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Welkom!
Beste kinderen

Samen school maken
De vakantie zit er op! We hopen dat zowel ouders als
leerlingen ervan genoten hebben en – net zoals wij - met
veel enthousiasme uitkijken naar het nieuwe schooljaar.
Vandaag gaan onze schoolpoorten weer open. We
wensen al onze leerlingen een goede start.
Voor velen wordt het een vertrouwd weerzien, maar we
heten vooral diegenen die bij ons voor het eerst naar
school komen speciaal welkom. Voor onze jongste
peuters doen we er alles aan zodat zij zich snel thuis
voelen in de klas en op school. Voor allen breekt hopelijk
een leerrijk en boeiend schooljaar aan.
Onze school heeft een stevige traditie wat betreft
participatie met ouders én leerlingen. In onze beide
scholen hebben we een actief oudercomité en een
vriendenkring maar ook onze leerlingenraden hebben
meer dan bestaansrecht.
We zijn ervan overtuigd dat een open en sterke
samenwerking tussen school en thuis ervoor zorgt dat elk
kind zijn talenten kan ontplooien en een vliegende start
neemt op school. 

Wegwijzer
Deze schoolgids wil bij de start van het nieuw schooljaar
een wegwijzer zijn voor het schoolleven en aandacht
vragen voor een aantal regelingen en afspraken om een
vlotte start te verzekeren.
In deze gids is ook het schoolreglement opgenomen.
Geef deze WegWijs dan ook een bijzondere plaats zodat
hij u nog van nut kan zijn gedurende het schooljaar. 

Colofon
WegWijs is de maandelijkse nieuwsbrief van het SintLievensinstituut Sint-Lievens-Houtem en de wijkafdeling De
Berentuin Vlierzele.
Er verschijnen 11 nummers per schooljaar (geen nummer in
augustus)
Omwille van organisatorische of pedagogische motieven
zijn wijzigingen aan deze schoolgids in de loop van het
schooljaar mogelijk.

Na twee maanden vakantietijd kondigt het nieuwe
schooljaar zich aan. Wij hopen alvast dat je, goed
uitgerust en met frisse moed, samen met ons het
schooljaar 2017-2018 wil starten.
Met een nieuwe juf of meester in jullie nieuwe klas zullen
jullie bij het terugzien van de vriendjes en vriendinnetjes
vol goede moed van start gaan. Wie nieuw is op school
zal zich misschien nog wat onwennig voelen. Gelukkig
zorgen de klasgenoten ervoor dat dit gevoel vlug
overgaat!
Beste kinderen, wij wensen jullie een fijn, aangenaam én
leerrijk schooljaar toe.
Vanwege jullie schoolteam 

Beste ouder
We willen u danken voor het vertrouwen dat u blijft
stellen in onze school, ons onderwijs en ons
opvoedingsproject. We danken u alvast voor uw
medewerking om het nieuwe schooljaar vlot te laten
verlopen. We rekenen op uw belangstelling, uw
suggesties,
uw
waardering,
bemoediging
en
opbouwende kritiek.
U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse
opvoeding
en
degelijk
onderwijs
verwachten.
Leerkrachten en personeel zullen zich ten volle inzetten
voor opvoeding en onderwijs zodat uw kind een goed
schooljaar doormaakt.
Moge 1 september de hernieuwde start zijn van een
positieve samenwerking. Laat ons samen school maken!
Als directeur sta ik, samen met alle leerkrachten en
medewerkers, altijd klaar om in te gaan op alle vragen.
Aarzel dan ook niet om contact op te nemen! 
Paul De Roo
Directeur Sint-Lievensinstituut
& wijkafdeling De Berentuin Vlierzele

 Einddatum redactie: 25 augustus 2017. 

 Schoolgids van de Vrije Basisschool Sint-Lievensinstituut  Schooljaar 2017-2018  September 2017 
 pagina 1 

Algemene
informatie
Onze visie en ons
opvoedingsproject

Een school waar een kind zich thuis
voelt!
Onze basisschool is een school zonder drempels waar de
overgang van kleuterschool naar lagere school bijna
ongemerkt verloopt. Van eerste kleuterklas tot zesde
leerjaar krijgt de hele persoonlijkheid van het kind
kansen: hoofd, hart en handen.
handen Wij streven naar een
doorlopende ontwikkeling van het kind.
⇒ niveau-overschrijdende activiteiten derde kleuterklas
– eerste leerjaar
⇒ graadsactiviteiten of –projecten
⇒ projectlessen rond sociale vaardigheden (leefrapport
vanaf 3e kleuterklas)

De basisschool is een stukje van uw leven, voor de
kinderen en voor uzelf. Wist u dat u in de loop van de
jaren uw kind in totaal zo’n 8.000 uur toevertrouwt aan
de zorg van de juffen en de meesters van de basisschool?
Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een
school kiest u dan ook met zorg.
Scholen verschillen in hun manier van werken, in sfeer en
resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het
kiezen niet eenvoudig. Onze vrije basisschool SintLievensinstituut is samen met onze wijkafddli,ng De
Berentuin een middelgrote school, dichtbij, familiaal,
vriendelijk streng en mikkend op kwaliteit. Het is ook een
christelijk geïnspireerde school waar u degelijk onderwijs
en een eigentijdse opvoeding mag verwachten.
Kwaliteitszorg is een sleutelbegrip geworden. Het is de
bekommernis van ons schoolteam om dagelijks
kwaliteitsonderwijs aan te bieden. We doen dat vanuit
ons opvoedingsproject met een christelijke identiteit.

Een school met een christelijke
opvoeding!
In het opvoedingsproject van de school staan de
fundamentele christelijke waarden voorop. Onze school
heeft een zendingsopdracht:
zendingsopdracht van de leerkrachten wordt
verwacht dat zij de waarden van het christelijk
opvoedingsproject van de school mee helpen realiseren.
Van de ouders verwachten we minstens dat zij loyaal zijn
t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding die aan de
kinderen wordt verstrekt en dat zij geen antihouding
aannemen.
Een katholieke school is geen eiland: zij is geïntegreerd in
de parochiegemeenschap.
parochiegemeenschap
⇒ regelmatige eucharistieviering in de kerk met de
ganse school
⇒ eigen vieringen in de kleuterklassen
⇒ advents- en vastenacties rond Welzijnszorg en
Broederlijk Delen

Een school met kwaliteitsonderwijs!
Onze school doet meer dan alleen maar zorgen voor de
verstandelijke ontwikkeling van uw kind. Wij willen alle
capaciteiten van uw kind aanspreken. Daarbij willen we
in de eerste plaats degelijk onderwijs verstrekken.
Kwaliteit van onderwijs en opvoeding zijn onze
onze eerste
troef. Wij hechten veel belang aan waarden die de
verwezenlijking van onze doelstelling mogelijk maken.
•
•
•
•
•
•

studiegeest en studie-ijver
geloofsopvoeding en gebed in christelijk perspectief
tucht en discipline
beleefdheid, vriendelijkheid en respect voor de
andere, het anders-zijn en -denken
eerlijkheid en oprechtheid
sociaal engagement

⇒ een duidelijke jaarplanning via de leerplannen
⇒ het verantwoord gebruik van didactisch materiaal
⇒ volgen navorming en bijscholing
rond onderwijsvernieuwing
⇒ een regelmatige toetsing en foutenanalyse
⇒ het bijsturen, adviseren en stimuleren
⇒ een gedragscode voor de leerlingen
⇒ lessen rond sociale vaardigheden (leefrapport)
⇒ crea-namiddagen
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Een school met aandacht voor de
leerbedreigde!

Een school waar wordt
samengewerkt!

Onze school heeft extra aandacht en biedt extra kansen
voor de leerbedreigden. Kinderen met verstandelijke
en/of sociaal-emotionele problemen genieten bijzondere
aandacht.

Onze vrije basisschool is meer dan een gebouw. Het is
een gemeenschap gevormd door kinderen, leerkrachten,
directie, schoolbestuur, schoolraad, leerlingenraad,
oudercomité en vriendenkring.
Dankzij de samenwerking tussen al deze mensen kunnen
wij onze school uitbouwen tot een fijne leef- en
leergemeenschap.

⇒ bijhouden van scoringslijsten en observatiegegevens
in kleuter- en lagere school
⇒ het verantwoord gebruik van het leerlingvolgsysteem
⇒ overlegmomenten tussen leerkrachten, revalidatiecentrum, CLB, andere externe medewerkers,…
(M.D.O.-overleg – zorgcoördinator - klassenraad)
⇒ zo goed mogelijke differentiatie en individualisatie
binnen de klaspraktijk
⇒ positieve aanmoediging van de zwakkere, nastreven
positief zelfbeeld
⇒ regelmatige contacten en besprekingen met de
ouders
⇒ zo goed mogelijk uitbouwen van maatregelen voor
preventie- en remediëring

Een school open op de wereld!
In onze school gaan we met de kinderen op verkenning.
Al verkennend bouwen zij de wereld op tot hun wereld.
Zij ontdekken taal, cultuur en relaties in het gezin, de
familie, de buurt,…
Zo ontdekken zij ook andere culturen en leren zij er zich
inleven.
Onze school wil daarop inspelen. Dit heet wereldoriënterend onderwijs.
⇒ regelmatige uitstappen
⇒ bijwonen van film en toneel
⇒ buitenschoolse activiteiten: bosklassen, zeeklassen,
sportklassen, cultuurklassen,…
⇒ natuureducatieve uitstappen

Een school met sportieve kansen!
“Een gezonde geest in een gezond lichaam” is bij ons
niet zomaar een slogan.
⇒ er zijn wekelijkse lessen bewegingsopvoeding,
sportdisciplines en zwemmen
⇒ we nemen deel aan interscholenwedstrijden
georganiseerd door de gemeente
⇒ we nemen deel aan jaarlijkse sportdagen en
sportklassen
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Schoolstructuur
Het SintSint-Lievensinstituut is samen met de wijkafdeling De
Berentuin Vlierzele een volwaardige vrije basisschool.
Beide vestigingen werken samen als één pedagogische
eenheid.
Vanaf 1 september 2013 is De Berenuin (voorheen de
Sint-Jozefschoo)l als vestigingsplaats toegevoegd aan het
Sint-Lievensinstituurt (de hoofdschool).
Het pedagogisch project en de schoolvisie
schoolvisie zijn op elkaar
afgestemd zodat zij volledig gelijklopend zijn en er ook
op heel wat andere vlakken wordt samengewerkt. We
denken o.a. aan het zorg- en sportbeleid, het
aankoopbeleid, de navormingen, … zijn maar een greep
uit het ruime samenwerkingsverband
samenwerkingsverband.
erband

Scholengemeenschap
Bij decreet werd door de onderwijsminister bepaald dat
vanaf het schooljaar 2003-2004 basisscholen uit een
bepaalde regio, voor een aantal aspecten van het
schoolgebeuren, moeten samenwerken in zogenaamde
scholengemeenschappen.
scholengemeenschappen

Het schoolbestuur vzw Sint-Franciscusscholen Basisonderwijs is de eigenlijke inrichter van het onderwijs in
beide scholen, die onder de vlag van de scholenscholengemeenschap Sint-Franciscusscholen Zottegem varen.

Onze scholen
VRIJE BASISSCHOOL
SINT--LIEVENSINSTUTUUT
SINT
Kleuteronderwijs
Gemengd lager onderwijs

Onze
scholen
maken
deel
uit
van
de
Scholengemeenschap SintSint-Franciscusscholen,
Franciscusscholen samen met
de vrije basisscholen van Grotenberge (+Oombergen),
Velzeke (+Leeuwergem), Sint-Goriks-Oudenhove (+
Strijpen), Sint-Maria-Oudenhove, Ophasselt en de
Bernadetteschool (Buitengewoon onderwijs).
Er is regelmatig overleg tussen de directies van deze
scholen, waar Dhr. Christ Meuleman als coördinerend
directeur fungeert.

Schoolbestuur
schoolbestuur
vzw
Sint-Franciscusscholen
Basisonderwijs is de eigenlijke organisator van het

Het

SINTSINT-LIEVENSINSTITUUT
Marktplein 13
9520 Sint-Lievens-Houtem
053 62 23 18
directie.houtem@vbhoutembavegem.be
www.vbhoutembavegem.be

Wijkafdeling:
Wijkafdeling:

onderwijs in onze scholen. Het bestuur is verantwoordelijk
voor het beleid en de beleidsvorming en schept de
noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van
het onderwijs. Het aanwerven van het personeel, de zorg
voor de infrastructuur, het financieel beheer behoren tot
de zorg van het schoolbestuur. Om het schoolgebeuren
uit te bouwen doet ze een beroep op de eigen
begeleiding.

VZW Sint-Fransciscusscholen Basisonderwijs
Parkstraat 2
9620 Zottegem
09 360 07 20

DE BERENTUIN
Oordegemstraat 38
9520 Vlierzele
DIRECTIE:
Paul DE ROO
0496 53 94 67

Samenstelling raad van bestuur:
Voorzitter: E.Z. Beerens Julia (E.Z. Beatrijs)
Secretaris: Dhr. De Pelseneer Werner
Leden:
Brackenier Monique
De Keyzer Rita
Mabilde Alice
Vander Poorten Monique

 Schoolgids van de Vrije Basisschool Sint-Lievensinstituut  Schooljaar 2017-2018  September 2017 
 pagina 4 

Praktische
informatie
SintSint-LievensLievensinstituut
Marktplein 13
9520 Sint-Lievens-Houtem
053 62 23 18
directie.houtem@vbhoutembavegem.be
www.vbhoutembavegem.be

Wie is wie?
Directeur
De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de
school, zowel op het materiële, het organisatorische als
op het pedagogische vlak.

Directeur SintSint-Lievensinstituut
& De Berentuin:
Dhr. Paul De Roo
Sint-Fledericusstraat 44B
9520 Vlierzele
0496/53.94.67
directie.houtem@vbhoutembaveg
em.be

Onderwijzend personeel
Met enig voorbehoud voor eventuele kleine wijzigingen
volgt hierna een overzicht van het onderwijzend
personeel voor het schooljaar 2017-2018.
De klastitularissen zorgen in een open en positieve geest
voor de opvoeding en de vorming van de kinderen. De
bijzondere leerkrachten (ICT, zorg,…) geven het geboden
onderwijs een meerwaarde vanuit hun typische
invalshoeken.

Kleuteronderwijs
Met de lestijden die ons voor volgend jaar zijn toegekend
kunnen we in de kleuterschool 5 voltijdse klassen inrichten
en blijft er daarnaast nog een halftijdse betrekking
over. Die zal aangewend worden als extra
ondersteuning.
Zoals steeds opteerden we om de klassen zo
gelijkmatig mogelijk te verdelen. Door beperkte
omkadering van de overheid is het echter niet
steeds mogelijk om klasjes te creëren met
kinderen van hetzelfde geboortejaar.
In de kleuterklassen beschikken we verder nog over lestijden
bewegingsopvoeding Daarnaast zijn er ook nog extra uren
kinderverzorging.
De verdeling van de klassen ziet er als volgt uit:

Peuterklas (instappers °2014-2015)
Ariane Bloem
1ste kleuterklas (°2014)
Mia Braekman
2de kleuterklas (jongsten°2013)
Kristel Van den Rijse
Graadsklas 2de-3de (oudsten °2013/jongsten °2012)
Isabelle Caus
3e kleuterklas (oudsten °2012)
Martine Rottiers
Extra ondersteuning
Evi Van Cauwenberghe (deeltijds)
Bewegingsopvoeding
Sien Baele
Kinderverzorgsters
Wendy Van Heghe (deeltijsds)

Christelle Feliers (deeltijds)

Lager onderwijs
Onze school zal volgend schooljaar 10 lagere klassen
inrichten.
Ook twee deeltijdse leerkrachten bewegingsopvoeding
kunnen aan het werk, een deeltijdse ICT-coördinator en een
deeltijdse zorgleerkracht.
De verdeling van de klassen ziet er als volgt uit:

1ste leerjaar A Martine Meersman
1ste leerjaar B Isabelle Nachtergaele
Kathleen De Cooman
2e leerjaar A Katrien Callebaut
2e leerjaar B Lieve Clompen
3e leerjaar A Marleen Janssens
3e leerjaar B Emily Triest
4e leerjaar
Cindy De Kinder
5e leerjaar
Hilde Van Liedekerke
6e leerjaar A Dirk Neckebroek
6e leerjaar B Johan Van Der Meulen

Omkadering en extra ondersteuning
Bijzondere leermeesters bewegingsopvoeding
Benedikt Van Dyck (L2 > L6)
Sien Baele (L1)
Zorgcoördinator
Katrien Holderbeke
ICT-coördinator
nog niet bekend bij het ter perse gaan
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Administratieve medewerkers /
secretariaat
De administratief bediende staat in voor leerkrachten- en
leerlingendossiers, de schoolfacturatie en helpt de directie
bij het dagelijks beheer van de school.
Er is ook een administratief samenwerkingsverband
binnen de scholengemeenschap Sint-Franciscusscholen
(o.a. boekhouding en personeel).
Secretariaatsmedewerkers voor hoofschool én wijkschool:
Marie-Rose De Jonghe (18u.)
Lindsy Vanderdonckt (11u.)

Onderhoudspersoneel
Het onderhoudspersoneel staat in voor de netheid op
school, het verzorgen van de middagmalen en de
busbegeleiding.
Onderhoudsvrouw
Iris De Maeseneire
Bustoezicht ochtendritten
Iris De Maeseneire

Voor- en naschoolse opvang
OchtendOchtend- en avondopvang
avondopvang
Carine De Loor
Lut Bambust
Huistaakklas
Belinda Noël

Schoolraad
Elke basisschool heeft een schoolraad met
vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en
lokale gemeenschap. De raad geeft advies inzake de
algemene organisatie van de school. De directeur
overlegt met de schoolraad over de aanwending van de
lestijden, de organisatie van de opdrachten buiten de
klas, over veiligheid op school en over het
schoolreglement.
Het huishoudelijk reglement en de bevoegdheden van de
schoolraad kunnen opgevraagd worden bij de secretaris
van de raad.

Oudercomité
Het
Oudercomité is een
vereniging van
geëngageerde
ouders die
samen met
een
afvaardiging
van het
schoolteam
regelmatig
samenkomen
en via
allerhande
activiteiten de
school en dus
ook haar
leerlingen - uw kinderen - zowel praktisch als financieel
ondersteunen.
Maar ze streeft naar nog meer:
 Informeren en communiceren over het lokale
schoolgebeuren en haar eigen werking,
 Organiseren van ontmoetingsactiviteiten, zodat de
ouders elkaar en de school leren kennen;
 Het stimuleren van een participatief klimaat op
school, het fungeren als tussenpersoon voor uw
bedenkingen of vragen omtrent het welzijn, de opvoeding
en de vorming van uw kinderen.
De jaarplanning van al hun activiteiten, de data van de
vergaderingen en andere algemene informatie kan je
lezen in de maandelijkse nieuwsbrief WegWijs van onze
school.
Wil je als ouder graag deel uitmaken van ons jong,
enthousiast en dynamisch oudercomité?
Dan ben je altijd welkom op één van onze volgende
vergaderingen. Of geef gerust een seintje op het
secretariaat van de school. Ze vinden het altijd fijn om
nieuwe leden te kunnen verwelkomen.
Samenstelling bestuur:

Voorzitter:

 Jurgen Mons - jurgen.mons@gmail.com
Ondervoorzitter:

 Sandra Bovendaerde
Secretaris:

Samenstelling:
Oudergeleding:
Wendy Strijmeersch en Myra Vande Velde
Personeelsgeleding: Kristel Van den Rijse en Katrien
Holderbeke
Lokale gemeenschap: dienen nog aangesteld te worden
binnen de raad
Permanent adviseur: Paul De Roo

 An De Moor

Schatbewaarder:

 Barbara Schouppe
Materiaalmeester:

 Koen Souffriau
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Vriendenkring
Naast het Oudercomité
beschikt onze school ook
over een Vriendenkring.
Het
is
een
groep
enthousiastelingen,
die
vaak geen kinderen meer
hebben op onze school,
maar die de school nog
steeds een warm hart
toedragen en graag een
handje toesteken.
Samenstelling:

Aanspreekpunt:

 Claudi Baele – sli.vriendenkring@gmail.com
Leden:















Johan Bloem
Anne Porrez
Didier De Sutter
Katleen Leus
Bernard Van Pamel
Claudine Van Vreckhem
Danny Moreels
Fabiënne D’Hondt
Danny D’Hondt
Nicole De Maeseneire
Elsie Van den Rijse
Koen De Waele
Kristel Van den Rijse

Schoolsecretariaat
Het schoolsecretariaat met toegang via de inkomhal is
bereikbaar op volgende dagen en uren:
Maandag en donderdag:
Van 8.15u tot 12.15u en van 12.45u tot 16.45u
Adm. medewerker: Marie-Rose De Jonghe
Mail: houtem@vbhoutembavegem.be
053 62 23 18
Dinsdag (om de 14 dagen):
Van 8.15u tot 12.15u
Adm. medewerker Marie-Rose De Jonghe
Mail: houtem@vbhoutembavegem.be
053 62 23 18
Woensdag (om de 14 dagen)
Van 8.00u tot 12.00u
Adm. medewerker: Lindsy Vanderdonckt
Mail: houtem@vbhoutembavegem.be
053 62 23 18
Vrijdag (van 8u tot 12u en van 12.30u tot 16.30u):
Adm. medewerker: Lindsy Vanderdonckt
Mail: bestellingen@vbhoutembavegem.be
053 62 23 18
Op de andere momenten en bij afwezigheid kan men steeds
terecht bij de directeur.

