vanuit de school krijgt het kind ook een klein geschenkje.
Wij vragen om niets met uw kind mee te geven om uit te delen aan de vriendjes in de klas.

6.11 Luizenproblematiek
We vragen uitdrukkelijk wanneer je kind geconfronteerd wordt met luizen, de school onmiddellijk te
verwittigen.
Indien er luizen gesignaleerd worden in een klas worden alle ouders met behulp van een brief of
sticker attent gemaakt op het probleem zodat iedereen de haren van zijn kind alsook de kledij kan
behandelen. Op die manier wordt het probleem vlug ingedijkt.
Indien het probleem zich blijft stellen wordt het CLB ingeschakeld om de volledige klas te onderzoeken
en zodoende de haarden van besmetting te achterhalen. De verpleegster doet een eerste nazicht bij
de betreffende kinderen. Indien er nog luizen of neten gevonden worden geeft de verpleegkundige
een brief mee met dringende vraag tot behandeling. Eén à twee weken later volgt een nieuwe
controle. Indien het probleem zich bij bepaalde kinderen blijft stellen kan het CLB, in samenspraak met
de gezondheidsinspectie en school bepalen dat het kind van school verwijderd moet worden, tot na
bewijs van aangepaste behandeling (attest van dokter).

6.12 Adresverandering
Bij verhuis of veranderen van telefoon vragen wij u zo vlug mogelijk de nieuwe gegevens aan de
klastitularis en de directie bekend te maken. Zo kunnen wij onze administratie naar behoren bijwerken
en komt de informatie voor u en uw kind op het juiste adres. Indien nodig, kunnen wij u verder
bereiken.
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6.13 Lessen lichamelijke opvoeding – zwemmen
Het vak zwemmen/LO behoort tot het leerplan van de school en is dus verplicht. Enkel om medische
redenen kan een kind wel vrijgesteld worden van de turn- en zwemles. Daartoe moet een briefje van
de dokter (voor langere periode) of van de ouders (voor een kortere periode) met het kind
meegegeven worden.
Er wordt vanaf het eerste leerjaar om de veertien dagen gezwommen in het zwembad te Menen. Een
zwempak (voor de meisjes) en een zwembroek (voor de jongens) is vereist. Jongens mogen geen
zwemshort dragen, dit volgens de afspraken van het zwembad van Menen.
De kinderen worden heen en teruggebracht met de bus. Kinderen die niet zwemmen blijven op
school, ze worden opgevangen in een andere klas waar ze de gekregen opdracht kunnen uitvoeren.
Vanaf de paasvakantie gaan de kleuters uit de derde kleuterklas wekelijks zwemmen op maandag. Dit
onder begeleiding van hun juf en met onze vrijwillige zwemouder, Mr. Rik.
Als je gaat zwemmen zorg er dan steeds voor dat je geen zelfaangebrachte tatoeages hebt en netjes
gewassen bent.
Voor de turnles (lager) willen we dat de kinderen een T-shirt met het logo van de school, een donker
turnbroekje en sportschoenen dragen. Aankoop van een school T-shirt kan gebeuren tijdens de
opendeurdag of bij de klasleerkracht en kost €8. Mogen we vragen om alles te naamtekenen en in een
degelijke turnzak te steken. Wekelijks gaat alle turnkledij mee naar huis om gewassen te worden.
Ook de kleuters krijgen twee lestijden lichamelijke opvoeding per week.
Zij hoeven geen gymkledij te dragen.
6.14 Huiswerk
De leerkracht geeft huistaken om de leerstof/techniek verder in te oefenen. Via leren van de lessen
kan de leerstof worden herhaald en verdiept. Huistaken/lessen bevorderen, mits ondersteuning in de
klas, het zelfstandig werken van het kind.
Voor de ouders is de huistaak een middel om te zien hoe het kind werkt. U kunt soms hulp bieden bij
het opbouwen van een leesmethode. Daarbij bieden huistaken een kans om de prestaties en de
vorderingen van het kind van dichtbij te volgen.
De leerlingen van onze school en zeker de jongste leerlingen onder hen, moeten hun huistaak als iets
creatiefs ervaren, iets prettigs en uitdagend. Het moet hen boeien en motiveren. De ouders krijgen zo
de mogelijkheid om zich een duidelijk beeld te vormen van wat op school gebeurt.

