NIEUWSBRIEF 6 sept.
KALENDER:

WIST—JE—DATJES :


We startten op maandag 2 september
met 105 kleuters en 344 leerlingen.



Het derde leerjaar ging vandaag al op
stap naar het park!



Juf Janna en juf Tine zijn allebei in de vakantie bevallen van een zoon. Wij wensen hun een aangenaam bevallingsverlof.



Juf Marian is de nieuwe zoco van het
lager. Je kan haar bereiken op het emailadres: zorg.lager@vbs-avelgem.be.
Juf Goedele (zoco kleuter) is vanaf nu
bereikbaar op het nieuwe e-mailadres
zorg.kleuter@vbs-avelgem.be.



We gaan met de leerlingen uit het vierde,
vijfde en zesde leerjaar spelen aan Spikkerelle. We doen dit tijdens de middag
(12u30—13u) als het mooi weer is.



We starten al met het fruitproject op
woensdag 11/09.

9/09: 16u30-17u: start avondstudie
9/09: 19u: infoavond LO 3
10/09: 19u: infoavond peuterklas
11/09: startviering om 8u45, iedereen
welkom
11/09: eerste keer fruit op school
12/09: plantnamiddag: we starten met
het aanplanten van de groene speelplaats
12/09: 19u: infoavond LO 5



Vrijwillige handen om de fietsenstalling aan te pakken



Ouders die in het oudercomité willen helpen



Fruitmoekes: wie kan zich vrijmaken op woensdagochtend
om het fruit te verdelen en te snijden?

Enkele praktische mededelingen:
NASCHOOLSE OPVANG:
Gelieve bij het verlaten van de opvang je kind steeds af te melden.
De prijs wordt als volgt gerekend:
7u-7u30: 1 euro
7u30—8u: 1 euro
16u15—16u30: 1 euro: kwartier opvang en koek en drankje
16u30—17u00: 1 euro: half uur opvang
17u00—17u30: 1 euro: half uur opvang
17u30—18u00: 1 euro: half uur opvang
18u00—18u30: 1 euro: half uur opvang
Vanaf het derde kind is de opvang gratis. Het vieruurtje (0.50 euro) wordt wel
aangerekend.
Het totaalbedrag van de naschoolse opvang wordt gefactureerd op de factuur van
het oudste kind.

Tijdschriften op school:
We beslisten om op school geen tijdschriften meer aan te bieden via de school.
Mocht uw kind wel geïnteresseerd zijn in deze tijdschriften, kan u deze online bestellen en deze per post thuis laten aankomen.
Dopido, doremi, zonnekind, zonnestraal, zonneland, leeskriebel, leesknuffel, ...
https://www.averbode.be/Pub
National geografic, Bobo,
https://www.natgeojunior.nl/
Boektoppers
https://boektoppers.be