Lesuren en
dagverloop
Met uitzondering van woensdagmiddag en vrijdag zijn
de lesuren elke dag gelijklopend:
Voormiddag
van 8.30 u. tot 12.05 u.
woensdag tot 11.15 u.
Namiddag
van 13.10 u. tot 15.30 u.
vrijdag van 13.35 u. tot 15.05 u.
We verwachten van alle lagere schoolkinderen dat zij
tenminste 5 minuten voor de aanvang van de lessen op
school aanwezig zijn.
In het belang van de klasactiviteiten verwachten we
kleuters zo stipt mogelijk in de klas. Indien uw kind om
dringende redenen de school vroegtijdig moet verlaten,
dan meld je dit vooraf aan de directie.
Vermijd het te laat komen! Dit is vervelend en brengt
overlast mee
mee voor wie moet openen. Bovendien is dit
storend voor het reeds gestarte klasgebeuren!
Het dagverloop in onze school ziet eruit als volgt:
Maandag, dinsdag en donderdag:
7.00u
school open
start opvang (betalend)
8.00u
start gratis opvang
8.25u
aanwezigheid leerlingen
8.30u
aanvang van de lessen/activiteiten
10.10u
pauze
10.25u
lessen/activiteiten
12.05u
einde van de lessen/activiteiten
12.05u
middagpauze
13.05u
aanwezigheid leerlingen
13.10u
aanvang van de lessen/activiteiten
14.50u
pauze
15.05u
lessen/activiteiten
15.30u
einde van de lessen/activiteiten
15.30u
gratis opvang
15.45u
start huistaakklas
16.00u
start opvang (betalend)
17.00u
einde huistaakklas
18.00u
einde opvang
school gesloten
Woensdag:
7.00u
8.00u
8.25u
8.30u
10.10u
10.25u
11.15u
11.15u
11.45u
12.45u

school open
start opvang (betalend)
start gratis opvang
aanwezigheid leerlingen
aanvang van de lessen/activiteiten
pauze
lessen/activiteiten
einde van de lessen/activiteiten
gratis opvang
start opvang (betalend)
einde opvang
school gesloten
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Vrijdag:
7.00u
8.00u
8.25u
8.30u
10.10u
10.25u
12.05u
12.05u
13.30u
13.35u
14.50u
15.05u
15.05u
15.20u
15.35u
16.35u
18.00u

school open
start opvang (betalend)
start gratis opvang
aanwezigheid leerlingen
aanvang van de lessen/activiteiten
pauze
lessen/activiteiten
einde van de lessen/activiteiten
middagpauze
aanwezigheid leerlingen
aanvang van de lessen/activiteiten
pauze
einde van de activiteiten
gratis opvang
start huistaakklas
start opvang (betalend)
einde huistaakklas
einde opvang
school gesloten

Leerlingen die werken, handboeken, agenda, een
speeltje,… op school vergeten hebben, kunnen na 16 uur
niet meer op school terecht. Onmiddellijk na de schooluren,
als de klastitularis nog aanwezig is, kan dat wel nog even,
maar daarna hoeft u uw kind niet terug te sturen. Andere
personen maken na het verlaten van de klas door de titularis
de klassen niet meer open.
open
De leerling kan dan proberen de dag nadien ’s morgens
wat vroeger op school te zijn om eventueel de taak te maken
of de les te leren.

Voor- en
naschoolse opvang
De school heeft een eigen opvangdienst behalve op
woensdagnamiddag.
Zie voor de aanvangs- en einduren hierboven in het
dagverloop.
De opvang is gratis tot een half uur voor de aanvang én
een half uur na het einde van de lessen/activiteiten.
Voor de andere opvang bedraagt het tarief 1,00 euro per
begonnen halfuur.
We vragen aan de ouders om de kinderen tijdig worden
afgehaald en dus niet later dan het einde van de opvang.
De school kan (cfr. BKO Stekelbees) een extra vergoeding
aanrekenen bij afhalen na sluitingstijd van de school.
Onze school biedt ook een geleide ‘huistaakklas’ aan
voor de leerlingen van de lagere school. De huistaakklas
start telkens een kwartier na het einde van de lessen en
duurt maximum 75 minuten.
minuten Op woensdag is er geen
huistaakklas. Het tarief is identiek aan dat van de
gewone opvang.

Stekelbees
De school geeft aan alle ouders de kans gebruik te
maken van het gemeentelijk Initiatief Buitenschoolse
Opvang (IBO) ‘Stekelbees’.
Wat is stekelbees?
De gemeente Sint-Lievens-Houtem en Landelijke
Kinderopvang sloegen de handen in mekaar voor het
opstarten van een ‘initiatief buitenschoolse opvang’
(IBO). Kleuters en lagere schoolkinderen kunnen daar
terecht voor en na school, op woensdagnamiddag, op
snipper- en vakantiedagen.

Wat valt er te beleven?
Voor en na de school kunnen kinderen bij Stekelbees vrij
spelen onder begeleiding van de Stekelbeesbegeleidsters.
Er is voor elk wat wils: speelgoed voor groot en klein, een
speciaal tienerlokaal, knutselmateriaal,…
Op woensdag en schoolvrije dagen bereiden de
begeleidsters superleuke activiteiten voor.

Waar?
De opvang gebeurt in de lokalen in Rot 8 te 9521 Letterhoutem
( 053 21 26 82)
Secretariaat

Tineke Van Eetvelde
Krabbenijk 25 te 9520 Sint-Lievens-Houtem
: 053/70 92 99
@: lksintlievenshoutem@landelijkekinderopvang.be
Bereikbaarheid
U kunt ons dagelijks bereiken op de helpdesk van Landelijke
Kinderopvang (070/24.60.41). De helpdesk is dagelijks
bereikbaar tussen 9u en 14u.
De
opvang
is
telefonisch
bereikbaar
tijdens
de
openingsmomenten op het nummer 053/21 26 82.
De verantwoordelijke werkt halftijds en is op dinsdag en
donderdag en maandagvoormiddag doorgaans aanwezig op
het secretariaat mits er geen vergaderingen/vormingen gepland
staan (053/70 92 99). U kan steeds een boodschap inspreken
op het antwoordapparaat.
Openingsmomenten

Voorschools vanaf 6.30 uur
Naschools en op woensdagnamiddag: tot 18.30 uur
Schoolvrije en vakantiedagen doorlopend van 6.30 uur
tot 18.30 uur.
Sluitingsmomenten
Stekelbees is gesloten op de wettelijke feestdagen en op
11 juli.
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Tarieven Stekelbees vanaf 1 september 2017:

Gewoon tarief
VoorVoor- en naschoolse opvang
• 1,00 euro per begonnen halfuur
Woensdagnamiddag
• 0,98 euro per begonnen half uur
• 7,08 voor een halve dag (van 3u tot en met 5u59)
• 14,14 euro voor een hele dag (vanaf 6u)
Schoolvrije dagen en vakantiedagen
• 4,70 voor een derde dag (tot en met 2u59)
• 7,08 euro voor een halve dag (vanaf 3u tot en met
5u59)
• 14,14 euro (vanaf 6u)
Tussendoortjes:
Tussendoortjes
Stekelbees verrekent de tussendoortjes
aan 0,47 euro per stuk.
Administratiebijdrage: Elk gezin betaalt een
administratiebijdrage van 20 euro per schooljaar
(ongeacht het aantal kinderen dat gebruik maakt van het
IBO). Voor de gezinnen met sociaal tarief wordt 10 euro
aangerekend.
Extra vergoedingen:
Te laat afhalen: per begonnen half uur na sluitingstijd:
12,50 euro per kind

Huistaakklas
Onze school organiseert al jaren naschoolse opvang tot
18u. Ook in het verleden konden onze leerlingen dan
hun huistaken maken. Door de grote groep én de vele
kleuters verliep dit niet altijd in een rustige sfeer.
Op vraag van heel wat ouders én leerkrachten startten
we begin 2011 met een nieuw én succesvol initiatief:
leerlingen van de lagere school kunnen onder
begeleiding hun huistaken afwerken en lessen leren in de
huistaakklas.

Praktische afspraken
Start? De huistaakklas start een kwartier na het einde van
de lessen. Zo hebben de leerlingen nog de gelegenheid om
een koekje of drankje te nuttigen en de benen even te
strekken. Op maandag, dinsdag en donderdag is dat om
15.45 u, op vrijdag om 15.20 u
Einde? De huistaakklas eindigt op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag om 17u, op vrijdag om 16.35u.

HUISTAAKKLAS
sintsint-lievensinstituut

Onze schoolbus brengt en haalt de kinderen ’s
morgens en ’s avonds aan het geldende bustarief.
Ouders die gebruik wensen te maken van de buitenschoolse
kinderopvang ‘Stekelbees‘ op schooldagen, vakantiedagen,
snipperdagen,… moeten zich vooraf inschrijven.
U kunt ook online opvang reserveren op voor- en naschoolse
momenten, op woensdagnamiddag en/of op schoolvrije dagen!

De klas verlaten? Om het storen tot een minimum te
beperken, kunnen de kinderen de huistaakklas enkel op
vaste tijdstippen (om het kwartier) verlaten. Dat is op
maandag, dinsdag en donderdag om 16.00 u, om 16.15 u,
om 16.30 u, om 16.45 u en om 17.00 u. Op vrijdag is dat
om 15.35 u, 15.50 u, 16.05 u, 16.20 u en om 16.35 u.
En na de huistaakklas? Na het einde van de huistaakklas
kunnen de leerlingen eventueel nog verder werken in de
gewone opvang (inkom of refter).
Kinderen afhalen? De kinderen die naar de huistaakklas
komen, worden afgehaald in de gewone opvang
(speelplaats of refter).

Kostprijs? De kostprijs voor de huistaakklas is dezelfde als
voor de naschoolse opvang, namelijk 0,98 euro per
begonnen half uur. Ook voor de huistaakklas zijn de
onkosten aftrekbaar van de belastingen als uitgaven voor
kinderopvang en zal u een attest ontvangen.
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Busvervoer
De school beschikt vanaf 1 september 2012 over een
eigen nieuwe schoolbus waarmee we de kinderen
ophalen en terugbrengen.
De geldende tarieven zijn deze van de Vlaamse
Vervoermaatschappij ‘De Lijn’ zoals opgelegd door het
Departement Onderwijs.
Buzzypaskortingen door de gemeente zijn niet van
toepassing op het leerlingenvervoer. Vanaf het tweede
kind uit hetzelfde gezin is er wel een reductie. Het derde
kind en volgende rijden gratis!
Deze korting geldt enkel voor de periodes met dezelfde
aanvangs- en einddatum en evenwel niet voor het
dagtarief.

Tarieven busvervoer:
Abonnement
‘s morgens én ’s avonds
enkel ‘s morgens of ’s avonds
Dagtarief
Rittarief

€ 31,00 (maand)
€ 77,00 (trimester)
€ 204,00 (jaar)
€ 15,50 (maand)
€ 38,50 (trimester)
€ 102,00 (jaar)
€ 3,00 per dag
€ 2,00 per rit

Leerlingen die gebruik maken van de schoolbus staan
onder toezicht van een volwassene begeleider en ze
houden zich naar haar/zijn instructies.
Bij het opstappen ’s morgens staan de leerlingen klaar
aan de rechterkant van de weg (al dan niet onder
begeleiding van een ouder of ander persoon).
Bij het afstappen (’s middags of ’s avonds) staan de
ouders, grootouders, familie tijdig klaar aan de
rechterkant van de weg.
Kinderen die 's avonds door niemand worden opgewacht
worden door de busverantwoordelijke overgestoken.
Eenmaal
de
straat
overgestoken
eindigt
de
verantwoordelijkheid van de begeleider.
De kinderen stappen steeds achter de schoolbus over.

Busreglement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ik stap rustig op (zonder duwen).
Ik ga zitten en ben kalm.
Ik luister ik naar de onderrichtingen van de
begeleider.
Ik praat stilletjes (en roep niet)
Ik verloop niet tijdens het rijden. Ik blijf rustig zitten.
Ik eet, snoep of drink niet!
Ik plaats mijn boekentas op de grond
Ik draag zorg voor de netheid op de bus.

Gelieve voor plotse wijzigingen (bv. ziekte,
afwezigheid,…) de buschauffeur en/of de begeleider
tijdig te verwittigen:
Busbegeleider
Iris De Maeseneire, 0498/53.43.65

Middagmalen
Warm middagmaal
Vanaf de eerste schooldag kunnen de kinderen een
warme maaltijd nemen, dagvers bereid.
De prijs voor een maaltijd is 3,50 euro (lagere school).
school)
Kleuters betalen 3,00 euro.
Het menu omvat: soep, aardappelen, rijst of pasta,
groenten, vlees of vis en een nagerecht (fruit, koek, ijsje,
yoghurt of andere versnapering); meestal éénmaal per
week frieten.
Warme maaltijden worden steeds besteld voor een ganse
week. Vaste afwijkingen hierop worden besproken met de
directie.
Hanssens Catering staat verder borg voor een vakkundig
bereidingsproces. Het middagmaal is samengesteld uit
soep, vlees of vis, groenten en saus, aardappelen, rijst of
deegwaren. Er wordt ook dagelijks een dessert voorzien
met een grote variatie tussen fruit, wafel, melkproduct,
cake of koek.
Door zijn jarenlange
ervaring in de sector, goed
opgeleide vakmensen en
een moderne infrastructuur
is Hanssens Catering uitgegroeid tot een van de
belangrijkste producenten van kant-en-klare maaltijden
voor kinderen.
Basis is steeds een gezonde, evenwichtige en gevarieerde
maaltijd samenstellen onder toezicht van een diëtiste en
voedingsingenieur.
Meer info: www.hanssens.be
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Eigen boterhammen en drank
De kinderen kunnen ook een lunchpakket meebrengen
(brooddoos verplicht!). We vragen om een drankje op
school aan te kopen.
Op school kan er soep, (ongesuikerde) fruitsappen, water
of zuiveldranken (melk, chocomelk, drinkyoghurt)
bekomen worden.
Die drankjes kosten 0,60 euro.
euro. Kinderen van de lagere
afdeling gebruiken hiervoor de drankkaart. Aan te
schaffen bij de klastitularis voor de prijs van 6 euro/10
dranken naar keuze.
De kleuteronderwijzeres noteert het verbruik van de
kleuters.

Vanaf dit schooljaar steekt het project in een nieuw
kleedje.
Het project loopt slechts gedurende tien
tien weken vanaf
begin oktober (eerste bedeling op 12 oktober 2017).
Voor slechts 2 euro kan uw kind gedurende tien weken
op donderdag genieten van een lekker stuk fruit of
groente op school. De fruithandelaar zorgt voor een
variatie van vers kwaliteitsfruit.
Het is de bedoeling dat de kinderen na deze
promotiecampagne zelf een stuk fruit of groente
meebrengen op donderdag!
Kinderen vinden fruit wel lekker, maar eten het veel te
weinig. Door samen fruit te eten en er in de klas extra
aandacht aan te besteden, hopen we mee te helpen om
dit te veranderen. Eén keer per week fruit eten is
natuurlijk niet genoeg, maar het is al een mooie stap in
de goede richting. Elk kind zou dagelijks 2 stukken fruit
moeten eten.
Wat we eten en drinken leren we vooral thuis. Daarom
vragen we ook uw steun. U doet immers de inkopen en u
kan uw kind stimuleren om meer fruit te eten.
Bijvoorbeeld door zelf het goede voorbeeld te geven en
afspraken met uw kind te maken.
Enkele tips:
•

Tussendoortjes
Geef uw kind tijdens het speelkwartier een gezonde koek
(zonder chocolade) of een stuk fruit mee.
Snoep (o.a. chocoladerepen,…) is verboden op school.
De mogelijkheid bestaat om dagelijks op school melk,
chocolademelk of drinkyoghurt te bestellen.
Die drankjes kosten 0,60 euro. Kinderen van de lagere
afdeling gebruiken hiervoor de drankkaart. Aan te
schaffen bij de klastitularis voor de prijs van 6 euro/10
dranken naar keuze.
De kleuteronderwijzeres noteert het verbruik van de
kleuters.

•

•
•

•

•

Als uw kind momenteel geen fruit eet, heeft het geen
zin om het te verplichten dagelijks 2 stukken te eten.
Laat uw kind meebepalen wat het zich als doel stelt.
Bijvoorbeeld elke dag een stuk fruit mee naar school.
Denk even na over mogelijke veranderingen thuis,
bijvoorbeeld één keer per week een fruitsalade maken
of regelmatig een stukje fruit als dessert aanbieden.
Fruit zoals aardbeien en banaan zijn erg lekker bij de
boterham.
Heel rijp fruit is misschien niet meer zo aantrekkelijk,
maar is wel ideaal om een milkshake of smoothie mee
te maken.
Rauwkost zoals kerstomaatjes, komkommer, een
wortel of radijsjes kunnen perfect als tussendoortje.
Omdat groenten iets minder energie leveren dan fruit
kan u er nog een boterham of een glas melk bij
geven.
Een kom verse groentesoep is een goede bijdrage aan
de groente-inname.

Tutti Frutti
Onze school neemt ook dit jaar deel aan het vernieuwde
Tutti Frutti – project.
project
Tutti Frutti is het Vlaamse project rond schoolfruit. Het
principe is eenvoudig: de school kiest een vaste dag in de
week waarop alle leerlingen samen een lekker stuk fruit
of groente eten als tussendoortje.
Tutti Frutti is een initiatief van de Logo’s (het Lokaal
Gezondheidsoverleg) en VIGeZ (Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie).
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Schoolgerei
Alle materialen, handboeken en
werkschriften worden aan iedere
leerling gratis ter beschikking
gesteld.
Uitgezonderd: tijdschriften,
nieuwjaarsbrieven,
vakantieblaadjes, klasfoto’s, …
Men kan vrijblijvend deze zaken
aanschaffen, er is geen verplichting,
de school biedt alleen de
mogelijkheid.

Zorg dragen voor het klasmaterieel is zeker nodig, want
alles is heel duur. Beschadigingen worden aangerekend.
Het is overbodig nutteloze uitgaven te doen bij het begin van
het schooljaar. Indien er toch iets aangekocht wordt, kies
dan eenvoudig doch degelijk en efficiënt schoolgerief, geen
modeartikeltjes. Zij kunnen een belemmering zijn voor
bijvoorbeeld schrijftechniek, tekenen, …
Gelieve alle materieel en schoolgerei te naamtekenen. Ieder
jaar gaat er heel wat gerief verloren. Schriften en boeken
dienen gekaft met het kaftpapier naar keuze. Wie
schooleigen kaftpapier wenst, vraagt het aan de klastitularis.

Tijdschriften
De educatieve tijdschriften van Uitgeverij Averbode
(Dopido, Dokadi, Doremi, Zonnekind, Zonnestraal,
Zonneland,…) volgen de leerplannen en sluiten aan bij
de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Ze zijn
samengesteld in nauwe samenwerking met leerkrachten
en pedagogen. Elk tijdschrift is perfect aangepast aan het
niveau van de leerlingen en vormt een bruikbaar
werkinstrument.
Dankzij hun optimale prijs-kwaliteitverhouding kunnen
deze tijdschriften gebruikt worden als aanvullende
lectuur. Deze tijdschriften worden permanent geëvalueerd
en volgen de ontwikkelingen in het onderwijs en in de
samenleving op de voet.