Vanaf het eerste leerjaar wordt per week huiswerk voorzien. Vanaf het vierde leerjaar zal het leren
van lessen en maken van huiswerk systematisch worden opgebouwd. Hierbij zal het “leren leren “
uitgangspunt zijn, waarbij onze leerlingen stilaan goede leer- en werkattitudes verwerven.
Hierbij denken wij aan : verzorgd leren werken, taken en opdrachten leren plannen en spreiden,
zelfstandig leren werken, leertijd efficiënt leren gebruiken, eigen werk leren nalezen en verbeteren,
aangekondigde toetsen zelfstandig voorbereiden.
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De opgegeven huistaak wordt in de schoolagenda ingeschreven. Uw kind krijgt huiswerk op maandag,
dinsdag, en donderdag. De leerling is verplicht de huistaken te maken en de lessen te leren. De
leerkracht heeft het recht dit te controleren en eventueel te sanctioneren. Gelieve het dan ook te
controleren als dat enigszins mogelijk is.

Vóór een vakantie of vóór een vrije dag worden meestal geen lessen of huiswerk gegeven.

Richtlijnen voor huistaak /lessen:
1st en 2de leerjaar: 15 minuten per avond.
3de en 4de leerjaar : 30 minuten per avond.
5de en 6de leerjaar: 1 uur per avond.
Indien uw kind langer aan een taak werkt, kan u een “stop “ inbouwen. Het is tevens goed de
leerkracht daarover te verwittigen via de agenda. Leerlingen maken best zelf hun huiswerk. Indien er
probleempjes zijn, kan u dit ook melden via de agenda. In klas zal de titularis daarop ingaan en uitleg
geven. Het is onnodig te panikeren!
Vanzelfsprekend wordt aangeraden de taken niet op te stapelen ( planning is nodig in 5de en 6de
leerjaar).
Afspraken over netheid, tijdig afwerken en tijdstip van indienen worden in de klas gemaakt.
Elk kind heeft nood aan gezonde ontspanning.
6.15 Heen-en weer mapje - Schoolagenda
Voor onze kleuters hebben we een heen-en-weer schriftje dat een dagelijks contact is tussen school
en gezin. Hier weten de ouders wat hun kind nodig heeft en beleefd heeft op school, welke evolutie
gemaakt wordt en welke de moeilijkheden zijn. De ouders kunnen ook de juf informeren over het
thuisgebeuren. Aan de ouders vragen we om het schriftje dagelijks te controleren.
Voor de eerste graad is de schoolagenda vooral een communicatiemiddel tussen school en gezin. De
kinderen kunnen er ook hun bevindingen van de voorbije week in kwijt door het maken van een
tekening.
Voor de tweede en derde graad ontwikkelt de schoolagenda zich tot een studie- en werkinstrument die
onze leerlingen moet helpen bij het organiseren en plannen van hun studiewerk. Tevens vormt de
agenda een leidraad voor de ouders om informatie te krijgen over lessen en taken die hun kinderen
moeten verwerken, de beoordeling van resultaten van overhoringen, de mogelijke ordemaatregelen,
het overzicht van de toetsenperiode. Ook de leerlingen kunnen er hun bevindingen over de voorbije
week in noteren.
De schoolagenda wordt in de klas steeds begeleid ingevuld en wekelijks nauwkeurig nagekeken door de
leerkracht. In het tweede leerjaar gebeurt dit dagelijks.
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Gelieve de agenda dagelijks in te kijken en wekelijks te ondertekenen.
Wij willen ouders aanmoedigen om zelf ook regelmatig iets in de agenda te noteren. Wij vinden dit
belangrijk voor de kinderen bij wie intensieve opvolging nodig is. Het geeft de ouders en de leerkracht
de gelegenheid de problemen of eigenheden van het kind op de voet te volgen en er direct op in te
spelen. Zo kunnen kleine knelpuntjes dadelijk aangepakt worden.
6.16 Toetsen
Op school worden regelmatig toetsen afgenomen. De toetsen hebben vooral als doel om een beeld te
geven van de vorderingen van uw kind. Aan de hand van de toetsen en door observaties in de klas, kan
de leerkracht nagaan of er verder kan gegaan worden met de leerstof of als er nog bepaalde
onderdelen herhaling nodig hebben.
Gemaakte toetsen worden wekelijks op vrijdag meegegeven met als bedoeling ze op maandag terug
te geven aan de juf of meester. Als teken dat uw de toetsen hebt gezien, vragen we om die te
ondertekenen.
De resultaten van de toetsen die u wekelijks te zien krijgt, worden gebundeld in 4 grote rapporten.
We hebben een
Herfstrapport
Kerstrapport
Paasrapport
Zomerrapport
Vanaf het vierde leerjaar wordt daarbij nog een toetsenweek voorzien voor de kerstvakantie en in de
maand juni. Dit ter voorbereiding naar het secundair en om de leerlingen echt te leren plannen.
6.17 Gedragsregels
6.17.1 Speelplaats









