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Avelgem, 28 augustus 2017

Beste ouder(s),
Lieve superhelden,

Hartelijk welkom op onze school.
In dit bundeltje vindt u:








de wettelijke wijzigingen van het schoolreglement voor het schooljaar 2017-2018,
het akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project,
een document ter inschrijving voor ons fruitproject op woensdag,
een document waar we praktische info opvragen,
het reglement voor onze naschoolse studie,
een document in verband met buitenschoolse zorg,
de kalender voor het schooljaar.

De inschrijvingsfiche met de persoonlijke gegevens ontvangt u van de klasleerkracht en
controleert u ter plaatse.
Op het infomoment van de klas zal u naast jaarklasspecifieke info ook algemene info
verkrijgen rond vreemdetalenonderwijs op onze school, het luizenbeleid, belangrijke
afspraken, openluchtklassen, …
Wij raden dan ook ten zeerste aan dit infomoment bij te wonen.
Het complete schoolreglement is volledig na te lezen op onze website www.vbs-avelgem.be.
Enkel de wijzigingen zijn in deze bundel opgenomen.

Graag de documenten die aangevuld moeten worden weer mee te geven met uw kind.
2017-2018 wordt SUPER!
Met vriendelijke groet,

Hélène Holvoet
Directeur
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Wijzigingen schoolreglement 2017-2018
Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het model van
schoolreglement voor het schooljaar 2017-2018. Na een verwijzing naar de respectievelijke
punten in ons schoolreglement (te vinden op www.vbs-avelgem.be volgt telkens een korte
toelichting.
Hieronder vindt u de kostprijs van de maaltijden voor dit schooljaar. Hier werd een lichte
wijziging toegepast ten gevolge van indexatie bij onze leverancier. De voorbije vier
schooljaren was er nooit een wijziging in de prijzen, maar dit blijft niet langer houdbaar:
Warme maaltijd kleuter:
Warme maaltijd lager:
Soep (bij boterhammen):

2,10 euro
3 euro
0,35 euro

Het overzicht hieronder bevat de wettelijke afspreken aangaande de besproken punten:
1) Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs:
Op het einde van het basisonderwijs kan je een getuigschrift ontvangen. De kinderen die
geen dergelijk getuigschrift ontvangen, ontvangen een getuigschrift met een overzicht van de
doelen die wel behaald werden.
2) Verduidelijkingen bij beroepsprocedures tegen evaluatiebeslissingen en
definitieve uitsluitingen:
Het schoolreglement doet een toevoeging ter verduidelijking: een zitting van de
beroepscommissie kan enkel verzet worden bij gewettigde reden of overmacht en de
samenstelling van een beroepscommissie mag uitzonderlijk in de loop van een betwisting
gewijzigd worden in geval van ziekte, overmacht of onverenigbaarheid.
3) Bedragen maximumfactuur:
Bij de minder scherpe maximumfactuur (bijvoorbeeld ter aanwending van de kosten voor
openluchtklassen) stijgt het bedrag met 5 euro. Scholen kunnen nu maximaal 425 euro
vragen in de loop van de hele basisschoolcarrière in functie van de organisatie van de
openluchtklassen.
4) Revalidatie/logopedie:
In het schoolreglement is dit punt iets meer uitgebreid en logischer geordend.
5) Klachtenregeling:
Hier worden enkele praktische verduidelijkingen gegeven bij de werking van de
klachtencommissie.
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Het reglement voor onze naschoolse studie
Wie?
De studie is bedoeld voor kinderen vanaf LO2 die na school in de opvang blijven.
De kinderen worden vanuit de opvang niet verplicht om naar de studie te gaan.
Kinderen gaan naar de studie, zoals thuis met de ouder(s) is afgesproken.
In de studie krijgen de leerlingen een stempel in hun agenda, zo kan thuis opgevolgd
worden of er effectief naar de studie wordt gegaan.
De studie wordt geleid door een leerkracht. Deze houdt toezicht zodat de studie rustig kan
verlopen.
Het is niet de bedoeling uitleg en hulp te bieden.
Wanneer?
Maandag - dinsdag – donderdag:
Korte studie
Lange studie

16:30* – 16:45
16:30* – 17:00

(LO2+LO3)
(LO4+LO5+LO6)

*De leerlingen krijgen voor de studie nog even tijd om te spelen, om een koekje en
een drankje te nuttigen in de opvang alvorens aan het huiswerk te beginnen.
Waar?
De studie gaat door in de lokalen van het vijfde en het zesde leerjaar.
Afspraken:
 Je brengt je eigen gerei mee naar de studie: balpennen, lat,…
 In de studie werk je in stilte, dus niet samen met klasgenootjes.
 Het is handig een boek, strip, tekenblaadje,… in je boekentas te hebben zodat je je
rustig kan bezighouden als je vroeger klaar bent met je huistaak.
 Tijdens de studie mag je niet naar de klas om een vergeten boek,… te halen.
 Wie zich in de studie niet gepast gedraagt, vertrekt terug naar de opvang.
 Je blijft in de studie tot je mag vertrekken van de leerkracht. Je mag niet zomaar
vertrekken.
 Mama’s en papa’s halen de kinderen op in de opvang, niet in de studie.
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Het akkoord met schoolreglement, pedagogisch project en infobundel
regelgeving

Op datum van 1 september 2017 wordt de inschrijving van:
……………………………………………….….. (naam leerling)
bevestigd door de school en de ouders.

De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden op de instapdag.
De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. De
school gaat discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het zorgdossier.
Ouders kunnen ten alle tijden hun eigen persoonsgegevens raadplegen, laten verbeteren en
zich verzetten tegen het gebruik van gegevens.
De ouders van bovenvermeld kind verklaren hierbij dat ze het opvoedingsproject en het
schoolreglement hebben nagelezen en verklaren dat zij instemmen met het
opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement van het schooljaar
2017-2018.*
De ouders bevestigen op eer dat alle gegevens op alle formulieren naar waarheid zijn
ingevuld.