Sport op school
Algemene doelen:
•
•
•

het ontwikkelen van
een
motorische
competentie;
het ontwikkelen van
en fitte, gezonde en
veilige levensstijl;
het ontwikkelen van
een positief zelfbeeld
en
het
sociaal
functioneren.

Zowel in de specifieke
lessen
lichamelijke
opvoeding las bij de
bewegingsintegratie
als
parascolaire activiteiten houden
centraal.

we

dit

doelenveld

Bewegingsopvoeding
Onze kleuters en de leerlingen van de lagere afdeling
krijgen twee lestijden lichamelijke opvoeding per week.
De lessen worden gegeven door een leerkracht
lichamelijke opvoeding.
In de lagere school gebeurt dit onder leiding van de
turnleerkracht.
Alle leerlingen nemen deel aan de lessen, tenzij medische
redenen dit in de weg staan. Een attest is dan
noodzakelijk.

Turnuitrusting
Omwille van de netheid en de eenvormigheid vragen wij
dat alle leerlingen van de lagere afdeling over eenzelfde
uitrusting zouden beschikken.
Verplicht voor de kinderen van de lagere school:
• Een T-shirt met schoolembleem (10 euro)
• Een turnbroek (donkerblauwe bermuda) (13 euro)
• Turnpantoffels kunt u vrij aankopen.
!!! Turnpantoffels zijn ook aangeraden voor de
kleuters uit de 3de kleuterklas!

Ze besteden ruim aandacht aan de actualiteit en aan
onderwerpen als ICT en multimedia. De uitgebreide
wereldoriëntatie – dossiers met verwerkingsopdrachten
zijn eveneens sterke troeven.

De turnuitrusting wordt bewaard in een (bij het begin van
het schooljaar zelf meegebrachte) schoenendoos.
schoenendoos
De kledij en de beide turnpantoffels dienen duidelijk
genaamtekend te worden.
Geregeld wordt de kledij mee naar huis genomen om te
wassen en/of te reinigen.

Wij hebben al deze tijdschriften dan ook opgenomen in
de lijst van de facultatieve producten en diensten die de

Schoolzwemmen
Schoolzwemmen
Zwemmen is (slechts) één van de tien activiteitsdomeinen
binnen bewegingsopvoeding. Zwemmen behoort niet tot
de opdracht van het kleuteronderwijs.
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De verplichte kosteloosheid van het zwemmen
(eindtermen) is beperkt tot één leerjaar. Voor onze school
is dat het zesde leerjaar.
leerjaar
We bieden in onze school zwemonderricht vanaf de
derde kleuterklas in gedifferentieerde groepen en onder
leiding van de turnleerkracht. In de derde kleuterklas zijn
zwemouders om een handje toe te steken welkom.
De oudste kleuters en het eerste leerjaar doen het best
aan watergewenning.
De leerlingen van het
tweede
leerjaar,
leerjaar
het
ogenblik
waarop
de
kinderen
het
meest
vatbaar zijn om te leren
zwemmen, krijgen om de
veertien
dagen een
doelgerichte instructie in
minstens één zwemslag.
De andere klassen gaan
maandelijks zwemmen.
Onze school gaat om de veertien dagen zwemmen in het
stedelijk zwembad Bevegemse Vijvers te Zottegem.
De derde kleuterklas doet dat in zwembad De Warande
te Wetteren.
De leerkracht bewegingsopvoeding en de klastitularis
begeleiden hierbij de leerlingen. Het badpersoneel houdt
toezicht op de veiligheid.
Voor de leerlingen van het zesde leerjaar is het zwemmen
gratis.
Alle andere klassen betalen 8,00 euro per zwembeurt
(=gratis via de maximumfactuur). In deze prijs zit ook de
prijs voor het busvervoer verrekend.
Het zwemmen is verplicht voor elke leerling opdat hij/zij
de eindtermen zou halen. Wanneer uw kind niet
deelneemt moet een schriftelijke verantwoording aan de
leerkracht worden gegeven. Uw kind zal dan een andere
schoolse taak krijgen.

Bewegingsintegratie
Binnen de lesuren maar buiten de lessen lichamelijke
opvoeding en zwemmen worden ook nog andere
bewegingsactiviteiten georganiseerd:
• dans- en bewegingsactiviteiten in het kader van de
lessen muzische opvoeding en drama;
• omnisportdagen
voor kleuters en
lagere
school
(georganisererd
per graad);
• fietssportdag voor
de derde graad;
• sportklassen
georganiseerd

•
•

door de gemeentelijke sportdienst (vanaf tweede
leerjaar);
leeruitstappen
waarbij
bewegingsopvoeding
onrechtstreeks mee verbonden is;
…

Speelplaatswerking
Onze school heeft de voorbije jaren met het team een
vernieuwde speelplaatswerking uitgewerfkt.
De speelkoffers en het systeem worden duidelijk
toegelicht aan de kinderen tijdens de klasuren en/of de
maandvieringen.
Daarnaast wordt er gedurende het schooljaar onder de
middag een minimini-voetbalcompetitie georganiseerd met
klasdoorbrekende ploegen.

Interscholensport
Onze school neemt deel aan de interscholencompetities
georganiseerd door de gemeentelijke
gemeentelijke sportdienst van
Sint-Lievens-Houtem.
Bij het ter perse gaan van onze schoolgids was de
gemeentelijke sportkalender nog niet ter beschikking.
Daarnaast neemt onze school ook deel aan een paar
activiteiten ingericht door SVS ‘Stichting Vlaamse
Schoolsport).
Die
vinden
meestal
plaats
op
Schoolsport).
woensdagnamiddag. De kinderen kunnen deelnemen op
vrijwillige basis.

Openluchtklassen
Reeds
vele
jaren
organiseert
onze
school
openluchtklassen voor de derde graad.
Daarbij
kunnen
wij steeds rekenen
op de steun van
de ouders die
overtuigd zijn van
de
sociale
en
pedagogische
waarde van dit
initiatief.
We
wisselen
zeeklassen af met
openlucht(bos)klassen.
Dit jaar staan de openluchtklassen in HeuvellandHeuvellandKemmel gepland van maandag 23 april 2018 tot en met
vrijdag 27 april 2018.
2018
Onze school gaat ervan uit dat zonder tegenbericht van
de ouders hun kind mag deelnemen aan de
openluchtklassen. De ouders hebben wel het recht op
weigering. Dit dienen ze schriftelijk te doen.
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Veilig naar school
Bij het begin van het schooljaar willen wij ook onze zorg
uitdrukken om er een veilig schooljaar van te maken. Daarom
vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:

1. Zorg ervoor dat uw kind de veiligste weg neemt
van huis naar school. Wijs het op gevaarlijke
kruispunten,
goede
oversteekplaatsen
(zebrapad).
2. Indien uw kind met de fiets naar school komt,
zorg ervoor dat die in een goede staat verkeert.
Dit verhoogt in aanzienlijke mate de veiligheid.
Gebruik van een fietshelm verhoogt de
veiligheid. De fietshelm kan in de klas bewaard
worden. Zorg ook voor een goed fietsslot !
FIETSENBERGING
Kinderen die met de fiets naar school komen,
kunnen die plaatsen in de fietsenberging
vooraan aan de schoolingang. Alhoewel deze
fietsenberging afgesloten is, raden wij aan om er
geen waardevolle voorwerpen
voorwerpen achter te laten.
FIETSHELM & FLUOVESTJE
Alhoewel het dragen van een fietshelm en een
fluohesje geen wettelijke verplichting is en dit niet
in het verkeersreglement is opgenomen, dringen
wij er als school bij onze kinderen en ouders op
aan deze toch steeds
steeds te dragen als men met de
fiets naar school komt. Tijdens schoolse
activiteiten waarbij de fiets gebruikt wordt (bv.
sportdag) is het dragen van een fietshelm
verplicht
3. In de omgeving van de school zijn ruime
parkeerplaatsen. Wij vragen de ouders die de
kinderen met de wagen afhalen, daarvan
gebruik te maken en hun kinderen te voet aan
school af te halen.

Een goed verkeersgedrag wordt niet enkel bereikt
door de lessen verkeersopvoeding. Wij moeten
onze kinderen het goede voorbeeld voorhouden.
4. De ouders dienen hun kinderen bij het einde van
de lessen af te halen in de inkomhal van de
school. Nadien kan dat gebeuren op de
speelplaats of in de opvangruimte of de
huistaakklas.
5. In geen geval mogen de kinderen buiten de
school hun ouders opwachten.

6. Geef zelf steeds het goede voorbeeld en gebruik
het zebrapad!

Een groene school
Milieuzorg Op School of kortweg MOS is geen holle slogan
bij ons op school.
Enkele van
initiatieven:

onze

• Een mooi
aangelegde
moestuin
verzorgd door
de kinderen
• Zorg voor de
kippen en
konijnen
verzorgd door
de kinderen
• We zijn een door
de provincie erkende MOS-school met MOS-logo’s
• Jaarlijkse fietsacties om de leerlingen aan te moedigen
om met de fiets naar school te komen
• Afvalsortering en recyclage
• Energiebesparende maatregelen (verlichting, verwarming,
verluchting,…)
• Dikke-truiendag
• …
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Stiptheid
Luisteren
Orde en netheid

Iedere maand organiseert de school klasoverschrijdende
maandvieringen (kleuters en eerste graad; derde t.e.m.
zesde leerjaar).
Daar komen naast een aantal praktische zaken en leuke
klasacts (met o.a. de viering van de jarigen!) zeker ook
de maandpunten aan bod.
Dat zijn de aandachtspunten sociale vaardigheden en de
milieupunten. Deze zaken woerden ook via een sticker in
de schoolagenda gecommuniceerd met de ouders. in de
inkomhall zijn zij ook raadpleegbaar.
Via het leefrapport wordt hierover ook een waardering
uitgedrukt.

DECEMBER / JANUARI

NOVEMBER

OKTOBER

Sociale
vaardigheden

Een overzicht:

Gezondheidspuntje:
Lekker en gezond de dag
rond!

Pesten

Wie dankjewel
zegt, is geen
watje !
Je mag heel veel
zeggen… als je
het maar beleefd
doet !
Spreek ik
vrienden,
leerkrachten,…
beleefd aan?
Hoffelijk. Wat is
dat?

Milieupunt
Verkeerspunt
Gezondheidspunt

FEBRUARI

Thema
Beleefdheid – Ik geef een compliment

SEPTEMBER

MAAND

Onderwerpen

Daar gaat de bel
! Afspraken op
de speelplaats
en in mijn klasje
Ik ben op tijd in
de rij.
Alles mee om op
zwier te gaan?
Hé daar! Met je
werk op tijd
klaar?
Oortjes open
voor mama,
papa, de juf,
mijn vriendjes…
Er is er maar één
die praat, zodat
het luisteren
beter gaat.
Zet ik zelf eens
een stapje opzij?
Durf ik het eens
stil maken?
Je raapt toch
ook iets van een
ander op ?
Bank en tas
tiptop ? Het
zoeken zit erop.
erop.
Weg met de
ezelsoren! Ik
verzorg mijn
boeken en
schriften.
Dit is mijn lijf! Ik
draag er zorg
voor.
Ik wil jouw
vriendje zijn !
Plagen is …
problemen
vragen
Iedereen is
anders! Er is
geen enkele
reden goed
genoeg om te
pesten.
Cyberpesten…
daar doe ik niet
aan mee!

Milieupunt:Bollebozen
Milieupunt:Bollebozen
gebruiken brooddozen!

Verkeerspunt:
Verkeerspunt:
Ik klik me vast!

Jarigen van september
Gezondheidspuntjes:
ndheidspuntjes:
Gezo
Muts, jas, sjaal en
wanten aan, zo kan ik
fijn (warm) spelen gaan!

Verkeerspunt:
Ik laat mij zien!

Jarigen van oktober
Milieupunt:Minder
Milieupunt:Minder papier
= meer bomen!

Verkeerspunt:
Verkeersborden

Jarigen van november
Gezondheidspuntje: Een
propere snoet doet
iedereen goed…

Verkeerspunt:
Voetpaden en
fietspaden!

Jarigen van december en
januari

Verkeerspunt:
Veilig oversteken( o.a.
zebrapad)

Jarigen van juli en
augustus
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Samen!
Re
Respect
spect
Eerlijkheid

MAART
MAART--APRIL
MEI
JUNI

Samen spelen,
samen delen
Horen, zien en…
zwijgen?
Big Boss? Geef
het initiatief ook
eens aan een
ander !

Ik kijk in mijn
hartje en durf
sorry te zeggen.
Respect voor
materiaal en
elkaar. Dat is
fijn. Echt waar !
Wat je doet voor
een ander, krijg
je vaak ook
terug…
Weet dat je een
andere mening
mag hebben…
Wat van iemand
is, is niet van
jou.
Ben ik fout, ik
maak het weer
goed. Zo heb ik
een eerlijke
snoet.
Kom op voor
jezelf! Maar blijf
beleefd…
Wie spiekt
bedriegt…
zichzelf
zichzelf ook.

Milieupunt:
Milieupunt: Er zit een
schat in de vuilniszak!

Verkeerspunt:
Ik draag een fietshelm!

Jarigen van februari
Gezondheidspuntje:
Handen wassen na het
plassen!

Verkeerspunt:
Mijn fiets is in orde!

Jarigen van maart en
april
Milieupunt:
Milieupunt: Wees zuinig
met water!

Verkeerspunt:
Ik respecteer de
verkeersregels!

Jarigen van mei en juni

Een snoezelklas!
Vandaag de dag worden aan kinderen steeds hogere
eisen gesteld. Ze groeien op in een prestatiegerichte
maatschappij waarin de druk en het tempo steeds hoger
komen te liggen. Bovendien worden veel kinderen
overprikkeld door allerhande multimedia waarmee ze in
contact komen.

Zo willen wij
als school
een antwoord
bieden op
nood aan
rust in deze
hectische tijd.
Door het
uitschakelen
van
overmatige
externe prikkels ontwikkelt een kind zijn zelfbewustzijn en
innerlijke ‘ik’. Vragen als “Wie ben ik echt? Wat wil ik?
Hoe blijf ik mezelf? Wat is mijn tempo? Hoe kan ik
mezelf beschermen?” krijgen een invulling op kindermaat
via relaxatietechnieken, meditatie en yoga.

Instapdata nieuwe
peuters
Kleuters, die voor het eerst naar school
gaan, kunnen slechts instappen in de
school op vaste data, meestal is dit na
een vakantie. Voorwaarde is wel
dat ze op de dag van hun
instap, de leeftijd van 2,5
jaar hebben bereikt.
Inschrijven kan wel al van een
schooljaar vooraf.

Voor het schooljaar 2017 - 2018 zijn de instapdata:
• vrijdag 1 september 2017
• maandag 6 november 2017
• maandag 8 januari 2018
• donderdag 1 februari 2018
• maandag 19 februari 2018
• maandag 16 april 2018
• maandag 14 mei 2018
Kleuters die na 14 mei 2018 de leeftijd van 2,5 jaar
bereiken, moeten wachten op het nieuwe schooljaar
2018-2019 om in te stappen.

Onze school biedt de kinderen een snoezelruimte aan
waar ze even terug tot zichzelf kunnen komen. Het
snoezelen biedt hen rust en ontspanning doorheen de
drukte van de dag.
Dat gebeurt meestal per klas of in kleine groepjes o.l.v.
een leerkracht. Met het snoezelen bieden we de kinderen
rust en ontspanning aan doorheen de drukte van de dag.
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Meters en peters
en... sherborne

keren per jaar de eucharistievieringen in de parochiekerk
op en neemt regelmatig deel aan andere evenementen.
Kinderen van de school kunnen tot het kinderkoor
toetreden vanaf het eerste leerjaar.

Bij de start in de peuterklas krijgen onze kleinste sloebers
een peter of meter toegewezen. Dat is een leerling uit het
5de of 6de leerjaar die gedurende het jaar een peutertje
helpt begeleiden.
Het aantrekken van de jasjes, mutsen en sjaals, helpen
bij het eetmaal… verloopt immers leuker met een
helpende hand
aan je zij!

21 FANTASY ROAD

Daarnaast doen
de kinderen
samen ook aan
Sherborne.
Sherborne is
een
bewegingsvisie
die het plezier
in bewegen wil stimuleren bij kinderen. Het kind wordt
samen met zijn meter of peter uitgelokt tot bewegen aan
de hand van eenvoudige bewegingsspelletjes.
Kinderen leren zich ontvankelijk te stellen tegenover
elkaar en bouwen zo een band op. Ze worden zich
bewuster van hun eigen lichaam en motorische
mogelijkheden. Dit in een voor hen vertrouwde en
veilige omgeving onder begeleiding van de klasjuf en de
turnjuf.

Kinderkoor

Musical
Na de geslaagde opvoering van “Oliver Twist” in 2014
en 2015 is ons Sint-Lievenskoor druk in de weer met de
voorbereiding van een nieuwe musical. Ook deze keer
gebeurt dit in samenwerking met toneelgroep Animo uit
Bavegem en de directie en leerkrachten van het SintLievensinstituut Sint-Lievens-Houtem en Klim-Op
Bavegem.
Het verhaal speelt zich af in Londen in 1888 met als
basisgegeven de gezinsproblemen van een vader (wiens
vrouw op mysterieuze wijze overleden is) met zijn vier
dochters. Op de achtergrond een altijd actueel thema: de
strijd van nieuwe ingrijpende bouwconstructies enerzijds
met het behoud van milieu, natuur, ontspanningsruimte… en fantasie (!) voor kinderen anderzijds.
Een samenspel van werkelijkheid en verbeelding – wat is
echt en wat niet… - doorspekt met humor, met
volwassenen, jeugd en kinderen (65 uitvoerders).
Bezieler en regisseur Lies Mabilde wil met “21 Fantasy
Road” van Tony Proost opnieuw een boeiend spektakel
brengen voor jong en oud.
Opvoeringen op 14 oktober (19 u.) en 15 oktober (15 u.)
in CC De Fabriek Sint-Lievens-Houtem.
Tickets aan 10 euro ((-12 jaar aan 6 euro) te verkrijgen
via Jacky Meurisse (0478/256988 – Sen.
Verbrughenlaan 13) of via het St.St.-Lievensinstituut.

Per ticket gaat 1 euro naar een weeshuis in Kampala
Oeganda.
Contactinfo: lies_mabilde@yahoo.com of 09 362 74 67.

Reeds meer dan 45 jaar bestaat
binnen het Houtemse SintLieveninstituuut het SintLievenskinderkoor. En reeds evenveel
jaren is Lies Mabilde de gedreven
koorleidster, die met volle overgave
het koor op diverse manifestaties
naar ongekende hoogten wist te
loodsen.
Vele jongvolwassenen zullen het zich
nog wel herinneren. Ze waren ooit lid
van het Houtemse SintLievenskinderkoor toen zij op de
lagere schoolbanken van het SintLievensinstituut zaten.
Koorleidster Lies zorgt op vrijdag
ofwel na schooltijd ofwel tijdens de
middagpauze voor wekelijkse
herhalingen. Het koor luistert enkele
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 Busvervoer

Nog enkele troeven
van onze school

Eigen professionele schoolbus

 PeterPeter- en meterschap
Bij de start in de peuterklas krijgen onze kleinste sloebers
een peter of meter toegewezen. Dat is een leerling uit het
5de of 6de leerjaar die gedurende het hele jaar een
peutertje helpt begeleiden.

Naast datgene wat je in deze uitgebreide
schoolgids kon lezen, willen we hierna
toch nog even enkele extra troeven van
onze school meegeven.
En uiteraard is deze lijst zeker nog aan te
vullen met andere extra’s!

 Inspraak
De kinderen hebben inspraak op school via een zelf
verkozen leerlingenraad.

 Christelijke waarden
We werken samen met iedereen op school aan
christelijke waarden.
Opvoeden is namelijk roepen tot menswording. Op basis
van het evangelie van de menswording in Jezus Christus,
bouwt de katholieke school een gastvrije leef- en
werkomgeving uit.

Extra activiteiten & feestelijkheden zoals carnavalstoet,
kerstvieringen, sinterklaasfeest, paaseieren-zoektocht,
driejaarlijks
groot
schoolfeest
of
musical,
opendeurdagen,…

 Geen snoep en frisdrank

 Stripklas

Snoep- en frisdrankvrije school

Dagelijkse vernieuwde lees-stripklas onder de middag
(tijdens de wintermaanden)

 Uitstappen
Regelmatig educatieve leeruitstappen voor àlle klassen

 Grootouderfeest
Grootouderfeest voor grootuders (en ouders)
optredens van de kleuterklasjes t.g.v. Sinterklaas

met

 Kinderkoor
Een fantastisch kinderkoor: het Sint-Lievenskoor vanaf
tweede leerjaar!