Bij ons wordt er zowel in de tuin als op de speelplaats gespeeld tijdens de pauzes. Wij hopen
dat we op jullie begrip kunnen rekenen als uw kind eens thuiskomt met vuile schoenen of een
groene broek.
Netheid: afval gooi je in de aangebrachte vuilnisbakken.
Sportief spelen: ruwe spelen worden verboden.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld bij het verlies van zelf meegebracht
speelgoed zoals knikkers, springtouwen, kleine auto’s,…
Elektronische spellen, multimedia-apparatuur zoals gsm, mp3 en dergelijke worden niet
toegestaan, ook niet tijdens de opvang. Wie om praktische redenen een gsm meebrengt, geeft
die ’s morgens af aan de juf of meester.
Je verlaat de speelplaats niet zonder toelating van de persoon die toezicht houdt:
- om naar klas te gaan,
- om een bal te halen.
Je speelt buiten wanneer het weer dit toelaat. Dit komt ten goede aan je gezondheid.
Bij regenweer of een natte speelplaats wordt niet gevoetbald, geknikkerd, ….
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Tijdens de middagpauze wordt de deur van de verdieping en naar de klassen op het gelijkvloers
gesloten. Zorg dat je alles bij je hebt.
Schooltassen worden ordelijk geplaatst onder het afdak, op de aangeduide plaats per klas, bij
het binnenkomen van de speelplaats. Bij het belteken worden de schooltassen genomen en ga
je ordelijk in de klasrij staan, bij het fluitteken wordt er gezwegen. Bij regenweer worden de
schooltassen per klas opgehaald vóór we naar de klas gaan. Ook wanneer men bij het eerste
lesuur de school verlaat voor een andere activiteit, zorg je dat de schooltassen netjes
gerangschikt staan onder het afdak.
Je bent beleefd en voornaam tegen de persoon die op de speelplaats staat, bij het niet naleven
van de afspraken kan je de toegang tot de speelplaats een tijdje geweigerd worden.

6.17.2 Klasgebeuren
Ook in de klas worden er afspraken gemaakt met de leerkracht. Die volg je als leerling op, bij het niet
opvolgen van de afspraken, kunnen er sancties volgen.
6.17.3 Stiptheid en orde
Iedereen komt stipt naar school en zorgt dat zijn taken en opdrachten in orde zijn. We houden de school,
de klassen en de speelplaats netjes. We hebben respect voor het poetspersoneel.
6.17.4 Straf
Elke leerkracht heeft het beste voor met jullie kinderen. Soms kan het echter gebeuren dat er iets is
voorgevallen in de klas, op de speelplaats of in de refter … waardoor de leerkracht zich genoodzaakt ziet
op te treden en een sanctie te geven aan jullie kind. De ouders aanvaarden deze sancties en komen hier
niet in tussen. Uitleg en duidelijkheid vragen mag natuurlijk wel.
6.17.5 Kledij en hygiëne











