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OVERZICHT WIJZIGINGEN SCHOOLBROCHURE
Alle wettelijk opgelegde wijzigingen werden in het rood aangeduid in de nieuwe schoolbrochure.
Alle intern overeengekomen wijzigingen werden in het groen aangeduid. Deze wijzigingen werden
voorafgaand overlegd met het schoolteam en schoolbestuur.

1. Voorwoord
In de nieuwe brochure werd een kort voorwoordje toegevoegd door de directie.

2. Inhoudstafel
De inhoudstafel werd vooraan in de brochure geplaatst in plaats van achteraan in het verleden. Dit lijkt ons
makkelijker om wegwijs te geraken in deze brochure.

3. Kostenbeheersing (hoofdstuk 4)
Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd
worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad.
Deze bijdrage mag maximaal 435 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs.
Maaltijden en dranken;
• warme maaltijd + middagtoezicht1:
€ 3,00
• soep + broodmaaltijd (zelf meegebracht)+ middagtoezicht:
€ 0,95
• broodmaaltijd (zelf meegebracht)+ middagtoezicht:
€ 0,70
1
In het kader van gezondheid en milieu staat minstens éénmaal per maand een vegetarische maaltijd
op het menu. Er wordt ook minstens éénmaal per week een niet-vleesbevattende maaltijd
aangeboden.
Voor leerlingen die op school blijven eten dienen de ouders online de maaltijden te registreren via een
ouderportaal. Elk gezin ontvangt hiervoor een unieke kindcode. Wanneer de ouders niet tijdig de
maaltijden hebben geregistreerd en de leerling geen eigen lunch mee heeft, zal er door de school een
broodmaaltijd voorzien worden waarvoor de prijs van een warme maaltijd wordt aangerekend.
Fruitproject: elke ouder kan kiezen of zijn of haar kind(eren) wel of niet intekent op het fruitproject. Het
fruitproject houdt in dat er telkens op woensdag fruit kan verkregen worden op school aan € 0,25 per
beurt. Deelname aan het fruitproject kost € 8,25 voor een volledig schooljaar. Voor peuters die in de loop
van het schooljaar instappen wordt het bedrag verrekend volgens het aantal resterende weken.
De busreizen worden deels betaald door de ouderraad. De ouderraden betalen 70% van de busreizen en de
overige 30% wordt aan de ouders aangerekend.

4. Evaluatie (hoofdstuk 6)
De evaluatie van lichamelijke opvoeding gebeurt aan de hand van een afzonderlijke evaluatiekaart.

5. Afwezigheden en te laat komen (hoofdstuk 7)
Afwezigheden worden telefonisch/schriftelijk meegedeeld aan het secretariaat van de school, vóór 08.25.
Dit kan telefonisch op het nummer 056/42.69.62 (voor de drie afdelingen).

6. Getuigschrift basisonderwijs (hoofdstuk 9)
Het getuigschrift niet toekennen
Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing op basis van het
leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar
aangetekend mee aan de ouders.
Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een getuigschrift dat aangeeft
welke doelen de leerling wel bereikt heeft: een getuigschrift van bereikte doelen.
Beroepsprocedure
Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, gebracht,
uiterlijk op 15 september daaropvolgend met vermelding van de verdere beroepsmogelijkheid bij de
Raad van State (termijn en modaliteiten-zie artikel 20-§6)

7. Leerlingengegevens, privacy en gegevensbescherming (hoofdstuk 12)
Artikel 31
Gegevensbescherming en informatieveiligheid
…
De meest recente versie van deze privacyverklaring is te raadplegen via de website van het schoolbestuur.
Artikel 33
Een gemeenteraadslid kan in het kader van zijn controlerecht inzage krijgen in gegevens van
leerlingen op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn om het controlerecht effectief uit te
kunnen oefenen (aftoetsen van finaliteit, proportionaliteit, transparantie en veiligheid).
Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG)
en de daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens worden meegedeeld.
Artikel 34
Geluids- en beeldmateriaal gemaakt door de school
De school kan geluids- en beeldmateriaal van leerlingen maken en publiceren.
Voor het maken en publiceren van niet-gericht geluids- en beeldmateriaal in schoolgerelateerde
publicaties zoals de website van de school of gemeente, publicaties die door de school of gemeente
worden uitgegeven, wordt de toestemming van de leerlingen/ouders vermoed. Onder niet-gericht
geluids- en beeldmateriaal verstaan we geluids- en beeldmateriaal dat een eerder spontane, niet
geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te
lichten. Het gaat bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een activiteit van de school. De betrokken
leerlingen/ouders kunnen schriftelijk hun toestemming weigeren.

Voor het maken en publiceren van gericht geluids- en beeldmateriaal zal voorafgaandelijk de
toestemming van de leerling/ouders worden gevraagd. Hierbij worden het soort geluids- of
beeldmateriaal, de verspreidingsvorm en het doel gespecificeerd.

8. Smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en sociale media
(hoofdstuk 13)
Art. 35
Alleen buiten de instelling mogen smartphone, tablet, laptop, trackers of enige andere gelijkaardige
toestellen gebruikt worden. Als ouders of leerlingen elkaar dringend nodig hebben tijdens de schooldag,
kunnen ze terecht op het secretariaat van de school.
Art. 36
Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken op het domein van de school zonder
toestemming van de school. Overeenkomstig de privacywetgeving mogen er geen beeld- of
geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere personen gemaakt worden of verspreid
zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
Art. 37
Onder sociale media worden websites zoals Facebook, Netlog Instagram, Twitter, enz. verstaan. Er worden
geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. op sociale websites geplaatst die betrekking hebben op de school
zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven door de school. Dit geldt voor de leerlingen,
ouders en grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak wonen als de leerling.
Art. 48
Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoennormen in acht genomen. Cyberpesten is
verboden.
Art. 39
Het downloaden, installeren en verdelen van illegale software op school is verboden.
Art. 40
Het internet van de school mag alleen gebruikt worden voor schoolse aangelegenheden.

9. Algemeen rookverbod (hoofdstuk 14)
Art. 41
Er is een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke producten (onder
andere de shisha pen, de e-sigaret of heatsticks,…)
Dit verbod geldt binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen,
sportterreinen en andere open ruimten.
Er is eveneens een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke producten
tijdens extramuros-activiteiten.
Bij overtreding van deze bepaling
- zal de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en tuchtreglement opgenomen in dit
schoolreglement;
- zullen ouders en/of bezoekers verzocht worden te stoppen met roken of het schooldomein te
verlaten.

10. Personeel
Aangepaste personeelslijst

11. De ouderraden
Aangepaste gegevens leden ouderraden

Er wordt een overkoepelende ouderraad opgericht die tweemaal per schooljaar samenkomt om
gezamenlijke thema’s te bespreken (vb. budget, verkeer, gezondheidsbeleid…).

12. Organisatorische afspraken
2.1.2

Begeleiding voor het verlaten van de school

De kinderen verlaten nooit de school zonder begeleiding (door de ouders, fietsrij). Oudere broers en zussen
gelden niet als begeleider.
We dringen erop aan dat leerlingen ten vroegste vanaf het vierde leerjaar de weg naar huis zelfstandig
verderzetten, na begeleiding met de fietsrij.

13. Schoolverzekering
Kinderen die op school een ongelukje hebben, zijn verzekerd via onze schoolverzekering.
Het gemeentebestuur sloot een verzekering af bij (gewijzigde verzekeringsinstelling):
AXA
Troonplein 1
1000 Brussel
…
Ouders vullen hun rekeningnummer en rijksregisternummer in en kleven vignet ziekenfonds op de
aangifte.

14. Schooltoelage: aangepaste bedragen

Kleuteronderwijs
een vast bedrag

€ 94,98

Lager onderwijs
minimumtoelage

€ 106,86

volledige toelage

€ 160,28

uitzonderlijke toelage

€ 213,71

15. Studie
Studie vanaf donderdag 6 september 2018.

16. Verkeer en veiligheid

Wij dringen erop aan dat leerlingen ten vroegste vanaf het vierde leerjaar zelfstandig met de fiets naar
school komen.

17. Verjaardagen
Gelieve de afspraken daaromtrent te respecteren. Algemeen verwachten we soberheid en een gezond
alternatief geniet de voorkeur.

18. MOS
Drankkartons en blikjes worden niet van thuis meegebracht (ook niet voor de boterhameters).

19. Ondersteuningsnetwerk
De school is aangesloten bij het officiële ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen.
Voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de ondersteuning van uw kind
binnen de school kan u terecht bij de zorgcoördinatoren.

20. Klachtenprocedure
Indien u klachten hebt over onze school, gelieve dan contact op te nemen met de directeur of
stafmedewerker. U kan steeds een afspraak maken via het secretariaat. Uw klacht wordt met de nodige
discretie behandeld.

21. Jaarkalender
BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2018-2019
1ste trimester:
- Herfstvakantie: van maandag 29 oktober tot en met zondag 02 november 2018.
- Zondag 11 november 2018: Wapenstilstand.
- Facultatieve vrije verlofdag: maandag 15 oktober 2018.
- Pedagogische studiedag: woensdag 5 december 2018.
- Kerstvakantie: van maandag 24 december 2018 tot en met
vrijdag 04 januari 2019.
2de trimester:
- Krokusvakantie: van maandag 04 maart tot en met vrijdag 08 maart 2019.
- Pedagogische studiedag: maandag 11 februari 2019.
- Schoolfeest Hoogstraat: zaterdag 16 maart 2019.
- Paasvakantie: van maandag 08 april tot en met maandag 22 april 2019.
3de trimester:
- Schoolfeest Goudenregenstraat : zaterdag 27 april 2019.
- Feest van de arbeid: woensdag 01 mei 2019.
- Schoolfeest Kweekstraat: zaterdag 11 mei 2019.
- Weekend Hemelvaart: donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019.
- Facultatieve vrije verlofdag: vrijdag 17 mei 2019.
- Pinkstermaandag: 10 juni 2019.
- Olympische week (5des): maandag 20 mei tot en met vrijdag 24 mei 2019.
- Bosklassen (4des): maandag 20 mei tot en met vrijdag 24 mei 2019.
- Zeeklassen (2des): maandag 27 mei tot en met woensdag 29 mei 2019.
- Oriëntatiedagen (6des): maandag 24 juni tot en met woensdag 26 juni 2019.

-

Receptie afscheid Basisonderwijs : vrijdag 28 juni 2019 om 19u.