 Speelplaatsen
Een afzonderlijke nieuwe speelplaats voor de lagere
afdeling en een nieuwe speelplaats en –tuin voor de
kleuters.

 Creatief
Regelmatig
creadagen

 Feest

organiseren

van

klasoverschrijdende

 Verzorging
Verzorging
Extra hulp van kinderverzorgster in de kleuterklassen

 Sherborne
De kleuters doen samen met de oudere leerlingen aan
Sherborne. Sherborne is een bewegingsvisie die het
plezier in bewegen wil stimuleren bij kinderen.

 Lichamelijke opvoeding
Twee lestijden kleuterturnen voor de kleuters

 Toiletten
Aparte kleutertoiletten!

 Multimedia
In elke klas zijn er computers met internet voor de
kinderen. Daarnaast beschikken we over een kleine
computerklas met een aantal computers.
In vijf klassen wordt gebruik gemaakt van een digitaal
bord.

 Snoezelklas
Onze school biedt de kinderen een snoezelruimte aan
waar ze –onder begeleiding- even terug tot zichzelf
kunnen komen. Het snoezelen biedt hen rust en
ontspanning doorheen de drukte van de dag.

 Tuin
Schooltuin
met
eigen
moestuintje,
boomgaard,
composthoek, speeltuigen en voetbalpleintje
Door de leerlingen gemaakte wilgentent.
Zorg voor enkele (school)kippen en/of konijnen door de
leerlingen.

 Enthousiast
Een enthousiast en ervaren schoolteam zorgt voor een
kwaliteitsvolle school!

 Lezen in groepjes
Niveaulezen: leerlingen van 1ste tot 4de leerjaar lezen in
groepjes per leesniveau bij een leesmama, –oma of –
opa.
Tandemlezen: leerlingen van het 6de leerjaar begeleiden
kinderen van het 2de met lezen.
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Kalender
Info-avond
begin schooljaar
Dinsdag 5 september en
donderdag 7 september 2016
Net zoals de vorige jaren organiseren wij een
infoavond voor de ouders in de klas.
Elke klasleerkracht, van kleuter tot zesde leerjaar,
geeft dan een bondige uitleg over de werking en de
organisatie in de klas, huistaken, afspraken, heenen weerschriftjes, enz. U kunt dan ook gerust vragen
stellen en indien u een persoonlijk onderhoud wenst
met de titularis, kan dit ook gebeuren.

Er hebben twee infoavonden plaats!
Op dinsdag 5 september 2017 worden de ouders
van de lagere school (eerste
tot het zesde leerjaar)
(
verwacht om 19u.
Op donderdag 7 september 2017 zijn de ouders
van peuters en kleuters welkom om 19u.

VAKANTIEKALENDER
ma 30.10.17 tot vr
03.11.17
van ma. 25.12.17 tot
vr 05.01.18
van ma 12.02.18 tot vr
16.02.18
van ma.02.04.18 tot vr
13.04.18
do. 10.05.18 en vr.
11.05.18
ma. 21.05.17
van

vr. 29.06.18

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie
Vaste verlofdagen Hemelvaart
Vaste verlofdag Pinkstermaandag
Laatste schooldag (tot
12.05 u.)

ma. 02.07.18 tot
vr. 31.08.18

van

Zomervakantie

FACULTATIEVE VERLOFDAGEN
Verlofdagen door de school zelf te bepalen
ma. 25.09.17
Volle dag
(kermismaandag)
ma. 30.04.18
Volle dag
(brugdag met 1 mei)

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN
Studiedagen voor het onderwijzend
personeel. Vrijaf voor de kinderen.
wo 11.10.17
wo 24.01.18
wo 21.03.18

Openluchtklassen
Volgend schooljaar gaan
onze vijfde- en
zesdeklassers van maandag
23 april 2018 tot en met
vrijdag 27 april 2018 op
openlucht-bosklassen naar
Kemmel (Heuvelland). Ze
verblijven er in het vakantiecentrum De Lork.
Nu reeds noteren in je agenda! 

Oudercontact
Volgend schooljaar plannen we
twee oudercontactavonden.
Een eerste contactavond heeft
plaats op vrijdag 28 oktober 2016
en een tweede avond is voorzien
op donderdag 23 februari 2017.
Nu reeds vrijhouden! 

Eerste
communie en
vormsel
Omdat we nogal wat vragen
krijgen over de juiste data van
de vieringen van eerste
communie en vormsel, geven we hierna reeds de
data door.
De Eerste Communie heeft plaats op donderdag
25 mei 2017 (Hemelvaartsdag) in Sint-LievensHoutem en in Vlierzele.
Het Vormsel heeft plaats op zaterdag 20 mei 2017
in Sint-Lievens-Houtem en op zondag 21 mei 2017
in Vlierzele. 
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Zorgbegeleiding
In onze beide scholen zorgt een zorgcoördinator voor het
uitstippelen, coördineren, opvolgen en uitbouwen van ons
zorgbeleid.
Dat omvat o.a. de coördinatie van zorginitiatieven op het
niveau van de school, het ondersteunen van het handelen van
de leerkrachten en het individueel of in kleine groepjes
begeleiden van de leerlingen.
Voor onze scholen is de zorgcoördinator Mevr. Katrien
HOLDERBEKE

Onze interne zorgaanpak
Zorg is belangrijk op onze school. Wij willen er voor zorgen dat
ieder kind de beste kansen krijgt om zich zo goed mogelijk te
ontplooien. Soms lukt dit echter niet zomaar.
In onze aanpak onderscheiden we een aantal fasen

Goede preventieve basiszorg
De leerkracht biedt de eerstelijnshulp in de klas. Hij krijgt de
ondersteuning van onze zorgcoördinator in het uitbouwen van
een krachtige leeromgeving om kwaliteitsvol onderwijs voor alle
kinderen te realiseren en in te spelen op de gewone
zorgvragen.
Dit betekent dat zorg voor alle kinderen begint in de klas,
tijdens de gewone lessen. Hierbij hebben we aandacht voor het
welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen in het
dagdagelijkse school- en klasleven.

Verhoogde zorg
Een zorgbrede aanpak is geen
éénpersoonszaak, maar een
zaak van het hele team. Vanuit
ons leerlingvolgsysteem
proberen we preventief en
remediërend elk kind te brengen
tot maximale ontplooiing.
Voor sommige kinderen zullen
voorgaande zorgmaatregelen
nog niet volstaan. Die kinderen
hebben behoefte aan een (nog)
meer gerichte, individuele
aanpak. Na een
M(ulti)D(isciplinair)O(verleg) en
gesprekken met ouders kan
vanuit een handelingsplan een
remediëringstraject opgezet
worden, dat bij voorkeur
klasintern wordt aangepakt,
maar als dat moet, buiten de klas wordt verder gezet om
tegemoetkomingen te realiseren voor kinderen die specifieke
behoeften hebben.
Alle interventies blijven er op gericht dat de leerlingen de
aansluitingen met de klassengroep niet kwijtraken.

Uitbreiding van zorg naar “Zorg op
maat”
Voor sommige leerlingen volstaat de verhoogde zorg niet meer,
de huidige begeleiding van de leerling in de schoolse situatie
dreigt vast te lopen. Het schoolteam voelt dat zijn inspanningen
en deze van de ouders en van de leerling geen of onvoldoende
resultaat opleveren en heeft versterking nodig. Er is nood aan
bijkomende inzichten in de onderwijsleersituatie.
Er kan bijvoorbeeld samen met ouders, CLB, directeur en
leerkrachten beslist worden om een leerling te testen voor
dyslexie of een andere leerstoornis. Wordt echter de
draagkracht van de school overschreden en doen we een
beroep op externen (bijvoorbeeld door ouders te adviseren een
arts of logopedist te raadplegen), dan spreken we van ‘Zorg op
maat’.

Overstap naar school op maat
Gelukkig vinden leerlingen met leerproblemen meestal
voldoende baat bij de leerhulp in de school. Voor een aantal
kinderen zullen de voorgaande niveaus echter nog
ontoereikend zijn omwille van zeer specifieke
onderwijsbehoeften. Zelfs in een positief zorgverbredend
schoolklimaat blijven de middelen van een gewone school voor
de opvang van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
eerder beperkt.
Soms beschikt het team niet over de nodige deskundigheid of
middelen om een leerling in ‘zijn’ ontwikkeling te begeleiden.
Onze school zal dan samen met de ouders en het CLB op zoek
gaan naar andere onderwijsoplossingen. De leerling
doorverwijzen naar buitenschoolse hulp of buitengewoon
onderwijs zijn mogelijke alternatieven.

Vraaggestuurd
Het zorgteam werkt zoveel mogelijk vraaggestuurd. Dat
betekent dat we naast onze vaste taken zoals het bijhouden van
de leerlingdossiers, het organiseren en uitvoeren van
schoolvorderingstesten, het begeleiden van leerlingen enz. …,
ook overleg organiseren op vraag van leerkrachten, ouders of
externen om samen gepaste oplossingen te zoeken voor
bepaalde problemen.

 Schoolgids van de Vrije Basisschool Sint-Lievensinstituut  Schooljaar 2017-2018  September 2017 
 pagina 20 

Contacten
oudersschool
Wanneer u, als ouder, uw kind aan de school
toevertrouwt , is het logisch en waardevol dat u zijn/haar
vorderingen volgt op school en regelmatig contact houdt
met de leerkrachten die uw kind begeleiden en
opvoeden.

E-mail
Bij het begin van het schooljaar vragen wij per gezin een
e-mailadres op te geven waarmee wij vanuit de school
met de ouders kunnen communiceren.
Zo kunnen snel berichten worden medegedeeld.
Bij gescheiden ouders vragen we van beide ouders een emailadres.

Infoavond
Bij het begin van het schooljaar organiseren we voor alle
klassen (kleuter én lager) een ouder-infoavond. Op deze
avond geven de klastitularissen een bondig overzicht van
de werking in de klas en van de afspraken die zij met u
en de kinderen wensen te maken. De juiste data worden
tijdig medegedeeld en in de kalender gepubliceerd.
Wie de klastitularis echt persoonlijk wenst te spreken, kan
dan ook een onderhoud aanvragen.

Een paar mogelijkheden.

Vragen?
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Als ouders vragen of problemen willen bespreken
met een leerkracht zijn ze steeds welkom op school
voor of na de lesuren. Een telefoontje of een
geschreven mededeling volstaan voor een afspraak
met de leerkracht. Bij de directeur kan u altijd terecht.
Problemen laten aanslepen is oorzaak van
misverstanden. De ervaring leert dat ‘voorkomen
beter is dan genezen’.
Bij problemen is het de algemene regel dat de
ouders eerst contact opnemen met de betrokken
leerkracht, verdere afhandeling kan via de directeur.
Er is te allen tijde mogelijkheid tot contact met de
zorgcoördinator. Gelieve vooraf een seintje te geven!
Wij vragen aan de ouders dat ze tijdens de lesuren
niet naar de klaslokalen zouden gaan zonder
voorafgaandelijke toestemming van de directeur.
Enkel om een ernstige en dwingende reden kan aan
de ouders toestemming gegeven worden om tijdens
de lesuren een onderhoud te hebben met een
leerkracht of een kleuterleidster.
De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een
onderhoud tussen leerkracht en ouder(s).
Wij vragen uitdrukkelijk dat de ouders voor het
belteken de (klas)gangen en de school verlaten.

Oudercontact
We hechten veel belang aan een goed contact met
ouders. We zijn steeds beschikbaar na de schooluren,
maar houden er ook aan tweemaal per jaar een
individueel oudercontact te organiseren. U krijgt dan de
kans samen met de klastitularis te spreken over uw kind
op school.
Deze oudercontacten vinden plaats telkens na de
klassenraden die wij met de school en het CLB plannen.
Een eerste oudercontact zal dus plaatsvinden eind
oktober en een tweede na de krokusvakantie.
krokusvakantie
Op het einde van het schooljaar is er ook nog een
contact voor kinderen die extra zorg verdienen of op
aanvraag van de ouders.
De juiste data delen we mee op de jaarkalender.

WegWijs
Bij het begin van elke maand ontvangt uw kind onze
maandelijkse schoolkrant ‘WegWijs’.
In deze nieuwsbrief vindt u de activiteitenkalender van de
komende maand, familienieuws, mededelingen en
berichten. In de rubriek ‘In de kijker’ komen foto’s en een
verslagje van een leuke activiteit of uitstap.
Het is handig als u de kalender thuis een duidelijke plaats
geeft. Op die manier moeten we niet voortdurend
bijkomende briefjes meegeven.
Voor het drukwerk wordt een jaarlijkse bijdrage
aangerekend via de schoolfactuur.
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Brieven en losse
mededelingen
Uitnodigingen voor feesten, geplande activiteiten zoals
schoolreizen, openluchtklassen, leeruitstappen,… geven
we aan de leerlingen in een afzonderlijk schrijven mee.
Gelieve dan steeds de antwoordstrook ondertekend terug
mee te geven als controle dat de boodschap u bereikte.
In de klasagenda wordt steeds aangegeven of er ‘post’
wordt meegegeven.

Schoolgids
Bij het begin van het schooljaar verschijnt een uitgebreide
Schoolgids. Deze brochure bevat een schat aan
algemene
en
praktische
informatie.
Ook
het
schoolreglement wordt erin gepubliceerd.
Het is een ‘naslaggids’ die je steeds kan raadplegen op
onze schoolwebsite. Een gedrukte versie is op aanvraag
en tegen betaling verkrijgbaar.

handtekenen. Zo voelt het kind zich gesteund, zijn de
ouders op de hoogte van de taken en lessen en ook van
de kleine mededelingen, die een normaal schoolleven
meebrengen.
In de agenda kan de leerkracht ook bemerkingen
noteren in verband met het leef- of leergedrag
gedurende de voorbije dag. Op het einde van elke week
wordt gevraagd de agenda te handtekenen. Dit mag
natuurlijk dagelijks gebeuren, zeker bij de jongsten van
de eerste graad.

Huistaken en
lessen
Huistaken hebben als doel de leerstof van de voorbije
dag zelfstandig te leren verwerken.
Lessen leren is noodzakelijk want het stelt het kind in
staat om verbanden te leggen, te memoriseren, te
schematiseren en zelfstandig te werken.
Door naschoolse taken leert het kind plannen en
organiseren en leert het een overzicht te maken van de
werkweek, die voor hen ligt.
Indien de huistaak door bepaalde omstandigheden niet
kan gemaakt worden, gelieve dan schriftelijk te
verwittigen.

Actief engagement
Geïnteresseerde
en/of
bereidwillige
ouders
(en
grootouders) kunnen steeds contact opnemen met de
directie voor een actief engagement.
Naast een engagement in het Oudercomité of de
Vriendenkring zijn er op school steeds ‘handen te kort’
voor bvb. het opknappen van klusjes, leesouders,
zwembegeleiding derde kleuterklas, hulp bij klaarzetten
en/of afruimen activiteiten,…

Schoolagenda
Heen en weer schriftje
In de kleuterschool maken we gebruik van een ‘heen‘heen-enenweerschriftje’.
weerschriftje’ Ouders kunnen in het schriftje ook zelf een
mededeling voor de school of de juf noteren. Maak er
handig gebruik van!
In het lager onderwijs brengt uw kind elke dag zijn
schoolagenda mee naar huis. Daarin noteert uw kind de
lessen en taken, soms staan er ook kleine losse berichten
in genoteerd. Daarom vinden wij het nuttig dat ouders
elke dag eventjes de agenda van hun kind inkijken en

Website en
klasblog
We hebben binnenkort een vernieuwde schoolwebsite:
Bezoek ons op internet:

www.sintlieveninstituut.be
Tijdelijk kan je ook nog terecht via

www.vbhoutembavegem.be
Op onze schoolsite vind je ook de link naar de klasblogs.
klasblogs
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Rapporten
Leerrapport
Hierin brengen wij verslag uit over de vorderingen van
uw kind op school. Naast de cijfers zijn mededelingen
van de leerkracht even belangrijk, omdat zij kunnen
weergeven hoe uw kind zich in de klasgroep voelt en hoe
het er werkt en presteert.
Na een periode van oefenen worden peilproeven of
toetsen afgenomen. De ouders kunnen die thuis inkijken
en paraferen voor kennisname. De peilproeven worden
daarna in de school bewaard. Ook de resultaten van de
leerlingen over heel de basisschoolperiode worden
bewaard.
De leerlingen krijgen een tussentijds rapport op de
vermelde data in de activiteitenkalender, waarop zowel
de leerresultaten als de werkhouding vermeld staat.
Op het leerrapport worden ook gekleurde sterren
gegeven. Deze sterren geven weer wat over een
bepaalde toets of vak werd verteld naar inzet en houding.
De ster laat dus zien wat de leerkracht over het werk van
uw kind vindt. De kleur van de ster zegt alles. Kijk maar
hieronder!
ROOD=
Onvoldoende inzet! Je kan veel beter!
Ik verwacht meer!

ORANJE=
Voldoende, al verwacht ik toch iets meer
inzet!
Kan nog beter!

GEEL=
Goed gewerkt!
Goed zo!

GROEN=
Fantastisch gewerkt! Beter kan niet!
Prima inzet!

Elk rapport wordt door de ouders ondertekend voor
kennisname.
Op vaste tijdstippen worden ook toetsen afgenomen van
het leerlingvolgsysteem.
leerlingvolgsysteem Doel hiervan is dat wij de
schoolse ontwikkeling van elk kind tijdens zijn volledige
schoolloopbaan kunnen volgen en tijdig ingrijpen.
De uitslagen van deze toetsen worden niet aan de ouders
meegedeeld. Dit kan eventueel wel na contact met de
zorgcoördinator.

Leefrapport
In de klasoverschrijdende maandvieringen op school
zetten we telkens een aantal gedragingen en attitudes in
de kijker. We brengen ze aan via een passende spreuk
en ze blijven het ganse schooljaar op school zichtbaar.
Deze gedragingen en attitudes hebben betrekking op de
sociale vaardigheden van de kinderen waaraan we
speciale aandacht geven en ook werkpunten in de klas
komen aan bod.
In een apart leefrapport –tweemaandelijks- beoordelen
we de maandpunten door gekleurde sterren te geven. De
leerlingen en hun ouders ervaren op die manier hun
eigen werkpunten. Onderaan het rapport krijgen de
leerlingen de kans om zichzelf te evalueren en eventuele
opmerkingen of aanvullingen te noteren.
In het leefrapport wordt vermeld hoe uw kind (vanaf de
derde kleuterklas) leert en leeft en zich gedraagt op
school en in de klas. Zijn/haar sociaal gedrag (de
verhouding met de leerkracht, de medeleerlingen, de
medeverantwoordelijkheid in onze schoolgemeenschap,
aandacht voor orde en netheid, zijn/haar stiptheid,
zijn/haar manier van werken, zijn/haar inzet en dit alles
gezien vanuit onze christelijke opvoeding) toont aan hoe
hij/zij zich voordoet, hoe zijn/haar karakter ontwikkelt.
De verschillende items die per graad werden gekozen,
zijn gekoppeld aan onze methode sociale vaardigheden:
‘Kinderen en hun sociale talenten’. Ze zijn eveneens
geënt op de eindtermen die wij in de basisschool moeten
nastreven.
Om u de kans te geven met uw kind ook toekomstgericht
aan deze vaardigheden te werken, kan u bij het begin
van de maand het actiepunt voor het komende
leefrapport in de agenda van uw kind terugvinden, via
een sticker.
Verder kan u op het rapport ook zelf aanduiden wat u
vindt van het rapport van uw kind. Dit doet u door samen
met uw kind de juiste ster te omcirkelen.
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Pastoraal
op school
Een katholieke dialoogschool
Samen met alle leerkrachten bouwen we aan een warme
schoolgemeenschap, waar onze leerlingen kunnen
opgroeien tot zelfstandige, verantwoordelijke en
gelukkige volwassenen. Onze pedagogische keuzes zijn
gebaseerd op het mens- en wereldbeeld dat verbonden is
met het christelijk geloof. Wij dragen zorg voor de unieke
talenten van elke leerling, met bijzondere aandacht voor
wie het moeilijk heeft.
Tijdens de godsdienstlessen komen de leerlingen in
contact met diepmenselijke waarden zoals naastenliefde
en respect voor elkaar.
Als katholieke school nemen we de liefde –zoals de Bijbel
verhaalt en Jezus die voorleeft– als richtsnoer voor
opvoeden, leven en samenleven.
Het christelijk karakter van onze school vind je echter het
beste terug in ons dagelijks handelen. We denken onder
meer aan het respect voor de eigenheid van elk kind, de
verwondering en vreugde over zijn groei en de
doorgedreven zorg die we daarbij ontwikkelen. Ook het
vertrouwen in zijn innerlijke goedheid en onmiskenbare
talenten en het optimisme over zijn toekomst typeert onze
zienswijze. We streven naar een voorkeur voor de
zwaksten, doorgedreven solidariteit en dankbaarheid
voor zoveel dat ons gegeven wordt. Ons team wordt door
deze waarden bewogen in haar pedagogisch handelen.
We willen op een positieve manier een brug slaan tussen
de overgeleverde christelijke traditie en een eigentijds
geloofsleven.