Wij houden eraan dat je altijd net gekleed bent. Wat te opvallend is, draag je niet. Ook bij warm
weer blijf je keurig gekleed (geen strand- of zeekledij).
Binnen het schoolgebouw wordt geen enkel hoofddeksel of sjaal gedragen, uitgezonderd
omwille van medische redenen.
Je hangt alle kledingstukken aan de kapstok in de gang.
Ben je een kledingstuk kwijt, vraag er dan zo vlug mogelijk naar. Gevonden kledij wordt
gedurende een korte tijd aan de kapstokken in de kleine zaal gehangen. Trimestrieel komt ook
de doos met verloren voorwerpen rond. Kijk na of je verloren kledingstuk er niet bij is, wees niet
beschaamd en neem je kledij dat je herkent eruit.
Op school doen wij niet mee aan rages en opvallende modeverschijnselen. Op dit vlak moeten
we ook onze kinderen weerbaar maken.
Wil ervoor zorgen dat je steeds gewassen en gekamd naar school komt (anders zal de leerkracht
je vragen je in ’t school te wassen of worden de ouders opgebeld met de vraag het kind te
komen ophalen).
Heb steeds een nette zakdoek bij die je kan wegsteken.
Alle kledingstukken, schooltas, brooddoos, zwemgerei, gym- en sportkledij en –schoenen
moeten genaamtekend zijn.
Bij diefstal van waardevolle voorwerpen (kettingen, uurwerken, oorringen, ringen, GSM …) is de
school niet verantwoordelijk. We voorkomen verliezen, het breken of elkaar kwetsen als we die
voorwerpen thuis laten. Kom dus niet aankloppen bij het verlies of verdwijnen van deze
voorwerpen.
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Het is op gebied van hygiëne en gezondheid noodzakelijk dat je voor de gymles van kledij kunt
veranderen. Nadien ben je dan niet verplicht om de lessen te volgen met een bezwete trui.
Daarom draag je een T-shirt met het logo van de school en een blauwe of zwarte short of
wielrennersbroekje.
Voor de naschoolse sporten gebruik je sportkledij.
Kauwgom en snoep zijn niet toegelaten! Neem liever een appel, een boterham of een droge
koek mee. We drinken enkel water op school.
Bij het begin van het speelkwartier ga je naar het toilet. Na gebruik spoel je het steeds door en
je wast je handen, er is zeep en een handdroger voorhanden. Je verwittigt onmiddellijk de
leerkracht van bewaking en /of de directeur als er iets defect of beschadigd is. Als jongen mag
je nooit in de meisjestoiletten en omgekeerd. Je gebruikt ook nooit het toilet voor de
leerkrachten. Tijdens de les ga je in principe niet naar het toilet. Je hebt er aandacht voor
netheid en hygiëne. Je hebt respect voor deuren, wanden en sanitair. Daar blijf je niet spelen
noch praten. Er wordt ook niets gegeten of gedronken. Bij het verlaten van de ruimte doof je
de lichten en doe je de deur dicht
Voor de jongste kleuters hebben wij graag broekjes die gemakkelijk aan en uit kunnen. Het
vervangbroekje stop je best in het schooltasje.
Je speelt buiten wanneer het weer dit toelaat. Dit komt zeker ten goede aan je gezondheid.
Wanneer je je kwetst, vraag je aan de leerkracht die toezicht houdt, je te verzorgen.
Bij slecht weer of koud weer wordt er gespeeld in de zaal; ook bij een verkoudheid mag je in
de zaal en zit je neer op de eerste bruine bank. In dit geval moet je een genaam- en
gedagtekend briefje mee hebben van thuis.