Naam en handtekening ouders:

*deze kunnen integraal nagelezen worden op onze website: www.vbs-avelgem.be of u kan op eenvoudig verzoek
een papieren versie bekomen op het secretariaat. In de bundel die u ontvangt bij de start van het schooljaar vindt
u een samenvatting van alle wijzigingen ivm vorig schooljaar.

________________________________
Indien slechts één ouder tekent verklaart de ondergetekende ouder tov de school in toepassing van de artikels
373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder.
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Inschrijving fruitproject op woensdag
Dit schooljaar neemt onze school weer deel aan het Logo-fruitproject. Zo kunnen we
wekelijks een stuk vers fruit ter beschikking stellen als gezond tussendoortje voor de
kinderen.
Concreet zal elk kind vanaf oktober één maal per week als tussendoortje een vers stuk fruit
aangeboden krijgen. Om de Belgische fruitteelt te steunen, kiezen wij ervoor enkel inheems
fruit aan te bieden.
Het bewerken en het verdelen gebeurt door vrijwillige fruitouders. Zonder hun hulp was/is
dit initiatief niet vol te houden. Alvast dank!
Alle kinderen die intekenen (via deze brief), ontvangen het fruit op woensdag. WOENSDAG =
FRUITDAG!
☺ op woensdag hoeft u uw kind geen tussendoortje mee te geven naar school (vanaf
oktober)
☺ kinderen die niet intekenen, brengen op woensdag liefst een stuk fruit mee als
speeltijdhapje
☺ op woensdag worden dan ook geen speeltijddrankjes aangeboden
Zo willen we de gezonde voedingsgewoonten bij onze kinderen stimuleren. Dit is een must.
Voor kinderen zijn gezonde tussendoortjes immers belangrijke leveranciers van
voedingsstoffen.
Vers fruit, rauwe groenten, melkproducten en volwaardige graanproducten passen in een
evenwichtige voedingsdriehoek. Wil daar ook op de andere schooldagen op letten.

………………………………………………………………………………………………..

Ondergetekende, ouder van …………………………………….. ……. uit klas ……….
wil zijn kind graag inschrijven voor het fruitproject dat gezonde tussendoortjes wil promoten.
Ik ben het ermee eens dat hiervoor een jaarbijdrage van 4 euro wordt aangerekend op de
schoolrekening.

HANDTEKENING:
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Praktische info voor onze werking
Naam en voornaam kind: …………………………………………………….
Klas: ……………………………….
Geboortedatum: ……………………..
Naam vader en moeder: ……………………………………………………..

DRANKJE SEPTEMBER
0 chocomelk
0 melk
0 yoghurt
0 fruitsap
0 water
FRUITPROJECT VANAF OKTOBER
0 ja (aanbevolen keuze)
0 neen
RIJ MIDDAG
0 Doorniksesteenweg (tem Sint-Jansstraat)
0 Leopoldstraat (oversteken zebrapad)
RIJ AVOND
0 Doorniksesteenweg (tem Sint-Jansstraat)
0 Leopoldstraat (tem Oudenaardsesteenweg)
NIEUWSBRIEF
0 op papier
0 via mail: ____________________________________________
_____________________________________________
FOTO’S VAN KIND OP WEBSITE
0 ja
0 neen
ADRES DOORGEVEN IFV VERJAARDAGEN
0 ja
0 neen
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Info rond buitenschoolse zorg
Op school krijgt een aantal kinderen extra begeleiding. Om het zorgbeleid in de klas beter te kunnen
afstemmen op andere, buitenschoolse ondersteuning die uw kind krijgt, vragen wij met dit schrijven
alle nuttige informatie op. Onder ‘buitenschoolse hulp’ verstaan wij begeleiding in een
revalidatiecentrum, logopedische ondersteuning, kinesitherapie, psychologische bijstand, bijzondere
medische zorgen of andere.
Graag hadden wij ook met deze hulpverleners contact genomen, om ze tot een optimale
samenwerking te komen ten voordele van het kind.
Mogen we u vragen onderstaand strookje op vrijdag 1 september 2017 terug mee te geven.
Desgewenst onder gesloten omslag wanneer het vertrouwelijke informatie betreft. Deze gegevens
zullen verder verwerkt worden door de zorgcoördinatoren, juf Heidi (lager onderwijs) en juf Goedele
(kleuteronderwijs). Daarna staat de school zelf in voor verdere contacten met de betrokken
hulpverleners.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking
in het belang van de ontwikkeling van uw kind(eren).
Namens het zorgteam en de leerkrachten,
Hélène Holvoet
directeur

Ik, ouder van ……………………………………………………………………….uit klas …………………
0 ga ermee akkoord dat de personen die ons kind buitenschools begeleiden, uitgenodigd worden om
samen met de leerkrachten rond de tafel zitten (vorderingen bekijken, extra hulp plannen,
ondersteuning op elkaar afstemmen … )
Uiteraard word ik, als ouder, steeds verder geïnformeerd.
0 mijn kind krijgt ondersteuning
0 in het revalidatiecentrum van …………………………………………………………………
Contactpersoon: …………………………………………………………………………………………
0 door een logopedist(e), nl. ……………………………………………………………………
0 door een kinesist(e), nl. …………………………………………………………………………
0 andere: ………………………………………………………………………………………………………
0 verklaar hierbij dat mijn kind geen buitenschoolse begeleiding krijgt.
0 wens de school hierover niet te informeren.

Datum: 01/09/2017

Handtekening ouder