Enkele malen per jaar vieren we samen met de kinderen
eucharistie, meestal in parochiaal verband. Iedereen
wordt hierop, vrijblijvend, uitgenodigd. Verder zet onze
school zich in voor acties als Welzijnszorg, Missio,
Broederlijk Delen, Damiaanactie, steun aan derde
wereldprojecten…
We stellen het graag even duidelijk: we heten alle
kinderen welkom en profileren ons als dialoogschool:
kinderen die thuis opgroeien met een andere levensvisie
of geloof, zijn van harte welkom. We respecteren ouders
die hun kinderen anders- of ongelovig wensen op te
voeden. We verwachten van hen echter hetzelfde respect
en dezelfde openheid, zodat hun kinderen zich op onze
school echt thuis mogen voelen. Zo kunnen we samen op
zoek gaan naar het volle mens- en medemens-zijn.
Onze schoolpastor is E.H. Herman Meganck.
Meganck

Studietoelage
Ouders en leerlingen kunnen school- en studietoelagen
aanvragen vanaf 1 augustus tot 1 juni van het volgende
jaar.
Aanvraagformulieren kunnen op het secretariaat van de
school verkregen worden.
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Vrijwilligerswerk

2. Verplichte verzekering
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten
tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met
uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid,
van de organisatie en de vrijwilligers. Het
verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC,
Waaistraat 6 te 3000 Leuven. De polis ligt ter inzage
op het schoolsecretatiaat.

3. Vrije verzekering
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten
tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is
door vrijwilligers tijdens de uitvoering van het
vrijwilligerswerk of op de weg naar en van de
activiteit. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij
het Interdiocesaan Centrum Brussel.

4. Vergoedingen
De activiteit word onbezoldigd en onverplicht verricht.
De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding
voor vrijwilligersactiviteiten.

5. Aansprakelijkheid
De school maakt bij de organisatie van verschillende
activiteiten gebruik van vrijwilligers zoals leesouders,
zwemouders, begeleiders bij uitstappen, hulp bij
schoolactiviteiten, …
Op 1 augustus 2006 trad de wet betreffende de rechten
van vrijwilligers van 3 juli 2005 in werking.

De school is aansprakelijk voor de schade die de
vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten
van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het
verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden
schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn
bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij
enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk
dan toevallig voorkomt.

Deze wet verplicht organisaties o.m. een
‘organisatienota’ voor te leggen aan haar vrijwilligers.
Door deze organisatienota op te nemen in het
schoolreglement dat elke ouder ontvangt en voor
akkoord ondertekent, komen we tegemoet aan deze
wettelijke verplichting.
Het welslagen van heel wat activiteiten hangt grotendeels
af van de inzet van heel wat vrijwilligers. Onze school en
de oudercomités kunnen dan ook rekenen op vele
bereidwillige handen.
Wenst u ook hiertoe uw steentje bij te dragen?
Sluit aan bij ons oudercomité of geef u bij de klastitularis
op als leesmoeder of –vader of vrijwillige helper,…
DOEN!

Organisatienota
vrijwilligerswerk op school
1. Organisatie:
VRIJE BASISSCHOOL SINTSINT-LIEVENSINSTITUUT
& Wijkafdeling De Berentuin Vlierzele
Marktplein 13
9520 Sint-Lievens-Houtem
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Gezondheid
op school
Medicatie
Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de
school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel
zullen de ouders of een ander opgegeven contactpersoon
verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de
leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de
school een arts om hulp verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school
vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze
vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest
van de dokter dat de juiste dosering en toedieningwijze
bevat.
Verpleegkundige handelingen of medische handelingen,
andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de
huid), via oog- of oorindruppeling, mogen niet worden
gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.

Rookverbod
Op school geldt een algemeen rookverbod in alle
gesloten ruimten en lokalen tijdens alle activiteiten en dit
het ganse jaar door. Dit algemeen rookverbod geldt ook
voor
het
volledige
schoolterrein
(speelplaatsen,
speelweiden) op alle klasdagen van het jaar (Decreet 28
juni 2008).
Het roken op de open schoolterreinen (speelplaatsen,
speelweiden) is enkel toegestaan op niet-schooldagen ter
gelegenheid
van
occasionele
gebeurtenissen
(schoolfeesten, opendeurdagen, gebruik van de school
door andere vereniging).
Verenigingen of andere
groepen
die
gebruik
maken
van
de
schoolinfrastructuur worden
van
dit
rookverbod
schriftelijk op de hoogte
gebracht en er wordt hen
gevraagd dit strikt na te
leven. Het niet naleven van
het
rookverbod
kan
aanleiding geven tot het ontzeggen van de toegang tot
de school.

Gezondheid
Goed om weten:
1. Gezonde tanden, gezonde eetlust. Geen snoep en
geen kauwgom in de school (een droge koek of een
stuk fruit mag wel). Op onze school worden enkel
suikervrije dranken genuttigd. De school neemt
regelmatig initiatieven ter bevordering van het
gezondheidsbewustzijn van de kinderen.
2. Luizen! In alle scholen komen ze voor. Wilt u ons
onmiddellijk verwittigen? Wij verwachten dat alle
ouders met regelmaat het haar van hun kind
nakijken en behandelen.
3. Een besmettelijke kinderziekte?
kinderziekte Verwittig de school.
4. Roken is op geen enkele plaats in de school
toegelaten.
5. Als uw kind gezondheidsproblemen heeft is het
wenselijk de school in te lichten. Wij noteren ook wie
uw huisarts is. Doe dit zeker rond afspraken i.v.m.
inname van geneesmiddelen of te vermijden stoffen.

•
•
•
•
•

Bij chronisch of acuut gebruik moet de behandelende
arts het attest invullen. Het attest moet vermelden:
De naam van de leerling
De contactgegevens van de behandelende arts
Om welk geneesmiddel het gaat
Wanneer het moet ingenomen worden
Welke dosis er mag toegediend worden

6. Geef uw kind dagelijks een zakdoek mee naar
school.

Luizen,
een netelig probleem!
Elk jaar, bij het begin van een nieuw schooljaar, worden
heel wat scholen geconfronteerd met het luizenprobleem.
We vinden het daarom onze plicht dit bij de ouders onder
de aandacht te brengen.
In tegenstelling tot wat wordt beweerd – namelijk, dat de
luizenplaag ontstaat in de school – stelt men echter vast
dat de grote vakantie eigenlijk de boosdoener is. De
kinderen kunnen spelen en ravotten in de natuur, aan
zee, in de bossen of velen gaan op kamp met een of
andere jeugdbeweging.
Al die ontspanningsmogelijkheden kunnen aanleiding
geven tot besmetting. Kampplaatsen, tentenkampen in de
natuur zijn besmettingshaarden voor luizen en soms zelfs
andere parasieten (teken).
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Na zo’ n vakantie
starten
sommigen
besmet met neten of
luizen
aan
het
schooljaar en uiteraard
is de school een ideale
plaats
om
deze
besmetting verder te
zetten en uit te breiden.
De kinderen zitten terug
samen in de klas zitten,
gaan
zwemmen
en
sporten, werken samen
in groepjes, spelen op de speelplaats en dan bestaat de
kans dat het luizenprobleem opnieuw opduikt binnen de
ganse school.
Wij willen daarom onze oproep herhalen om bij het
begin van het schooljaar en dan ook gedurende het
ganse schooljaar regelmatig de hoofdharen van uw kind
te controleren op neten en luizen.
Wanneer u besmetting vaststelt, verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met uw huisarts en/of
apotheker om de luizen en neten te bestrijden. Een seintje
aan de schooldirectie is gewenst ten einde de ouders van
de getroffen klas en het Medisch Schooltoezicht te
kunnen inlichten.
Luizen en neten hebben is geen ziekte, het kan iedereen
overkomen zeker op plaatsen waar veel mensen
regelmatig samenzijn. Goede hygiëne thuis en op school
en vooral bij kinderen van de basisschool een
regelmatige controle door de ouders is noodzakelijk.
Zonder de medewerking van de ouders staat de school
machteloos. Laten we er dus samen tegen vechten.

Drugsbeleid op
school
Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes
bijbrengen die gericht zijn op de eigen gezondheid en die
van anderen. We willen bewust meehelpen om kinderen
te behoeden voor negatieve invloeden van de
buitenwereld.
Één van die invloeden is het druggebruik: een
problematiek waar wij, als basisschool, in de huidige tijd
niet meer aan kunnen voorbijgaan. Illegale drugs,
kortweg drugs genoemd, zijn door de wet verboden.
Druggebruik in de basisschool lijkt voor iedereen veraf,
maar enkele recente voorvallen in Vlaamse basisscholen
hebben het tegendeel bewezen.

schoolterrein, in de onmiddellijke omgeving ervan en/of
tijdens buitenschoolse activiteiten.
Alle basisscholen werken reeds geruime tijd samen met
het Provinciaal Intergemeentelijk Samenwerkingsverband
voor Drugspreventie en –begeleiding in Zuid- OostVlaanderen (kortweg: PISAD vzw)
Jaren geleden startte daarnaast in onze regio de
werkgroep PrevLo, waarin alle schooldirecties uit
Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem, de betrokken
CLB’s, politie en PISAD samenwerken.
Daaruit groeiden de preventielessen zesde leerjaar en de
jaarlijkse ouderavond over drugs.
Vanaf nu willen wij ons, als basisschool, engageren om
binnen dit samenwerkingsverband ook de afgesproken
beleidslijnen te volgen. Deze beleidslijnen steunen op een
positief schoolklimaat waarin preventie en hulpverlening
centraal staan.
Dit houdt in:
 In geval van (vermoeden van) druggebruik, drugbezit
en/of het betrekken van medeleerlingen bij druggebruik,
neemt de school contact op met de drugbegeleider Regio
Zottegem (verbonden aan PISAD vzw).
Hierop volgt steeds een persoonlijke en discrete begeleiding
van de betrokkene(n) en de ouder(s).
 Alle partijen sluiten een begeleidingscontract af dat in
samenwerking met PISAD vzw door alle betrokkenen wordt
ondertekend. Daarin legt men maatregelen vast om
herhaling te voorkomen.
Niet aanvaarden of niet naleven van dit contract, kan leiden
tot het instellen van een tuchtprocedure, die eventueel tot
definitieve uitsluiting kan leiden.
 Wie betrapt wordt op verhandeling van drugs (o.a.
doorgeven, ter beschikking stellen, verkopen) krijgt
tuchtmaatregelen. Ziet men nog mogelijkheden binnen de
school wordt een begeleidingscontract afgesloten. Wie dit
begeleidingscontract weigert of niet naleeft, wordt bij
tuchtmaatregel definitief uitgesloten. Verhandelen van drugs
leidt steeds tot het inschakelen van de politiediensten en van
het parket.
 Indien er geen vrijwillige medewerking is, indien het
begeleidingscontract niet wordt nageleefd en indien
praktijken van dealen en anderen criminele activiteiten
worden vastgesteld, wordt het probleem onmiddellijk
voorgelegd aan de drugbegeleider van PISAD vzw die
handelt op basis van de afsprakennota preventieparket.
Bovenstaande werkwijze verloopt identiek in alle basis- en
secundaire scholen van Zottegem, Herzele en Sint-LievensHoutem.

PISAD
PISAD regio Zottegem, Herzele en SintSint-LievensLievens-Houtem
De drugbegeleider voor onze regio is
Marijke Van Audenhove.
Sociaal Huis OCMW Zottegem
Deinsbekestraat 236
9620 Zottegem
GSM: 0499 57 84 97
Mail: marijke.vanaudenhove@oost-vlaanderen.be
www.pisad.be

Het gebruik, het bezit, het onder invloed zijn of het
verhandelen van drugs is niet toegelaten op het
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Welkom
nieuwe
peuter

De dynamischdynamisch-affectieve
ontwikkeling bij peuters
Veiligheid en signalen
De dag begint. De peuters komen schoorvoetend de klas
binnen. Adinda heeft haar pop bij, Karen haar teddybeer. Ze
klampen ze dicht tegen zich aan. Bieke heeft haar schooltas
vast en is niet van plan deze los te laten. Frederik wil zijn jas
niet uittrekken en Boris vecht met zijn moeder telkens deze
aanstalten maakt om weg te gaan. Wies loopt wat te pruilen en
begint luid te wenen.

De instap...
Wanneer uw peuter zijn eerste stappen in de kleuterschool zet,
is dit zowel voor de ouders, als voor de peuters een belangrijk
moment dat veelal niet onopgemerkt voorbij gaat. Sommige
kinderen hebben bij deze instap moeilijkheden of problemen,
die weliswaar na verloop van tijd, volledig verdwijnen.
Om u zo goed mogelijk te informeren bij deze instap en om u
de kans te bieden uw oogappel hierop optimaal voor te
bereiden, bundelden wij in deze schoolgids de nodige info
speciaal gericht naar peuters en kleuters.

Al deze gedragingen wijzen op verdriet, onzekerheid, vrees,
nog niet verwerkt afscheid, zich verloren voelen.
Dat is makkelijk te begrijpen. De kleine peuter komt uit een
vertrouwde omgeving met een beperkt aantal personen aan wie
hij gehecht is: ouders, grootouders, de onthaalmoeder. Hun
aanwezigheid geeft hem veiligheid en dan voelt hij zich op zijn
gemak. Hij komt uit een omgeving waar hij de lokalen kent, het
materiaal, de afspraken en de regels kent. Hij weet “zijn”
spulletjes liggen en hij kent ongeveer het dagverloop.

Voor het eerst in de peuterklas…





Uit die beschermde wereld valt hij nu zo ineens binnen in
een grote onbekende omgeving. Elk kind zal dit
“instappen” dan ook op zijn eigen manier beleven.
Zolang de angst en onzekerheid van het kind niet opgelost
zijn, zal het zich gespannen gedragen en op zoek gaan
naar veiligheid.
Wenen is voor een 2,5-jarige een uiting van emoties. Op
die manier toont het kind dat er heel wat in hem omgaat
en dat deze stap niet niks is.
Na enkele weken en meestal na ongeveer één maand
nemen deze opvallende uitingen van spanning af.

Wanneer is een kind ‘rijp’ voor de
peuterklas?
Op deze vraag is geen pasklaar antwoord te geven. Elk kind is
immers anders. Elk kind heeft zijn eigen persoonlijkheid. De
overgang van thuis naar de klas zal dus voor elk kind anders
verlopen.
Het al dan niet rijp zijn, manifesteert zich op verschillende
domeinen:
 Kinderen kunnen maar vertrouwen hebben in anderen
wanneer ze voldoende vertrouwen hebben in zichzelf.
Zonder voldoende zelfvertrouwen zien ze anderen als
rivalen.
 Wanneer kinderen te vroeg in ‘een groep’ terechtkomen,
bestaat de kans dat ze anderen zien als iemand die hen in
de weg staat. De ander is iemand waarvoor je op je hoede
moet zijn. Dat werkt belemmerend voor een gezonde
sociale ontwikkeling.
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Voor het kind de instap maakt, is een zekere
‘zelfredzaamheid’ aangewezen. Het kind moet op zijn
minst duidelijk kunnen maken wat het wil of nodig heeft.
Door hun beperkt voorstellingsvermogen is wat ‘weg is’
ook weg. Zij kunnen zich meestal niet voorstellen dat
mama terugkomt. Bij dat afscheid leren nemen,
nemen is het
belangrijk dat kleuters positieve ervaringen beleven. Dit
kan u thuis oefenen door de kleuter bv. een tijdje alleen
achter te laten in de woonkamer terwijl mama en/of papa
in de keuken zijn. Belangrijk is dat het kind ervaart: “Ach,
daar is ze weer. Ze komen altijd weer!”
Peuters hebben een vage voorstelling van het begrip ‘tijd’.
‘tijd’
Aan de woorden ‘straks, binnenkort, …’ kan de peuter
meestal nog geen inhoud geven. Breng daarom de tijd
duidelijk in beeld voor peuters (dagkalender, tijdlijn). Zo
leert de peuter dat tijd iets doorlopend is, dat er iets is, dat
er iets was en dat er iets komt.
Als de peuter van 2,5 jaar thuis uitgespeeld is, als niets
hem nog kan boeien, als hij zich begint te vervelen, als hij
volwassenen de ganse tijd opeist als speelgenoot, kortom
als hij nood heeft aan leeftijdgenootjes dan is dit meestal
het goede moment om naar de peuterklas te stappen.

Onze suggesties voor de stap
stap naar de peuterklas
 Een korte kennismaking vooraf met de ouders, de peuter
en de kleuteronderwijzeres geeft de kans elkaar te leren
kennen en wat informatie uit te wisselen. Het kind leert dat
de kleuteronderwijzeres een te vertrouwen iemand is. Het
kind maakt zo vooraf kennis met de nieuwe omgeving
waarin het zal terecht komen.
 Bereid uw kind voor op de eerste dag:
 Leg uw kind duidelijk uit dat mama en papa
weggaan maar dat ze ook terugkomen. Meestal
horen de kinderen dat voor het eerst op de eerste
schooldag, op het moment zelf.
 Geef uitleg over naar school gaan en wat er
gebeurt.
 Koop het schooltasje een tijd vooraf zodat het een
vertrouwd iets wordt, een stukje veilige thuis dat
meegaat van en naar school.
 Oefen thuis de vaardigheden hierboven in 1.2.
besproken.
 Maak de peuter gewoon aan vaste uren (op tijd
opstaan, een degelijk ontbijt op tijd, op tijd op
school, …)
 Breng uw kind tijdig naar school en niet als de bel al is
gegaan. Zo leert het spelen op de speelplaats, legt het
sociale contacten, leert het de afspraken op school, leert
het in de rij staan.
 Breng uw kind ook regelmatig naar school.
school Zo moet het
zich niet telkens opnieuw aanpassen. Laat ook tijdig weten
wanneer uw kind niet naar school zal gaan.








Trek uw kind gemakkelijke kledij aan (jogging, short, Tshirt, …) met zo weinig mogelijk franjes, knopen, ritsen en
ceinturen. Dit is in het belang van de kinderen zodat ze
zichzelf kunnen behelpen en niet voor het gemak van de
juf. Kledij met zakken is makkelijk (vb. voor een zakdoek).
Hou het afscheidsmoment kort. Hoe langer dat duurt hoe
pijnlijker voor het kind, de ouder, maar ook voor de juf. Als
kinderen zien dat ouders twijfelen, worden ze ook onrustig
en onzeker en ze blijven wenen. Afscheid nemen zonder
tranen kan niet altijd. Berisp uw kind hiervoor niet.
Peuters zitten in de ‘experimenteerfase’ in de peuterklas.
We verwachten daar geen ‘resultaten’. Heb geduld om uw
kind die fase te laten doormaken.
De voornaamste doelen die we in peuterklas stellen, zijn:
 Geborgenheid ervaren
 Taal verwerven
 Zelfredzaamheid bevorderen
 Sociale omgangsvormen leren
 Ervoor zorgen dat kinderen ‘graag’ naar school
komen

De peuter en de koppigheidsfase
De
leeftijdsfase
van
2,5
jaar
is
een
moeilijke
ontwikkelingsperiode.
ontwikkelingsperiode De peuter wordt zich steeds meer bewust
van zichzelf. Dit toenemende onderscheid tussen zichzelf en de
wereld rondom hem levert heel wat tegenstrijdige situaties op.
Enerzijds leert hij dat de dingen een naam hebben en op
zichzelf bestaan. Anderzijds is hij zeer egocentrisch (op zichzelf
gericht) en animistisch (levenloze zaken als levende wezens
beschouwen). Hij zal bv. moeilijk aanvaarden dat zijn favoriet
tv-programma niet loopt als u de tv op een willekeurig moment
aanzet.
Ook het schuchtere ‘ik’ slaat over in ‘ik wil’ en ‘ik wil niet’ of ‘ik
kan dat zelf’. Hij demonstreert dat hij zichzelf ontdekt heeft en
zich bewust is van zichzelf. Hierdoor zal hij dikwijls in conflict
geraken ook met u, als u zijn plannetjes doorkruist.
Volwassenen zien dit gedrag als de beruchte ‘koppigheidsfase’.
Ze willen dan ook dat deze zo vlug mogelijk voorbij is maar
voor de ontwikkeling van de peuter is ze levensnoodzakelijk
omdat hij zijn eigen ‘ik’ ontdekt.