6.18 Maximumfactuur - Bijdrageregeling ouders
Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen
te bereiken. Hierbij houdt de school rekening met de maximumfactuur voor het kleuter en het lager.
Vanuit ons Opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte maar rijke en kwaliteitsvolle
activiteiten aan te bieden. Wij vragen daarvoor een bijdrage.
De bedragen die gelden voor de scherpe maximumfactuur zijn voor het kleuteronderwijs
leeftijdsgebonden. Voor het lager onderwijs geldt één bedrag per leerjaar.
Een overzicht voor volgend schooljaar vind je hieronder.
Geïndexeerd bedrag 2016-2017
Kleuter
€ 45
Lager
€ 85
Het spreekt voor zich dat dit voor sommige klassen niet voldoende is, maar wij willen ons daar als
school aan houden. De rest past de school bij. Deze bedragen worden gespreid over het totale
schooljaar.
Elke maand betaalt een leerling
kleuter
€ 4,50
Lager
€ 8,50
Dit bedrag komt op de maandelijkse factuur.
Wat krijgen jullie voor dit maandelijkse bedrag?
Kleuter: € 4,50 per maand
Concerten
Schoolreis

€4 à €5
€ 18 à € 20

o.a. Jeugd en Muziek
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Sportdag
SVS-activiteiten
Uitstappen
Toneel
Zwemmen

€2
€8
€ 5 à € 10
€5à€6
€1

Lager: € 8,50 per maand
Concerten
Doe aan sportbeurs
Schoolreis
Sportweek
SVS-activiteiten
Uitstappen
Toneel
Zwemmen

€5
€8
€ 20 à € 30
€5
€8
€ 2 à € 10
€5à€6
€ 1,80 per beurt

Extra muros: meerdaagse uitstappen
Zeilklassen L6
€200

bvb. Rollebolle
Kinderboerderij, boomgaard,…
CC de Steiger
Wekelijks 3de kleuter vanaf Pasen

o.a. Jeugd en Muziek
6de leerjaar

Bvb. kronkelidoe
Molen, stadswandeling, museum
CC de Steiger
Tweewekelijks

Maandelijks €25 gedurende de maanden:
september, oktober, november, december,
januari, februari, maart en april

Wat valt er niet onder de maximumfactuur?
Kledij:
Fluojasje met logo school
Turn T-shirt met logo school
Donker turnbroekje

€5
€8
Moeten buiten de school aangekocht worden

Maaltijden:
Warm kleuter
Boterhameters kleuter

€ 1,75
€ gratis

Warm lager
Boterhameters lager

€ 2,30
€ gratis

Opvang over de middag

€ 1,00

Bus

€ 1,00 per rit

Studie, opvang en naschoolse sport zijn totaal vrijblijvend en vallen niet binnen de lesuren daardoor
dienen deze ook afzonderlijk betaald te worden, maar staan ook op de maandelijkse factuur
Studie

€ 0,50 (voor L2,L3)
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Opvang

€ 1 (voor L4,L5,L6)
€ 0,50 per begonnen half uur

Naschoolse sport

€ 2,00 per les

(’s morgens van 6u30)
(’s avonds tot 18u)

Er wordt de kinderen ook wat materiaal gratis aangeboden.
Iedere leerling van het lager onderwijs krijgt een potlood, een balpen, een gum en één lat van de
school in het kader van het kosteloos onderwijs. Ze zijn natuurlijk vrij om zelf nog materiaal mee naar
school te brengen.
Volgende zaken worden in klasverband ook gratis aangeboden:
Atlas
Bewegingsmateriaal
Fotokopieën
Handboeken, schriften, werkboeken,….
Infobronnen
Kompas
Leesboeken
Multimediamateriaal
Muziekinstrumenten
Passer
Tekengerief
Verf
Woordenboeken
Zakrekenmachine
…
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6.19 Betalingen
Maandelijks krijgt uw kind een factuur mee naar huis. Mogen we vragen die zo vlug mogelijk
te betalen. De betalingen gebeuren per overschrijving. U kunt ook een domiciliëringsopdracht
geven via uw bank. Formulieren daarvoor kunt u via de directie bekomen.
Ouders die problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen contact
opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken gemaakt worden over een
aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.
Indien de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële
problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere
stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing.
Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we onderstaande procedure opstarten.
Stappen die de school zal zetten bij niet-tijdige betalingen:
- 1ste rappel: na het betalen van twee openstaande facturen
- Aangetekende aanmaning: na het niet betalen na de eerste rappel
- Deurwaarderexploot: na het niet betalen van de aangetekende aanmaning. De kosten voor
het deurwaardersmandaat zullen verhaald worden op de verschuldigde.
- Dagvaardiging bij het vredegerecht van Menen voor minnelijke schikking.
- Neerleggen van een klacht bij de bevoegde rechtbank van het arrondissement Kortrijk.
Leerlingen van wie er te veel openstaande facturen zijn, kunnen geweigerd worden voor
bepaalde activiteiten zoals schoolreis, zeilklassen, …