Overzicht van de wijzigingen in het schoolreglement:
Alle gegevens, afspraken, prijzen, wettelijke bepalingen,… i.v.m. onze school staan verzameld in de schoolbrochure – schoolreglement, die u bij de inschrijving kreeg. Eventuele wijzigingen, moeten bij het begin van het schooljaar (ter ondertekening) meegedeeld worden.
Deze wijzigingen werden in alle adviesraden goedgekeurd.
Ook dit jaar zijn er enkele inhoudelijke wijzigingen. Deze staan hier opgesomd.
Wie graag de volledige schoolbrochure wil, kan deze op eenvoudig vraag krijgen. U vindt de
volledige versie ook op onze website ( www.vbs-avelgem.be )
WIJZIGINGEN SCHOOLREGLEMENT 1 SEPTEMBER 2019:
1) Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs
Het pedagogisch project v/d school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool: “Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogschool.”
Dit vervangt de vroegere “Opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs”. Dit wordt in
het schoolreglement kort geduid.
Let op: dit is niet de engagementsverklaring tussen school en ouders (met enkele wederzijdse afspraken).
2) Schooltoeslag i.p.v. schooltoelage
In kader van de nieuwe kinderbijslag- het Groeipakket - wordt de schooltoelage nu
schooltoeslag genoemd. (deze wordt automatisch toegekend)
3) Onderwijs aan huis
De voorwaarden om Tijdelijk Onderwijs Aan Huis te krijgen zijn versoepeld:
- bij chronische ziekte volstaat 1 aanvraag en 1 medisch attest en kan TOAH ev. ook gedeeltelijk plaatsvinden op school
- daarnaast is TOAH ook mogelijk voor kinderen jonger dan 5 jaar
4) Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs
Getuigschrift met een opsomming van de bereikte doelen (bij leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet behalen) is afgeschaft !
5) Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
Bij een definitieve uitsluiting heeft de school de verplichting om samen met het CLB, de
leerling en de ouders op zoek te gaan naar een nieuwe school voor de leerling.
6) Bewakingscamera’s
De camerawet is gewijzigd. De beslissing om camera’s te hangen moet niet meer naar
de privacycommissie, maar wel naar de politie. Betrokkenen kunnen op eenvoudige
vraag inzage krijgen in de beelden waarop ze te zien zijn.
7) Verduidelijkingen
- lerarenteam: op de website mag ook de verwijzing staan waar de lijst van leraren te
vinden is (i.p.v. deze lijst op te nemen in het reglement)
- voor-en naschoolse opvang / toegang tot het schooldomein: Duidelijke informatie
over de uren/momenten waarop er toezicht (en toegang) is op school
- CLB: een ouder kan zich niet verzetten tegen de kernactiviteiten van het CLB
- Aanwezig zijn op school en op tijd komen: engagement naar ouders toe dat regelmatig en op tijd naar school komen belangrijk is…
- inschrijving en toelating van leerlingen: als ouders niet akkoord gaan met een nieuwe
versie van het schoolreglement, dan wordt het kind op het einde van het schooljaar uit-

geschreven.
- Ouderlijk gezag: a) betere formulering: de school biedt een luisterend oor aan
voor alle leerlingen (i.p.v. voor leerlingen in echtscheidingssituaties)
b) afspraken ivm informatiedoorstroom naar ouders: oudercontacten bij gescheiden
ouders: één oudercontact of apart oudercontact.
- Organisatie van de leerlingengroepen: bij overgang binnen het onderwijsniveau
heeft de school de eindbeslissing / bij overgang tussen onderwijsniveaus: de ouders
- afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is: de lijst is vollediger
getuigschrift einde basisonderwijs:
a)
datum van uitreiken van getuigschriften is concreter. Belangrijk om ev. beroep
aan te tekenen.
b) beroepsprocedure: concreter uitgeschreven
- tuchtmaatregelen / beroepsprocedure: concreter uitgeschreven
- bijdrageregeling – bedragen maximumfactuur:
Scherpe maximumfactuur lager: € 90 i.p.v. € 85 (kleuter blijft: € 45 ) / Minder
scherpe maximumfactuur (lager): € 440 i.p.v. € 435
Privacy: voldoende om eenmalig (bij begin van schoolloopbaan) de toestemming te
vragen
Taalgebruik conform Zin in leren! Zin in leven!
Leerkracht  leraar
Toelating tot het 1ste leerjaar  toelating tot het lager onderwijs
Verslag: De term “verslag dat toelating geeft tot het buitengewoon onderwijs” wordt
verkort tot “verslag”
WIJZIGINGEN BIJDRAGEREGELING:
Opvang:
€ 1 / per begonnen half uur
Oog voor lekkers (fruitactie):
€ 5 i.p.v. € 4
maar nu starten we vanaf 2de week sept. i.p.v. begin oktober tot einde schooljaar

Ik, ouder van ……………………………………………………………………… uit klas ……………………… ga
akkoord met de wijzigingen in het schoolreglement.

Handtekening:

Datum:

Om papier te besparen, zouden we de nieuwsbrief graag zoveel mogelijk via mail versturen.
0 Ik wil de nieuwsbrief op papier.
0 Ik wil de nieuwsbrief digitaal op volgend adres ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