Wat doet u eraan?








Stimuleer het kind in zijn zoektocht naar zelfstandigheid.
Laat het dan zoveel mogelijk zelf
zelf doen. Toon dat u daar
fier op bent (zichzelf aankleden, schooltas openmaken, zelf
jas dicht knopen, zelf schoenen uittrekken, …). Neem hem
dus als volwassene niet voortdurend alles uit handen.
Angstige, overbeschermde kinderen hebben veel langer
hulp nodig. Bouw die hulp geleidelijk af, maar blijf hen wel
beschermen.
beschermen Laat je dergelijke peuters te bruusk aan hun
lot over dan worden ze onzeker, verliezen ze hun geduld,
worden ze kwaad, prikkelbaar of zijn ze teleurgesteld.
Maak aan uw peuter duidelijk waar de grenzen liggen.
Denk na over deze grenzen en zorg dat ze zinvol en
verantwoord zijn.
Wees, eenmaal een grens gesteld, consequent.
consequent Dan pas
leert een kind wat mag en niet mag.
Een peuter kan wel eens woede-uitbarstingen krijgen
wanneer aan zijn wil grenzen worden gesteld. Reageer
daar rustig op, tracht het kind te bedaren en combineer de
wil van het kind met die van uzelf.
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Zindelijkheidstraining



Wat met zindelijkheid?
In de eerste kleuterklasjes zitten steeds vaker kindjes die nog
niet proper zijn.. Een
Een ongelukje sporadisch kan gebeuren, maar
de gevolgen van een teveel aan natte of gevulde broekjes laat
zich al raden: de kleuterjuf zit soms meer in de toiletsfeer en
verliest daardoor veel pedagogische tijd, terwijl ook de klas
alleen moet achtergelaten worden.
Sommige kinderen genieten van de aandacht en de
aanmoedigingen die ze krijgen als ze op het potje of de wc
zitten. Anderen zijn bang om weggespoeld te worden. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat zindelijk worden, niet alleen
afhangt van lichamelijke rijpingsprocessen, maar ook van de
motivatie van het kind zelf.
In principe kan de school uw kind niet weigeren wanneer het
nog niet zindelijk is, maar door correcte afspraken tussen
ouders en juf wil de school ervoor zorgen dat de zindelijkheid
zo snel mogelijk een feit is. Dit is belangrijk voor de
pedagogische werking van de ganse klas.











Onze suggesties en aandachtspunten
voor zindelijkheidstraining



De meeste kinderen kunnen op het potje of het toilet voor hun
tweede verjaardag maar dit vraagt enige inspanning van u als
ouders. Heel wat ouders gaan er vanuit dat de juf in de school
de klus wel zal klaren en laten de peuters thuis verder met luiers
rondlopen. Die luiers worden steeds meer gesofistikeerd en
steeds praktischer waardoor het kind minder last ondervindt van
de natte luier.



Hou de sfeer rond zindelijkheidstraining plezierig en speels.
speels
Start liefst in de zomerperiode als het kind ook in zijn blote
billetjes mag rondlopen. Laat ook de luier weg tijdens de
zindelijkheidstraining.
Gebruik bij de zindelijkheidstraining duidelijke en
begrijpbare woorden
woorden.
rden Gebruik woorden die respectvol,
gangbaar en correct zijn. Geef uw instructies kort en
duidelijk. Leer uw kind ook dat er regels zijn. Niet alles kan
overal.
Dwing uw kind nooit op het potje of wc en stel het ook
nooit voor als een straf.
Blijf in het begin bij uw kind als het op het potje of in het
toilet zit.
Berisp of straf uw kind niet,
niet als het niet lukt.
Zindelijk worden krijgt de uitdrukkelijke aandacht van de
volwassenen. Toon het kind dat u het waardeert wanneer
het op het potje of wc gaat. Het is niet nodig dat de ganse
omgeving hiervoor applaudisseert. Anders loopt u het
gevaar dat de peuter het potje of de wc als een bedreiging
gaat beschouwen.
Zeg niet dat uw kind stout is, als het eens een ongelukje
heeft.
Als uw kind nog niet zindelijk is, praat er niet teveel met
anderen over,
over terwijl het kind aanwezig is.
Heel wat kinderen doorlopen dan ook een ‘vuile
woordenperiode’.
woordenperiode’ Maak u hierover niet te veel zorgen.
Deze gaat vanzelf weer over.
Tijdens de zindelijkheidstraining ontdekt de peuter dat
jongens en meisjes op een verschillende manier plassen.
plassen
Dat is als het ware een eerste seksuele ervaring.

Zelfredzaamheid
Alles zelf doen
Sommige kleuters zijn van nature uit heel gedreven wezentjes.
Ze voeren een gevecht voor onafhankelijkheid.
onafhankelijkheid Deze wil om
alles zelf te doen is een belangrijk onderdeel van de
ontwikkeling van uw kind. Kleuters die deze drang naar
zelfstandigheid minder beheersen mogen hierin zeker
gestimuleerd worden, hou ze niet te lang klein. Het is voor elk
kind immers uitermate belangrijk dat het zoveel mogelijk zelf
kan doen.

Succes garanderen
Uw kind leert door die ervaringen.
ervaringen Bovendien stimuleert dit zijn
zelfvertrouwen. De uitdagingen moeten dan wel binnen zijn
zelfvertrouwen
mogelijkheden liggen; als de lat te hoog ligt, werkt dit alleen
maar ontmoedigend. U kan zelf helpen door uw huis
kindvriendelijk te maken. Zorg voor een bankje om bij de kraan
te kunnen, een handdoek op kleuterhoogte, planken voor
boeken of speelgoed die niet te hoog zijn en kleren die
gemakkelijk zelf aan en uit te doen zijn. Deze zaken brengen
succes binnen handbereik.

Langzaam maar zeker

Onze tips:


Begin niet met zindelijkheidstraining vlak voor een
belangrijke gebeurtenis in het leven van uw kind: de eerste
schooldag, geboorte van broertje of zusje, verhuizing en
dergelijke meer.

Prijs uw kind om wat het allemaal al zelf kan en wees geduldig.
Poetst u zijn tanden in 3 minuten en duurt het bij hem 10
minuten, maak dan tijd vrij. Door het steeds zelf over te nemen
ondermijnt u zijn zelfvertrouwen. Laat uw kind rustig
aanmodderen en probeer de extra tijd die uw kind nodig heeft
om het zelf te doen, in uw programma in te calculeren.
U kan het gevoel van zelfwaarde bij de kleuter versterken door
hem aan het werk te zetten. Door ‘hulpjes’ in huis te laten doen,
zal hij zich nuttig voelen. Denk er aan dat u de capaciteiten van
de kleuter niet overschat en laat hem dus dingen doen waarvan
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u zeker weet dat hij ze aankan en laat uw kind ook de kans om
het een paar keer te proberen.

Enkele concrete tips ter bevordering van
de zelfredzaamheid
AANAAN - EN UITKLEDEN





Zelf laten uitkleden is gemakkelijker dan
aankleden.
Begin met eenvoudige zaken.
Zeg wat u doet terwijl u helpt: vb. de ene voet in de
kous, nu de andere voet, …
Na verloop van tijd de peuter meer inschakelen: u
helpt de ene arm in de mouw, de tweede doet hij
zelf.

NEUS SNUITEN, HANDEN WASSEN






Maak uw kind attent op een vuile neus, vuile
handen.
Wijs er op dat het dit komt zeggen.
Help en zeg wat u doet: zakdoek nemen en
openvouwen, snuiten, handen nat maken, zeep
nemen, ….
Laat de peuter het zelf doen terwijl u het zegt.
Zorg ervoor dat de kleuter steeds een propere
zakdoek bij heeft.

OPRUIMEN, EIGEN ZAKEN
ZAKE N BEREDDEREN,
NETHEID







Leer uw kind om zelf zijn schooltas mee te nemen
naar school.
Leer het zelf zijn schooltas te dragen en deze op de
juiste plaats te zetten.
Leer het verpakkingen van drankjes of koekjes zelf
naar de vuilnismand te brengen.
Leer het zelf iets af te geven aan de juf.
Leer het zijn jas zelf te nemen of aan de kapstok te
hangen.
Leer het zelf zijn speelgoed op te ruimen.

Een gouden regel
Als uw kind iets
nog niet kan,
heb geduld.
Grijp zelf
niet steeds te snel in.
Moedig uw kind aan
en prijs het
als het toch lukt!
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Kleuters
Een week in de
kleuterschool

Luisteren en spreken
Zich uitdrukken
Met anderen communiceren
Denken
Zijn taal beheersen

•
•
•
•

Denkontwikkeling
Ontluikend lezen
Wiskundige initiatie
Verkenning van de ruimte
Begrip en notie krijgen van ruimte en tijd

•
•
•
•

Muzikale opvoeding
• Ritmiek
• Zingen
• Muziek maken met instrumenten

Beeldende opvoeding
•
•
•
•
•

Vrije expressie
Boetseren
Scheuren, knippen en stempelen
Bouwen en construeren
Tekenen, schilderen en knutselen

Bewegingsopvoeding
Spelend leren in de
kleuterschool

•
•
•

Vrij en geleid spel
Lichaamsexpressie
Dans en ritmisch bewegen

Door allerlei activiteiten verruimen de kleuters hun kennis
en vaardigheden. Ze worden spreekvaardiger, verwerven
nieuwe begrippen en kunnen handig omgaan met vele
materialen. De omgang met andere kleuters maakt hen
socialer en heel wat goede werkhoudingen worden in de
kleuterschool aangeleerd.

Activiteiten ter bevordering
van de sociale vaardigheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagelijks onthaalmoment
Feest vieren
Huishoudelijke activiteiten
Spelen in groep
Gezelschapsspelen
Leren opruimen
Omkleden en verkleden
Rollenspel
Gezamenlijk eten
Werken in hoeken
…
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Schoolreglement
Een school is een gemeenschap: men leeft er, speelt en werkt er samen. Zoals in elke
leefgemeenschap moeten ook in een schoolgemeenschap leefregels afgesproken
worden. Een schoolreglement draagt bij tot de goede uitoefening van de onderwijs- en
rechten en –plichten van alle betrokkenen.
Het is bijzonder belangrijk dat zowel de ouders als de leden van de
schoolgemeenschap overtuigd zijn dat die regels nuttig en noodzakelijk zijn.
Dit schoolreglement heeft meer dan een louter juridische functie. Het heeft ook een
opvoedende waarde in zich.
Elke school is een kleine ‘rechts-samenleving’ met regels en voorschriften. Kinderen
moeten leren hierin te leven en hiermee rekening te houden. Het is een stap op weg
naar de integratie van het kind in de ruimere samenleving.
Toch is dit schoolreglement maar een onderdeel van het ruimere opvoedingsproject dat
de doelstellingen en de waarden beschrijft die onze school wil bereiken.

1. Engagementsverklaring
Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag
in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in
onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.
Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.
Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.
We doen dit omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school.
Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de
leerkracht van uw kind en met de manier van werken.
We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport.
We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die
doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen met de leerkracht op een ander moment.
Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de
leerkracht van uw kind of de zorgcoördinator. (de coördinator vindt u in deze schoolbrochure).
Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds
ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten
kan aanwezig zijn.
Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.
Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.
Aanwezig zijn op school en op tijd komen.
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. Meer hierover kan u lezen in de brochure “schooltoelagen”.
Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.
Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons tijdig verwittigt bij afwezigheid van uw kind.
Het CLB waarmee wij samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan
deze begeleiding.
Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met u en met het CLB: wij brengen het CLB op de hoogte vanaf de 1° problematische
afwezigheid, die op zijn beurt met u contact neemt.
U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.
Individuele leerlingenbegeleiding
Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het
werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding.
Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.
Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. We gaan dan samen met jou na welke
aanpassingen nodig zijn. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je kind mee als gevolg van een fysieke,
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verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De school kan ook zelf
aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal
afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.
We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij
zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.
Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun
kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun
taalontwikkeling.
Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/ of taalbad) die
de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te
stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door:
•
Zelf Nederlandse lessen te volgen.
•
Uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen.
•
Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn
lessen, … (bv. kind in de studie laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken, )
•
Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is.
•
Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.
•
Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.
•
Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep.
•
Uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord, plastische kunsten.)
•
Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s te laten kijken en er samen met hem over te praten.
•
Uw kind dagelijks naar Nederlandstalige radioprogramma’s te laten luisteren.
•
Uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.
•
Elke avond voor te lezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.
•
Geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen.
•
Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het
schoolpersoneel en met andere ouders.
•
Uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.
•
Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten.
•
Uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen.
2 Inschrijvingsbeleid van de school
2.1 Het nieuwe inschrijvingsdecreet

Wat?
In november 2011 werd het nieuw decreet inschrijvingsrecht gestemd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Dit
decreet treedt in werking op 1 september 2012 en is van toepassing op de inschrijvingen vanaf het schooljaar 2012-2013 met
uitzondering van een aantal artikelen die ingaan op 1 september 2012.
Dit decreet behandelt:
- algemene inschrijvingsbeginselen,
- de voorrangsregeling,
- het weigeren van leerlingen,
- aanmeldingsprocedure.
Uitgangspunten
•
het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen en dit voor het basisonderwijs, voor zover mogelijk,
in een school in hun buurt;
•
het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie;
•
het bevorderen van sociale mix en cohesie.
Beginselen
•
Recht op inschrijving in school / vestigingsplaats van keuze mits schriftelijk akkoord met pedagogisch project en het
schoolreglement van de betrokken school;
•
Inschrijving geldt voor duur van de hele schoolloopbaan (ingeschreven blijft ingeschreven) tenzij: tucht & niet langer akkoord
pedagogisch project en schoolreglement;
•
Inschrijving geldt over vestigingsplaatsen van de betrokken school heen tenzij er in een bepaalde vestigingsplaats een
capaciteitsprobleem opduikt.
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Schoolcapaciteit
Elke school in Vlaanderen moet haar capaciteit bepalen tot op een bepaald niveau. Zo is het schoolbestuur VERPLICHT om de
capaciteit te bepalen op het niveau van de school, van de vestigingsplaats, van het kleuteronderwijs en van het lager onderwijs.
De overheid legt echter geen klasgrootte op en gaat niet in op wat het vol zijn van een school betekent. De school bepaalt dus
autonoom haar maximale capaciteit.
Voor onze school betekent dit:
* Hoofdschool Sint-Lievensinstituut (Marktplein 13)
 kleuteronderwijs: 180 kleuters
 lager onderwijs: 270 leerlingen
* Vestigingsplaats De Berebntuin (Oordegemstraat 38)
 kleuteronderwijs: 50 kleuters
 lager onderwijs: 75 leerlingen
Maximumcapaciteit anderstalige nieuwkomers
Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het basisonderwijs die op de datum van hun inschrijving of op 1 september volgend op
de inschrijving gelijktijdig aan al de volgende voorwaarden voldoen:
•
5 jaar of ouder zijn (of ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar 5 jaar worden);
•
niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;
•
onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
•
maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal (vakantiemaanden juli en augustus
niet meegerekend);
•
een nieuwkomer zijn, d.w.z. maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven.
Naast deze eerste groep omvat de term “anderstalige nieuwkomer” ook kinderen die officieel verblijven in een open asielcentrum.
Voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem is geen maximumcapaciteit bepaald.
Wat als de maximumcapaciteit bereikt is
Indien een bepaald niveau vol is, moet de school elke bijkomende leerling die zich voor dat niveau wenst in te schrijven, weigeren.
De capaciteit mag overschreden worden in volgende uitzonderlijke gevallen:
•
anderstalige nieuwkomers
•
geplaatsten, (semi-)internen, voorziening residentiële opvang
•
terug van BuO naar BaO (speelleerklas)
•
centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)
•
meerlingen
•
zittenblijvers
De maximumcapaciteit kan elk schooljaar zowel naar boven als naar beneden, gewijzigd worden. De reeds ingeschreven leerlingen
behouden steeds gedurende hun hele schoolloopbaan hun plaats in de school.
Nieuwe leerlingen
Gezien er momenteel in geen enkele Houtemse basisschool een capaciteitsprobleem is
- de inschrijvingen kunnen van oudsher op 1 september starten voor het daaropvolgende schooljaar);
- er is géén voorrangsregeling voor bepaalde groepen (broers & zussen, kinderen van personeel, )
- er is géén voorafgaandelijk meldingsplicht (soms oorzaak van kamperen voor de schoolpoort e.d.)

2.2. Inschrijven
Inschrijven van leerlingen:
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de
inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont
(de kids-id, de SIS-kaart, de ISI+-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van
inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele
schoolloopbaan in de school.
Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van
school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg
van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs.
Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts
eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas
wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en
kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen.
Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister
van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.
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2.2.1. Instapdata
Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:
-

de eerste schooldag na de zomervakantie;

-

de eerste schooldag na de herfstvakantie;

-

de eerste schooldag na de kerstvakantie;

-

de eerste schooldag van februari;

-

de eerste schooldag na de krokusvakantie;

-

de eerste schooldag na de paasvakantie;

-

de eerste schooldag na hemelvaartsdag;

2.2.2. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling
die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het
CLB en na toelating door de klassenraad. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.
Voor inschrijvingen geldt onderstaande regeling.
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar.
Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien
aan een van de volgende voorwaarden voldoen.
1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school
voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest.
2° toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende
schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september,
uiterlijk 10 schooldagen na deze inschrijving.
In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.
Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.
De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.
Met uitzondering van de leeftijdsvereiste is deze regeling niet van toepassing op leerlingen die worden ingeschreven in Franstalige
scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel uitmaken van het Nederlandse taalgebied.
2.2.3. Screening niveau onderwijstaal
Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het Nederlandstalig lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren.
Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de
specifieke noden van het kind. Voor anderstalige nieuwkomers wordt een taaltraject uitgeschreven.
2.2.4. Leerplicht
Leerplicht
In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op
die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het
regelmatig schoolbezoek. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.
Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school
verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum.
In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 4 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien
verstande dat een leerling die 15 jaar wordt voor 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in
samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.
2.2.5
2.2.5. Weigeren
Weigeren van leerlingen:
Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de betrokken leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief
werd uitgesloten in de school.
2.2.6
2.2.6. Specifieke noden van leerlingen
Indien een kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende
voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er een verslag is, wordt deze automatisch omgezet in een inschrijving onder
ontbindende voorwaarden. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de
aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te
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laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Een beslissing volgt binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 60
kalenderdagen.
Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het
moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de
kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.
Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde
onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een
bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.
Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders
studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het
daaropvolgende schooljaar te ontbinden.
Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.
Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw, lokaal 4M11
Koning Albert-II laan15
1210 Brussel
02/ 553 92 12
Omdat onze school niet behoort tot een LOP zal het departement een nabijgelegen LOP aanduiden.
2.2.7
2.2.7. Ouderlijk
Ouderlijk gezag
•
zorg en aandacht voor het kind
Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor,
openheid, begrip en extra aandacht bieden.
•
neutrale houding tegenover de ouders
De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding
van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag.
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming
en de manier waarop de beslissingen over het kind worden genomen.
3. Organisatie van leerlingengroepen.
De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een
volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de
beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De
school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn.
Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert,
terechtkomt.
Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een
instapdatum). De directeur draagt hierbij de eindverantwoordelijkheid.
4. Afwezigheden

Op wie is de regelgeving van toepassing ?
De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook
van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij
zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs
vallen onder de reglementering. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze
niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn.
Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en
raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. We verwachten dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk
melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

Welke afwezigheden zijn gewettigd?
Ziekte

 Schoolgids van de Vrije Basisschool Sint-Lievensinstituut  Schooljaar 2017-2018  September 2017 
 pagina 37 

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.
Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie
noodzakelijk is (bv. Astma, migraine, ) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch
attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening volstaat dan een attest van de ouders.
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als:
•
Het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;
•
Het attest is geantidateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;
•
Het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. ziekte van één
van de ouders, hulp in het huishouden….
De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.
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.
De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk.
Van rechtswege gewettigde afwezigheden.
In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring (6) of een document met officieel
karakter (1-5) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de
directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden.
1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een
bloed- of aanverwant van het kind;
2. het bijwonen van een familieraad;
3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bv.: wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen
voor de jeugdrechtbank);
4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bv. Opname in een onthaal-, observatieen oriëntatiecentrum);
5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bv. Door staking van het openbaar vervoer, door
overstroming, )
6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een
leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst)
Concreet gaat het over:
- islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest (telkens 1 dag)
- joodse feesten: het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2
laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2
dagen);
- orthodoxe feesten: Kerstfeest (2 dagen), voor de jaren waarin het orthodox kerstfeest niet samenvalt met het Katholieke
kerstfeest, Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het
katholieke Paasfeest.
- De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestants-evangelische en de anglicaanse
godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.
Voor elke afwezigheid bezorgen de ouders zo vlug mogelijk een officieel document aan de school.
Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur
directeur nodig is
Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving
op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang het geval, een officieel document of een
verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen:
- het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede
graad. (Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het
kind eventueel nodig heeft om emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode). Mits toestemming van de directeur kan zo
ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.
- het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als individu of als lid van een club
geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bv. de deelname aan een kampioenschap/competitie.
Het kind kan maximaal 10 halve kalenderdagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over
het schooljaar).
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- de deelname aan time-outprojecten (code O). Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties
waarin voor een leerling een time-outproject aangewezen is, is het in het belang van de leerling aangewezen om dit als een
gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten
begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie;
- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op
voorhand zijn akkoord verleend hebben.
- afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal
6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen:
• een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
• een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;
• een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;
• een akkoord van de directie.
Deze vijf categorieën van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan
autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op
vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.
Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden.
De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en – artiesten en
woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven
(bv. in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn.
Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er – net als alle andere ouders
– op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij
het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken
worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school
verder de onderwijstaken zal vervullen ( de school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de
school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in overeenkomst tussen de ouders
ouders en de school neergeschreven worden.
Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig.
Problematische afwezigheden.
Alle afwezigheden die niet gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische
afwezigheden.
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de
schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar.
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert
zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.
Afwezig omwille van revalidatie/logopedie tijdens de lestijden
In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden
kunnen plaatsvinden:
• revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)
• behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (max. 150 minuten per week, verplaatsingen
inbegrepen)
Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden.
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier beschikken
dat minstens de volgende elementen bevat:
• Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.
• Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt.
• Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens
de lestijden vereist is.
• Een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan
overschrijden.
Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv.
dyslexie of dyscalculie) toe staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:
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•
•
•
•

Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.
Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens
de lestijden vereist is.
Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het
onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen.
Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden.