6.20 Ouderparticipatie
We kiezen voor een open school. Dit uit zich op twee manieren. Enerzijds proberen we de ouders
zoveel mogelijk te betrekken bij het schoolgebeuren. Anderzijds informeren we de ouders over
algemene onderwerpen (info - avonden, schoolraad, ouderraad, nieuwsbrief,…) en over hun kinderen
( leerprestaties, gedrag, …)
Hier volgen de verschillende vormen van oudercontacten.
dagelijkse contactmogelijkheden.
o

Wenst u de leerkracht te spreken, dan kan dat vóór of na de lestijden. Tijdens de
lesuren staat de leerkracht volledig ter beschikking van de kinderen (ook de kleuterleid(st)ers!) De directeur kan aanwezig zijn bij een onderhoud tussen leerkracht en
ouder(s). Neem steeds eerst contact op met de directeur, nooit rechtstreeks met de
leerkracht.
o Tijdens ( maar natuurlijk ook vóór of na ) de schooltijd kunt U de directeur bereiken.
Ook ’s morgens of tijdens weekends kunt u de school bereiken. Indien u de directeur
persoonlijk wil spreken aarzel niet om contact op te nemen. Er zal altijd tijd worden
gemaakt. Voor elke moeilijkheid proberen we samen in overleg een juiste oplossing te
zoeken: u bent steeds WELKOM!
Spreek liever met de leerkracht over uw kind, dan met uw kind over zijn leerkracht.
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o

o

o

Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder
voorafgaande toestemming van de directeur. We verzoeken u om uw kinderen slechts
te vergezellen tot aan de schoolpoort. Blijf niet in de hal of speelzaal wachten op het
belteken. Beter is het uw kind toe te vertrouwen aan de goede zorgen van de
leerkracht bij de ingang van de speelplaats of turnzaal. Heb vertrouwen in haar/hem.
Tevens helpt u uw kind op die lange weg naar zelfstandigheid!
Om een vlot, veilig en tuchtvol verloop aan de schoolpoort te helpen verzekeren,
vragen we om uw kind niet af te halen op de speelplaats, in de hal of in de gang van
de klas. Bij het belteken wordt de deur geopend. De leerkracht in de hal stuurt dan uw
kind van zodra u gezien wordt.
Wil de kinderen ook tijdig afhalen. Indien ze om één of andere reden langer op school
moeten blijven, wil dan de directeur of de leerkracht verwittigen via de
kleuteragenda, de agenda of telefonisch.

Opendeurmoment eind augustus.
Op dit contact zijn alle kinderen en hun ouders welkom in hun nieuwe klas. Het is een eerste
kennismaking met de klas, de leerkracht en de klasgenoten. Op dit moment kunt u als ouder ook
belangrijke achtergrondgegevens over uw kind doorgeven aan de leerkracht. Voor kinderen is het
natuurlijk geruststellend te weten bij welke leerkracht en klasgenootjes ze het schooljaar zullen
starten. De leerkrachten geven om het half uur een korte klassikale uitleg over de werking binnen
de klas.
Oudercontacten
Voor elke vakantie (behalve krokus) worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek met de
leerkracht. Hierin worden de schoolse resultaten besproken alsook de inzet en het gedrag van de
leerling. Ook voor de ouders van kleuters staan de leidsters ter beschikking om de vorderingen van
uw kind te bespreken. Speciaal, in het derde klasje, worden twee individuele oudercontacten
gehouden door de afgevaardigde van het CLB en/of door de leerkracht zelf.
Een gespreksavond met de ouders i.v.m. “overgang derde kleuter eerste leerjaar “ kan in het
derde trimester worden ingeschakeld.