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de
lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.
5. EénEén- of meerdaagse schooluitstappen (Extra(Extra-muros activiteiten)
Onze school gaat ervan uit dat zonder tegenbericht van de ouders hun kind mag deelnemen aan de extra-murosactiviteiten.
De ondertekening van dit schoolreglement geldt als principiële toestemming voor deelname. Indien de ouders de toestemming bij
een extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school schriftelijk te melden. Ouders kunnen de deelname niet
weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan een volledige lesdag duurt. Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan
extra-murosactiviteiten moeten aanwezig zijn op school!
6. Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs
Na
20
juni
beslist
de
klassenraad
welke
leerlingen
in
aanmerking
komen
voor
een
getuigschrift.
Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die in voldoende mate de doelen uit het leerplan heeft
bereikt die het bereiken van de eindtermen beogen. Werden die doelen in onvoldoende mate bereikt, dan zal de klassenraad een
getuigschrift uitreiken dat aangeeft welke doelen de leerling wel heeft bereikt.
Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de
vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.
De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en
toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die
hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling.
Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de leerplandoelen
die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het
vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan
maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.
Na 20 juni beslist de klassenraad op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan
krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het
getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1
juli te zijn ontvangen.
De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:
De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;
De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;
De gegevens uit het LVS;
Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling.
….
De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.
Beroepsprocedure:
Let op:
- wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire
feestdagen niet meegerekend).
- wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.
1.
2.
3.
4.
5.

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 met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.
Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders via een aangetekende
brief beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
VZW Sint Franciscusscholen
Parkstraat 2
9620 Zottegem
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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.
6. 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.
7. De beroepscommissie zal steeds de leerling en de ouders uitnodigen voor een gesprek. Deze kunnen zich daarbij laten bijstaan
door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.
8. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens
de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te
duiden.
9. 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 via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie
aan de ouders ter kennis gebracht.
7. Onderwijs aan huis
Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig
is wegens ziekte of ongeval heeft het onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs
of een combinatie van beiden.
De ouders moeten hiertoe een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het
kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school
verblijven.
De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt
afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. De school kan in overleg met de ouders contact
opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen.
De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.
Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen gelden er andere
voorwaarden.
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.
8. Orde–
Orde– en tuchtmaatregelen
Het orde– en tuchtreglement is een van de middelen om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.
Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel
ordemaatregel worden genomen
en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd.
Mogelijke ordemaatregelen zijn:
•
een verwittiging
•
strafwerk
•
een schriftelijke mededeling aan de ouders
•
een alternatieve straf (bv.: extra helpen in de refter)
•
zich aanmelden bij de directie
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.
Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elke leerkracht van de school. Specifieke maatregelen worden besproken met
de directeur. Leerlingen die zich niet gedragen t.o.v. het onderhouds- en toezichthoudend personeel kunnen door hen verwezen
worden naar de directie.
Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede
werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen,
dan kan de directeur of zijn afgevaardigde een tuchtmaatregel nemen.
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;
een definitieve uitsluiting.
Preventieve schorsing als bewarende maatregel:
In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te
schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.
De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De
directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat
onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met
vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode
kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.
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Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en
reglementaire feestdagen niet meegerekend.)
Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:
1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt
de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met
de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de
leerling en de ouders. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.
3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de
klassenraad.
4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf
dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden.
Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking
na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere
school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders
die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.
Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de
betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.
Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting:
Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in
principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat
de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de
ouders.
In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In
afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn
leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt
schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.
Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting
Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en
reglementaire feestdagen niet meegerekend.)
Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

1.

Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders via een aangetekend schrijven beroep
indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
Beerens Julia (Zuster Beatrijs)
VZW Sint-Fransciscusscholen Basisonderwijs
Parkstraat 2
9620 Zottegem
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 de definitieve uitsluiting
betwist wordt.
Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

2.

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.

3.

De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een
vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft
ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een
plaatsvervanger aan te duiden.
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een
gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

4.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen
ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

5.

De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende
brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.
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9. Geldelijke en nietniet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig zijn van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die
daarvan
rvan afhangen (reclamedaa
(reclame- en sponsorbeleid).
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een schoolbestuur, directie, leraren, nietonderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Tegenprestaties zijn
bijvoorbeeld het noemen van de sponsor in de schoolkrant of een opdruk op T-shirts. Voorbeelden van sponsoring zijn:
•
gesponsorde materialen zoals boekjes, video’s, folders, posters en spellen;
•
gratis producten die winkels of bedrijven uitdelen aan leerlingen of ouders;
•
gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes;
•
sponsoring van het schoolgebouw, bijvoorbeeld een leslokaal, de inrichting, computerapparatuur of cateringactiviteiten.
Schenkingen waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen dus niet onder het begrip sponsoring.
Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst is het handig om de volgende regels als uitgangspunt te gebruiken:
•
sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen;
•
sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school;
•
sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwantitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt;
•
sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden;
•
sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, het geloof; de waardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen;
•
sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. Zelfs als het gaat om bijvoorbeeld de
oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in
schoolverband worden geconfronteerd. Het schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst
verantwoord is.
Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de
Commissie Zorgvuldig Bestuur
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - AGODI
t.a.v. Marleen Broucke - Adviseur
Kamer 1C 24
Koning AlbertII-laan 15
1210 Brussel
02/553 65 56 - Zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

10.
10. Kosteloos basisonderwijs

bepaald
Onderwijsdoelen en eindtermen concreet be
paald vanaf september 2007
Principe
De materialen en activiteiten die nodig zijn voor het realiseren van de onderwijsdoelen (kleuter) en eindtermen (lager) moeten gratis
ter beschikking gesteld worden aan de ouders met kinderen in het kleuter en het lager onderwijs. Omdat ze nodig zijn om de
eindtermen te behalen, zullen bv. leerboeken, schriften en schrijfgerief voor alle kinderen gratis zijn.
Let wel: ter beschikking stellen is niet noodzakelijk gratis aan de kinderen geven. Het volstaat bijvoorbeeld dat er in de klas een doos
met passers staat die de kinderen kunnen gebruiken.
Het principe van kosteloosheid in het basisonderwijs is niet nieuw. Het decreet basisonderwijs (2001) bepaalt dat scholen geen
inschrijvingsgeld en bijdragen mogen vragen voor de kosten die zij maken om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te kunnen
halen.
In de praktijk was de grens soms moeilijk te trekken. Bovendien ontbrak (ontbreekt) het de scholen vaak aan financiële middelen om
dit te realiseren.
Er wordt nu zeer concreet en limitatief opgesomd welke materialen/activiteiten onder deze regeling vallen. Voor alle materialen die
niet in deze lijst voorkomen, mogen bijdragen gevraagd worden. Deze lijst zal als bijlage aan het decreet basisonderwijs worden
toegevoegd:
•
De school stelt ‘in voldoende mate’ ter beschikking: spelmateriaal, bewegingsmateriaal, toestellen, klimtoestellen, rollend
en/of glijdend materiaal, boeken, kinderliteratuur, kinderromans, zakrekenmachine, passer, globe, atlas, kompas, kaarten,
informatiebronnen, tweetalige alfabetische woordenlijst en muziekinstrumenten.
•
Materialen uit de volgende categorieën worden verondersteld in voldoende mate aanwezig te zijn: schrijfgerief, tekengerief,
knutselmateriaal, constructiemateriaal, planningsmateriaal, leer- en ontwikkelingsmaterialen, handboeken, schriften,
werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software (…), informatie- en communicatietechnologisch (ICT) materiaal,
multimediamateriaal, andere….
Deze materialen mogen uiteraard door de ouders aangekocht worden. De school stelt ze zoals in het verleden verder ter beschikking,
meestal in een ‘basis-uitvoering’. Bv.: een passer is uitdrukkelijk opgenomen in de eindtermen wiskunde. De ouders kunnen een
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passer aankopen maar de school stelt kosteloos een passer ter beschikking. Bij verlies of beschadiging worden deze materialen
aangerekend.
De praktijk leert dat de meeste leerlingen over heel wat persoonlijk materiaal beschikken die ze zowel op school, thuis als in de
academie gebruiken. Vaak gaat het om veel gesofistikeerder materiaal (merkartikelen en gadgets) dan wat de school budgettair zich
kan permitteren. Uiteraard stelt de school volgaarne materialen ter beschikking aan wie deze ontbreekt.
Zijn beperkte financiële middelen kan de school slechts één keer spenderen, dan liefst zo nuttig mogelijk!

Andere bijdragen
Principe
Voor alle andere bijdragen (zoals maaltijden, schooldrank, middagtoezicht, voor- en naschoolse opvang, bijdrage geschenk
vaderdag/moederdag, gezond ontbijt, ) kan de school zelf de hoogte blijven bepalen. Zoals vanouds neemt men dit op in de
bijdrageregeling die in de schoolraad besproken wordt.

Kosten zonder bijdrage
Principe
Er zijn ook nog kosten waarvoor scholen geen bijdrage vragen, maar die toch een (quasi) noodzakelijk gevolg zijn van het naar
school gaan (boekentas, pennenzak, zwempak, ). Zolang de ouders in alle vrijheid kiezen wat ze kopen en hoeveel ze hieraan
spenderen, verandert er niets.
Alle vrijwillige bijdragen (aankoop tijdschriften, leesboekjes, vakantieblaadjes, Cd-rom, solidariteitsacties, deelname buitenschoolse
activiteiten (SVS), schoolfotograaf e.d.) die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van ontwikkelingsdoelen en eindtermen vallen
niet onder bovenvermelde regeling.

Bijdrageregeling (ouders)
Onze school biedt kosteloos onderwijs aan om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken. Vanuit ons
Opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte maar rijke en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden. Wij vragen
daarvoor een bijdrage. Onze school biedt u ook een aantal diensten aan. Deze diensten zijn niet verplicht. Maar indien u zich
hiervoor inschrijft, vragen wij u deze stipt te betalen volgens onderstaande modaliteit.
In bijlage vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen.
Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen. Zaken die
de school als enige aanbiedt, koopt u verplicht op school. Er zijn ook zaken die u zowel op school als ergens anders kunt aankopen.
Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar u niet verplicht aan moet
deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan deelneemt moet u er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de
lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld.
Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Dat betekent dat het te betalen bedrag in
de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het
bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte. Deze lijst werd overlegd in de schoolraad. Voor
een aantal diensten en activiteiten die inherent zijn aan de werking van de school wordt een bijdrage gevraagd aan de ouders. Deze
bedragen zijn een raming; in de loop van het schooljaar kunnen zich onvoorziene zaken voordoen. U zult daaromtrent vooraf en
duidelijk verwittigd worden.
Het oudercomité organiseert jaarlijks (in afspraak met de school) enkele initiatieven die een financiële steun betekenen voor de
werking van de school. De ouders en sympathisanten van de school kunnen hier vrijblijvend toe bijdragen. Indicatief enkele
voorbeelden: eetfestijn, schoolfeest, kerstverkoop, koekenverkoop, gezinsbijdrage oudercomité. Bij verlies of beschadiging van
materiaal kunnen de door school gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal verrekend worden aan de ouders.

Algemene voorwaarden betalingen en facturatie:
De aanvaarding van de maandelijkse verbruiksnota brengt de erkenning en aanvaarding mee van de algemene voorwaarden. Het
verschuldigde bedrag wordt a.d.h.v. een maandelijkse factuur geïnd.
Indien u fouten of onduidelijkheden zou vaststellen, gelieve dit schriftelijk te melden aan het secretariaat ten laatste binnen de acht
dagen na datum van de verbruiksnota. Terugstorten gebeurt via teruggave op de factuur van de volgende maand via de rubriek
achterstallen.
Alle rekeningen zijn te betalen ten laatste veertien dagen na de datum vermeld op de verbruiksnota.
Indien we vaststellen dat 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 overgaan tot het versturen van een aangetekende
ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.
Wanneer de betaling uitblijft volgt een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven. In geval binnen de 10 dagen de betaling nog
uitblijft, worden de verwijlintresten ten belope van 21 % aangerekend vanaf de datum van de nota zelf. Bovendien zal het aldus
verschuldigd saldo verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % hierop, onverminderd de gerechtskosten.
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De regeling van elk geschil valt binnen de bevoegdheid van het Vredegerecht Herzele en de Rechtbank van Oudenaarde.
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de
bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van
uw vraag. Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en
deze niet kan recupereren.

Financiële bijdrage
Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er
bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te
streven. De overheid bepaalt de lijst met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te
realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Bij verlies of beschadiging zullen deze materialen worden aangerekend.
Volgende materialen worden vermeld in de
ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het
gewoon onderwijs. Deze materialen zijn verplicht
aanwezig op school. De school stelt de
materialen in voldoende mate ter beschikking.
Dit betekent niet dat dit materiaal voor elke
individuele leerling aanwezig moet zijn.

Spelmateriaal (OD LO 2.6)
Bewegingsmateriaal (ET LO 3.7)
Toestellen (ET LO 1.9)
Klimtoestellen (ET LO 1.14)
Rollend en/of glijdend materiaal (ET LO 2.5)
Boeken (OD NL 3.4)
Kinderliteratuur (OD MV 3.5)
Kinderromans (ET NL 3.5)
Zakrekenmachine (ET WIS 1.26 en 1.27)
Passer (ET WIS 3.5)
Globe (ET WO 6.2)
Atlas (ET WO 6.11)
Kompas (ET WO 6.3)
Kaarten (ET WO 6.1 bis;6.2; 6.4; 6.7; 6.8)
Informatiebronnen (ET WO 7; ET LL 2; ET NL 3.5)
Infobronnen (OD NL 3.4)
Tweetalige alfabetische woordenlijst (ET FR 2.3)
Muziekinstrumenten (ET MV 2.2)
Materialen uit de volgende categorieën worden Schrijfgerief, tekengerief
verondersteld in voldoende mate aanwezig te Knutselmateriaal
zijn en staan in functie van het nastreven van de Constructiemateriaal
ontwikkelingsdoelen of het bereiken van de Planningsmateriaal
eindtermen voor gewoon en buitengewoon Leer- en ontwikkelingsmaterialen
onderwijs.
Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software,
Een school beslist op basis van haar Informatie- en communicatietechnologisch (ICT)materiaal
pedagogisch project welke materialen zij wenst Meetmateriaal
te gebruiken.
Andere
Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:
-

Activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van de eindtermen; maar een meerwaarde
bieden aan het onderwijs;

-

Verplichte materialen die niet begrepen zijn in de lijst van de overheid, maar het onderwijs
verlevendigen;

Diensten die de school aanbiedt zonder verplichting.
In volgende tabel vindt u de lijst van bijdragen die na overleg binnen de schoolraad door het schoolbestuur gevraagd
worden aan de ouders voor deelname aan activiteiten en voor gebruik van materialen die niet kosteloos aangeboden
kunnen worden.
Aanvraag schooltoelage
Ouders en leerlingen kunnen school- en studietoelagen aanvragen vanaf 1 augustus en tot 1 juni van het volgende jaar.
Aanvraagformulieren kunnen op het secretariaat van de school verkregen worden.
Maximumfactuur
De maximumfactuur is voor de alle kleuters 45 euro.
euro Voor kinderen in de lagere school is het maximum 85 euro.
euro
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Meerdaagse uitstappen
Het maximale bedrag dat de school mag aanrekenen voor meerdaagse uitstappen over de hele carrière in de lagere school
bedraagt 425 euro.
euro

niet--verplichte uitgaven.
Lijst van verplichte en niet
De hieronder vermelde prijzen zijn richtprijzen. Zij kunnen in de loop van het schooljaar aangepast worden.

Verplichte activiteiten
Wat?

Kleuter

Lager

Sportdag
Theater/filmvoorstelling
Uitstappen
Schoolreis
Zwemmen
Totaal voor het
schooljaar

€ 5,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 25,00
€ 7,00/beurt (3deKl.)
Max. € 45,00

€ 7,00 - € 15,00
€ 5,00 / activiteit
€ 6,00 / activiteit
€ 35,00
€ 8,00/beurt (6L gratis)
Max. € 85,00

Niet verplicht aanbod
Wat?

Prijs?