Op het einde van het eerste trimester wordt een ouderavond georganiseerd voor de ouders van de
leerlingen van het zesde leerjaar i.v.m. de studiekeuze na het 6de leerjaar. We noemen dit een
informatieavond over de mogelijkheden die zich openstellen na de lagere school, het is een eerste
kennismaking met de verschillende oriëntatiemogelijkheden. Op het einde van het tweede
trimester, na een schoolinterne bespreking tussen klastitularis, CLB-centrum en de directeur
worden de ouders individueel uitgenodigd door de vertegenwoordiger van het CLB om over de
toekomstmogelijkheden van hun kind te spreken.

U ziet beste ouders er zijn verschillende contactmogelijkheden. Maak gebruik van deze kansen tot
gesprek. We weten dat een goede, positieve samenwerking tussen ouders en school zeer gunstig
inwerkt op de betrokkenheid, het welbevinden en de prestaties van uw kind op school. Exacte
informatie en data zullen u tijdig via jaarkalender of een schrijven via uw kind worden meegedeeld.
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de nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief heeft als bedoeling een informatiebron te zijn voor ouders, kinderen
en leerkrachten. We willen u laten proeven van de sfeer die leeft op de school. In die nieuwsbrief
staat ook een maandoverzicht met alle komende activiteiten en de maandmenu.

de schoolwebsite.
Onze school heeft ook een website, die te bereiken is onder www.sint-jansschool.net.
In een mooie grafische lay-out vind je er de meest diverse thema’s over onze school, maar ook
over onderwijs in het algemeen:






Algemene informatie,
Interessante links voor ouders en leerlingen,
Sfeerbeelden, a.d.h.v. foto’s, over allerhande school- en klasactiviteiten, maar ook naschoolse
activiteiten. Ook beelden over het schoolfeest en onze culturele avond mogen niet
ontbreken.
Aankondiging van nieuwtjes, belangrijke gebeurtenissen op school, ...
Een zo volledig mogelijke kalender van het lopende schooljaar.

6.21 Welzijnsbeleid
6.21.1 Medische fiche
Als er op de speelplaats of tijdens de les iets met uw kind gebeurt, moet de school snel kunnen
ingrijpen. Verkeerde hulp - door een tekort aan informatie - kan soms fataal zijn. Daarom is het
belangrijk dat de school op de hoogte is van bepaalde medische informatie van uw kind: allergieën,
aandoeningen... Zo kan ze bovendien bij ziekte of ongeval de dokter of de spoedgevallendienst
dadelijk correcte en de meest recente informatie geven.
Het document is strikt vertrouwelijk. Enkel bevoegde personen kunnen de medische informatie
inkijken. Op het einde van het jaar vernietigt de school alle fiches. Dat doet ze om elk jaar opnieuw de
meest recente informatie te hebben. U hebt het recht om het document niet in te vullen. Dan weten
wij dat u deze persoonlijke informatie niet aan de school wenst te geven. Maar gelieve ook dan de
naam van het kind in te vullen en het document te ondertekenen. De rest laat u blanco.
Bij meerdaagse activiteiten krijgt je kind een aparte fiche mee waarin wordt gevraagd of je bepaalde
zaken wilt meedelen die belangrijk zijn om te weten. Plast je kind soms nog in bed? Slaapwandelt je
zoon of dochter? Die fiches worden na de activiteit onmiddellijk vernietigd.
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6.21.2 Het toedienen van medicijnen
Is uw kind ziek, laat het dan thuis. Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet
nemen. Bv. omdat zijn antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat hij elke dag een pilletje (voor
ADHD, diabetes…) moet nemen. Leraren zijn geen artsen. Ze mogen dus niet zomaar medicijnen
toedienen. Dan zijn ze volgens de wet strafbaar.
Medicatie, onder welke vorm dan ook, wordt alleen op doktersvoorschrift toegediend. Daartoe laat u
een “Doktersattest medicijnen” invullen door de huisarts. De naam van het kind en de klas worden
duidelijk vermeld, alsook de dosis, de naam van de inhoud, de naam van de dokter/apotheker, de
datum van aflevering en de vervaldatum, de wijze van bewaren en het tijdstip van toediening en de
datum van de laatste dag, waarop het medicijn aan het kind moet gegeven worden. Zonder attest
neemt niemand op school medicijnen. Ook niet bij uitzondering. Leraren zijn niet medisch geschoold
en zijn volgens de wet strafbaar als ze dat wel doen.
Medicijnen worden nooit met je kind meegegeven, maar worden door de ouders op school aan de
klastitularis afgegeven. Geef de medicijnen in de originele verpakking én met een volledig ingevuld en
ondertekend doktersattest rechtstreeks af op de school. Dus niet via de boekentas of het kind.
De verantwoordelijke die de medicijnen bewaart is de klastitularis. De kinderen nemen zelf hun
medicijn in onder toeziend oog van de klastitularis.

6.21.3 Rookverbod
Onderwijsdecreet XXVIII voert een algemeen rookverbod in dat er voor zorgt dat een school 24 u.
op 24 u. en 7 dagen op 7 rookvrij is. Dit rookverbod geldt voor iedereen die een school betreedt,
zowel leerlingen, internen, schoolteams als bezoekers. Onder het rookverbod vallen alle vormen van
roken, ook elektronische sigaretten en andere varianten.

6.22 Foto’s en video’s
Via foto’s en video’s van activiteiten en lessen laten wij u zien waar we op school mee bezig zijn. Deze
worden gepubliceerd op onze website, onze sociale media en ons drukwerk.
Voor gerichte foto’s en video’s hebben we volgens de privacywet van 25 mei 2018 uw expliciete
toestemming nodig. Het gaat om geposeerde, individuele foto’s en geposeerde groeps- en klasfoto’s.
Deze toestemming dient gegeven te worden vanaf 25 mei 2018 of bij inschrijving. Deze toestemming
dient gegeven te worden voor elk van onze kanalen: website, sociale media en drukwerk. U mag altijd
terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog
toestemming geven.
Naast gerichte foto’s en video’s neemt onze school ook sfeerbeelden waarbij er niet gefocust wordt
op één of meerdere personen. Deze beelden worden verwerkt op onze website, onze sociale media
en ons drukwerk. Hiervoor hebben we uw expliciete toestemming niet nodig. Doch kunnen bezwaren
hierover op elk moment van het schooljaar gemeld worden aan de directie. Vervolgens worden deze
beeldopnames verwijderd.
6.23 Schoolverzekering
1. De schoolverzekering komt tussen, bij gebeurlijke ongevallen die plaats vinden op:
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school,
tijdens schoolse activiteiten buiten de school,
schoolbusvervoer van huis naar school en omgekeerd,
zwemvervoer,
uitstappen met de bus,
op weg van huis naar school en omgekeerd wanneer de meeste veilige en kortste weg
genomen wordt.

Uw kind kan alleen naar huis mits schriftelijke melding in de agenda aan de directie
en de klastitularis, maar dan op eigen verantwoordelijkheid van de ouders (de
schoolverzekering komt er niet intussen bij gebeurlijke ongevallen).
Kinderen die over de middag op school blijven, mogen de school niet verlaten.

6.24 Aanvraag studietoelage
Een school-of studietoelage in een financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de
school of studie te helpen dragen. Een schooltoelage is ook bestemd voor kleuters of leerlingen in het
lager. De leerling moet les volgen aan een instelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Of u een
toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen van uw gezin.
De nodige documenten kan u bij de klasleerkracht of de directie krijgen.
Meer info:  1700 (gratis) of www.studietoelagen.be
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