Voor- en naschoolse opvang

€ 1,00 per begonnen
half uur
€ 6,00
€ 0,60
€ 0,60
€ 0,60
€ 3,00
€ 3,50

Drankkaart (10 beurten)
Soep
AA-melk/chocomelk/drinkyoghurt (brick)
Plat water/bruisend water/fruitsap (flesjes)
Maaltijden kleuter
Maaltijden lager
Tijdschriften Averbode
Kleuter
Lager
Nieuwjaarsbrieven
Busvervoer:
Abonnement
‘s morgens én ’s avonds
enkel ‘s morgens of ’s avonds
Dagtarief
Rittarief
Verplichte gymkledij (aankoop kan enkel op
school!)
T-shirt met schoollogo
Broekje (bermuda blauw)

€ 34,00 jaarabonnement
€ 39,00 jaarabonnement
€ 1,50

€ 31,00 (maand)
€ 77,00 (trimester)
€ 204,00 (jaar)
€ 15,50 (maand)
€ 38,50 (trimester)
€ 102,00 (jaar)
€ 3,00 per dag
€ 2,00 per rit

€ 10,00
€ 13,00

Meerdaagse uitstappen
Leerjaar / Wat?
1ste leerjaar
•
Cultuurklassen
2de leerjaar
•
Sportklassen
3de leerjaar
•
Sportklassen
4de leerjaar
•
Sportklassen
5de leerjaar
•
Openluchtklassen
6de leerjaar
Openluchtklassen
Totaal voor het schooljaar

Prijs?
€ 30
€ 17
€ 17
€ 17
€ 210
€ 210
Maximum € 425,00 per
kind voor volledige
duur lager onderwijs
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11.
11. Ongevallen
Ongevallen en de schoolverzekering

LEERLINGEN
1

2
3

4

5
6

De leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen: binnen de schooluren, op weg naar school of naar huis binnen een normale tijd
(best een getuige nemen of iemand die de eerste zorgen toedient), tijdens alle schoolactiviteiten binnen en buiten de school
waarvoor de directeur zijn goedkeuring heeft gegeven.
Ongevallen moeten onmiddellijk aan de directeur gemeld worden. Ten laatste binnen 24 uur na het ongeval. Het ongeval moet
wel gebeurd zijn op de rechtstreekse weg tussen thuis en school.
Als bij een ongeval op school de tussenkomst van een dokter wenselijk is, vragen wij – indien ons bekend – de huisarts als die
onmiddellijk beschikbaar is en niet te ver van de school woont.
woont De nazorg kan in elk geval gebeuren door de dokter naar keuze
van de ouders. Meestal vervoeren wij het kind naar de spoedopname van het Sint-Elisabethziekenhuis.
De accidentele schade aan brillen, gehoorapparaten en orthopedische apparaten, tijdens het schoolleven, is gedekt voor zover
zij gedragen worden op het ogenblik van het ongeval. Op weg naar school zal de waarborg gelden indien het breken gepaard
gaat met samenhangende lichamelijke letsels. De waarde van de brilglazen wordt integraal terugbetaald, na tussenkomst van
het ziekenfonds. Voor de montuur is een terugbetaling voorzien van 150 EUR. Schade voortkomend uit diefstal, verdwijning of
verlies is niet gedekt.
De accidentele schade aan (basis)hoorapparaten en orthodontische apparaten is gedekt na tussenkomst van het ziekenfonds.
De terugbetaling van de kosten voor tandprothesen is beperkt tot 2 500 EUR met een maximum van 600 EUR per tand.
De schoolverzekering is een aanvullende verzekering. De ouders moeten eerst alle onkostennota’s zelf betalen en ingeven bij
hun mutualiteit. Wat de mutualiteit niet terugbetaalt, wordt gedragen door de verzekering (1x RIZIV barema).

VRIJWILLIGERS
De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De nieuwe wet van 3 juli 2005
betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen de vrijwilligers te informeren over een aantal elementen.
Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest de school ervoor om de
organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is elke ouder op de hoogte.

Organisatie
Verplichte verzekering
De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van
de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilligers.

Vergoedingen
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele vergoeding voor
vrijwilligersactiviteiten.

Aansprakelijkheid
De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk
voor zijn bedrog en zijn zware fout. Voor zijn lichte fout is hij enkel aansprakelijk als die hem eerder gewoonlijk dan
toevallig voorkomt.

Geheimhoudingsplicht
Het vrijwilligerswerk houdt in dat de vrijwilliger geheimen kan vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de
geheimhoudingsplicht. Deze bepaling richt zich vooral tot vrijwilligers die actief zijn binnen telefonische hulpverlening zoals
tele-onthaal, zelfmoordlijn en andere vormen van hulpverlening waarbij vrijwilligers in contact komen met vertrouwelijke
informatie. Op vrijwilligers die actief zijn binnen scholen is deze bepaling in beginsel niet van toepassing. De vrijwilliger gaat
discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.
12.
12. Veiligheid op school
De school beschikt over een evacuatieplan goedgekeurd en gecontroleerd door een veiligheidscoördinator, de brandweer en de
arbeidsgeneesheer. De school beschikt tevens over een alarminstallatie. Per schooljaar zijn evacuatieoefeningen voorzien o.l.v. de
veiligheidscoördinator.
Tijdens de schoolactiviteiten staan de leerlingen steeds onder toezicht.
Zieke kinderen mag men niet naar school sturen. Besmettelijke ziekten worden door de ouders onmiddellijk aan de directie gemeld.
Kauwgom, snoep, chips, ... horen niet op school. We vervangen dit door een stuk fruit of een gezonde koek (zie art. 6.4). We weren
suikerhoudende dranken en stimuleren het gebruik van water of suikerarme dranken.
Radio's, zakmesjes, walkman, gevaarlijke voorwerpen of duur speelgoed, ... horen niet thuis op school. Ze zullen worden
afgenomen. Gelet op het bereikbaar zijn van ouders en hun kinderen verbieden wij het bijhebben van een GSM niet. Het gebruik
ervan tijdens de klasdag is wel verboden. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging
van een GSM.
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13.
13. Omgaan met leerlinggegevens

Wet op privacy
De school houdt rekening met de privacywetgeving. Ouders krijgen de garantie dat alle persoonlijke gegevens enkel door de directie
aangewend worden onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ouders hebben het recht deze
gegevens op te vragen en zo nodig te laten verbeteren, voor zover ze betrekking hebben op hun kind en zichzelf.
Documenten die gegevens opvragen krijgen de vermelding “Deze gegevens worden door de directie van de school strikt aangewend
onder de toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.”
Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden.
•
De gegevens hebben enkel betrekking op de leerling-specifieke onderwijsloopbaan.
•
De overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft.
•
Ouders kunnen op verzoek deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich
tegen de overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie binnen de 10
kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal
verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe
school door te geven.
De namen van de eerste communicanten en de vormelingen worden vermeld in het schoolkrantje. Foto’s van de schoolevenementen
kunnen op de website/facebookpagina worden geplaatst of kunnen worden afgedrukt in de schoolkrantjes. Ouders die de naam of
de foto van hun kind(eren) niet willen vermeld zien in het schoolkrantje of de website/facebookpagina kunnen dit schriftelijk aan de
school melden.
In overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezin wordt op het einde van het 6de leerjaar een persoonlijk
document opgemaakt om de overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen. Dit document kan
relevante informatie bevatten over de onderwijsloopbaan van het kind zoals gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen,
schoolrapporten enz.
Dit document wordt aan de ouder meegegeven, die ze bij de inschrijving zelf overmaken aan de nieuwe school.

Publicatie van foto’s
De Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke levenssfeer neemt een streng standpunt in inzake de publicatie van foto’s
van leerlingen op de schoolwebsite, in de schoolkrant en dergelijke. Ze maakt hierbij een onderscheid tussen gerichte en nietgerichte foto’s. Op vraag van het Departement onderwijs heeft de Privacycommissie dit onderscheid verder geëxpliceerd.
Gerichte foto’s: Alle individuele al dan niet geposeerde foto’s, de foto’s waarvoor men één of enkele personen tijdens een
groepsactiviteit er uit licht ( er worden als het ware enkele personen in de ‘picture’ geplaatst) of de geposeerde groepsfoto’s zoals de
klassieke klasfoto.
Voor gerichte foto’s heeft de school in alle omstandigheden de expliciete toestemming van de betrokkene nodig. Om discussies te
vermijden beveelt de Privacycommissie zelfs aan die toestemming schriftelijk te vragen.
Niet-gerichte foto’s: de foto’s waaronder een algemene en eerder een spontane, niet geposeerde sfeeropname weergeven vb. een
activiteit of een gebeuren zonder daarvoor één of enkele personen eruit worden gelicht, zoals vb. een groepsfoto van de klas tijdens
een boswandeling, een sportactiviteit, …
Gelieve hiervoor aan te duiden of uw kind al dan niet mag voorkomen op foto’s in de schoolkrant en schoolwebsite.

Recht op inzage en toelichting
Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens die verzameld worden
door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. Er kunnen kosten gevraagd
worden voor het nemen van deze kopies. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.
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Regels van geluk
Herman Van Veen

We zijn op aarde voor ons plezier
en niet voor ons verdriet,
maar om te kunnen leven,
moet je weten, wat je wel mag en wat niet.
Als iemand valt,
moet je hem helpen
om weer op te staan.
Als iemand huilt,
moet je hem troosten
tot die lachend weg kan gaan.
Als je dat onthoudt,
dan ben je vrij,
dan ben je blij met elke dag
want God heeft je verteld
wat je moet en wat je mag.
Je mag niet liegen,
je mag niet stelen,
iemand pijn doen mag je niet.
Je mag spelen,
je mag wel lachen
om de dingen die je ziet;
want… (zie begin)
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14.
14. Andere afspraken: leefregels
Aanwezigheid en verblijf op school

Op de hoofdschool en de wijkafdeling wordt het volgende uurrooster
gevolgd:
SintSint-Lievensinstituut
Marktplein 13 – SintSint-LievensLievens-Houtem
De Berentuinl
Oordegemstraat 38 - Vlierzele
maandag van 08.30 uur tot 12.05 uur
van 13.10 uur tot 15.30 uur
dinsdag
van 08.30 uur tot 12.05 uur
van 13.10 uur tot 15.30 uur
woensdag van 08.30 uur tot 11.15 uur
donderdag van 08.30 uur tot 12.05 uur
van 13.10 uur tot 15.30 uur
vrijdag
van 08.30 uur tot 12.05 uur
van 13.35 uur tot 15.05 uur
De leerlingen van de lagere school zijn op school ten laatste 5 minuten voor de aanvang van de lessen. De kleuters
kunnen later komen maar voor de vlotte gang van de activiteiten is het ook wenselijk dat zij op tijd komen. Leerlingen
van de lagere school die meer dan 15 minuten te laat komen, melden zich eerst bij de directie of het secretariaat.
VoorVoor- en naschoolse opvang

Marktplein 13 – SintSint-LievensLievens-Houtem
Gratis opvang
van 08.00 uur tot 08.30 uur
tot 16.00 uur
(tot 15.35 uur op vrijdag)
(tot 11.45 uur op woensdag)
Remgeld via de schoolfactuur:
van 07.00 uur tot 08.00 uur
van16.00 uur tot 18.00 uur
(van 11.45 uur tot 12.45 uur op woensdag)
(van 15.35 uur tot 18.00 uur op vrijdag)
Oordegemstraat 38 – Vlierzele
Gratis opvang
van 08.00 uur tot 08.30 uur
tot 16.00 uur
(tot 15.35 uur op vrijdag)
(tot 11.45 uur op woensdag)
Remgeld via de schoolfactuur:
van 07.15 uur tot 08.00 uur
van 16.00 uur tot 17.30 uur
(van 11.45 uur tot 12.30 uur op woensdag)
's Avonds krijgen de kinderen de kans hun huistaken te maken.
Conform de geldende Vlaamse regelgeving, dient de school een fiscaal attest af te leveren aan de ouders die remgeld
hebben betaald voor voor- en naschoolse opvang. Ouders die de juistheid van dit attest betwisten, dienen dit te staven
aan de hand van de ontvangen facturen.
De kinderen staan tijdens de voor- en naschoolse opvang onder toezicht van een volwassen begeleider en ze houden
zich aan haar/zijn instructies.
Middagpauze - eetzaal

De leerlingen kunnen tijdens de middag een warme maaltijd gebruiken. Ze kunnen ook hun picknick meebrengen. Wie
zijn picknick meebrengt, koopt een drankje op de school. Op school bieden we geen suikerhoudende frisdranken aan;
die worden ook niet meegebracht van thuis. Er is een aanbod van zuiveldranken, water en ongezoete fruitsappen.
In de refter houdt men zich aan de richtlijnen van het toezichthoudende personeel.
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Brooddozen zijn voorzien van de naam van de eigenaar. Ze worden na de maaltijd verzameld in bakken per klas. Wij
motiveren onze kinderen om brooddozen te gebruiken en geen andere wegwerpverpakking om afval te vermijden.
Aan tafel zijn we beleefd en eten voornaam. We roepen niet en laten onze buren met rust. Wie het te bont maakt, krijgt
een sanctie.
Afval wordt van de tafel meegenomen en in de afvalemmer en/of groencontainer gegooid, lege frisdrankflesjes zetten
we in de bakken. Brikjes vouwen we en gooien ze in de speciale container.
Niemand loopt van zijn plaats of verlaat de refter zonder toestemming van de refter-verantwoordelijken.
Ouders hebben onder de middagpauze geen toegang tot de refter tenzij zij er hun kind nog komen afhalen.
De kleuters die onder de middag blijven eten, gaan bij het belteken ’s middags niet meer buiten in de rij staan. Ze
worden door de juf die refterdienst heeft afgehaald aan de klas en rechtstreeks naar de refter gebracht.
Als de kleuters klaar zijn met eten gaan ze allen samen buiten. Niemand loopt alleen door naar de speelplaats.
Aan elke klas leggen de kleuters hun brooddozen (boekentassen) in de mand, ze trekken hun jas, sjaal, muts,
handschoenen, … aan bij slecht weer.
De juf. blijft aan de deur staan en controleert of elke kleuter zijn kledij in orde is vooraleer hij op de speelplaats stapt.
De collega die daarna het toezicht overneemt zet deze taak verder als de kleuters nog niet klaar zijn.
Aankomen op en verlaten van de school
school

Niemand verlaat de school zonder toestemming van de directie of zijn vervanger.
Leerlingen die per fiets komen, houden de fiets aan de hand bij aankomst en bij het verlaten van de school. Ze plaatsen
hun fiets in de fietsenberging.
Ouders of familieleden die hun kinderen naar school brengen of ze komen afhalen, doen dit aan de toegang of inkom.
Ze blijven niet slenteren in de gangen of op de speelplaats.
’ s Morgens en ’s middags verzamelen de kinderen allemaal op de speelplaats. Bij het belteken gaan ze vandaar in rij
naar de klas. Ouders of andere familieleden wachten niet met de kinderen in de inkomhall, het hek of in de gangen tot
de bel gaat. Wij ijveren ervoor dat de kinderen in rij naar hun klas gaan samen met de juf. en hun klasvrienden.
Alle leerlingen verlaten de school in rijen. Na het belteken verzamelen de leerlingen in hun rij vanwaar ze onder
begeleiding tot aan de centrale toegang worden gebracht en/of verder op straat begeleid worden. Oversteken aan de
schoolingang gebeurt op het voorziene zebrapad.
Leerlingen die om een gegronde reden de school voor het einde van de lessen dienen te verlaten (bvb. afspraak met
geneesheer-specialist) vragen hiervoor de toelating aan de directie.
Leerlingen die werken, handboeken, agenda, een speeltje,… op school vergeten hebben, kunnen na 16 uur niet meer
op school terecht. Onmiddellijk na de schooluren, als de klastitularis nog aanwezig is, kan dat wel nog even, maar
daarna hoeft u uw kind niet terug te sturen. Andere personen maken na het verlaten van de klas door de titularis de
klassen niet meer open. De leerling kan dan proberen de dag nadien ’s morgens wat vroeger op school te zijn om de
taak te maken of de les te leren.
Klaslokalen, gangen en toiletten

Tijdens de speeltijden blijft geen enkele leerling in de klas, tenzij er een uitdrukkelijke toelating is van de titularis (bvb.
schriften bijwerken, karweitjes, ...). Leerlingen die in de klas blijven onder de pauze staan onder toezicht en
verantwoordelijkheid van hun titularis en niet van de toezichthoudende leerkracht.
Tijdens de pauze blijft niemand achter in de gangen of toiletten. Enkel de leerlingen met het boodschappenkaartje van
de titularis worden daar geduld. Wie tijdens de pauze in de gangen wordt betrapt, wordt met een passend werk
bestraft.
Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaande toestemming van de
directeur. Enkel wanneer er ernstige en dwingende redenen voorhanden zijn, kan aan de ouders de toestemming
gegeven worden tijdens de klasuren een onderhoud te hebben met de klastitularis. Wanneer de directeur het nodig acht
kan hij de ouders voorstellen om op een ander ogenblik een onderhoud te hebben met de titularis.
De klastitularis streeft een ordelijk klasbeeld na en dringt aan op de zorg voor al het klasmateriaal, didactisch
materiaal, ... Hij maant zijn leerlingen regelmatig aan orde te hebben en zorg te dragen voor het hen ter beschikking
gestelde klasmateriaal. Lessenaars worden regelmatig gecontroleerd en rekken liggen ordelijk.
Wanneer een inspecteur, de directeur, of een vreemd persoon de klas binnenkomt houden de kinderen het stil en
groeten beleefd die persoon op aangeven van de titularis.
Naar het toilet gaan tijdens de lesuren gebeurt uitzonderlijk. De kinderen doen dat tijdens de pauze.
Na de speeltijd gaan de kinderen stil in rang door de gangen naar het klaslokaal, onder de leiding van de klastitularis.
De kinderen zorgen voor orde in de gangen, gebruiken de kleerhangers en laten niets rond- slingeren. We stimuleren
kleuters zelf zorg en orde te hebben voor hun kledij en deze op de juiste plaats te hangen. Daarvoor hebben ze elk een
symbooltje.
Speelplaats en rijen

Tijdens de pauze verblijven alle leerlingen op de speelplaats tenzij uitzonderingen zoals eerder vermeld.
Niemand verlaat de speelplaats zonder de uitdrukkelijke toelating van de toezichthoudende leerkracht.
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Elke titularis begeleidt zijn klas naar de speelplaats bij het begin van de speeltijd en op het einde van de lessen.
Tijdens de pauze kan men een stuk fruit, een koek of een boterham eten. Ook het drinken van AA-melk, chocomelk,
yoghurtdrink of fruitsap is toegelaten. Snoep en chips zijn verboden en worden terug meegegeven naar huis. Er worden
geen frisdranken meegebracht van thuis naar school.
Voor het afval maakt men gebruik van de afvalemmers, groencontainers en PMD-zakken. Wie betrapt wordt op het
gooien van afval op de grond zal als sanctie de speelplaats opruimen.
Geweld en brutaliteit worden op de speelplaats vermeden. Wie zich hieraan niet houdt, wordt het spelen verboden en
wordt aan de kant geplaatst. Wie opzettelijk heel brutaal is, wordt met een schriftelijk werk gesanctioneerd.
Ongevallen worden onmiddellijk gemeld aan de toezichthoudende leerkracht.
Tijdens de speeltijden mag gespeeld worden met kleine plastieken balletjes. Grote ballen zijn enkel tijdens de
recreatieve middagpauze toegelaten. Elke vestiging maakt hiervoor eigen afspraken.
Tussen of achter de struiken wordt niet gespeeld.
Op de speelweide wordt enkel gespeeld onder toezicht.
Bij het einde van de speeltijden rinkelt de bel tweemaal. Bij het eerste belteken gaan de leerlingen naar hun rij. Bij het
tweede belteken maken ze het stil en staat hun titularis voor hen.
Ouders hebben geen toegang tot de speelplaatsen zonder voorafgaande toestemming van de directie. Enkel de ouders
van de ouders uit de 1e kleuterklas kunnen hun vergezellen tot aan de klas.
Kledij, uiterlijk en omgangsvormen

Van onze leerlingen wordt verwacht dat zij zowel binnen als buiten de school hoffelijk en beleefd zijn. Zij spreken een
beschaafde taal. Zij groeten de directeur, de leerkrachten en alle andere personen die in schoolverband werken.
We streven bij onze leerlingen een houding na van verdraagzaamheid en respect t.o.v. mekaar en mekaars materiaal.
Conflicten leren we uitpraten en we bannen een agressieve houding op school. Conflicten, ruzies, melden we aan onze
titularis die zal bemiddelen. Leerlingen kunnen zich ook wenden tot de zorgbegeleider.
Onze leerlingen dragen een verzorgde kledij en verzorgen hun haartooi. Zichtbare piercings en tatoeages kunnen niet.
Jongens dragen geen oorringen op school.
Het dragen van dure sieraden, kettinkjes of ringen is af te raden. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
het verlies, beschadigen of verdwijnen ervan. Tijdens de zwem- en turnlessen is het dragen van ringen, kettingen en
uurwerken omwille van de veiligheid verboden.
LeerLeer- en handboeken en didactisch materiaal

Alle leer- en handboeken worden door de leerling voorzien van een mooie kaft met etiket, waarop naam, klas en titel
staan.
In hand- en leerboeken wordt niet geschreven of gekleurd tenzij de titularis hiervoor de
opdracht geeft.
Hand- en leerboeken of ander didactisch materiaal welke door een leerling zwaar en/of onherstelbaar worden
beschadigd, geven aanleiding tot het betalen van een nieuw exemplaar. Dit wordt dan vermeld op de schoolfactuur.
Onze schriften zijn in orde en verzorgd. Ze zijn voorzien van een kaft met etiket. We houden ons aan de afspraken
gemaakt binnen de school (bvb. gebruik van kleuren, stiften, enz. ...).
Het klasdagboek wordt door de ouders dagelijks ondertekend.
Al het ander materiaal (schrijfgerief, rekenmachines, tekenmateriaal, …) dat door de school conform de geldende
reglementering inzake “Kosteloosheid van onderwijs “ aan de kinderen ter beschikking moet worden gesteld, blijft
eigendom van de school, blijft in de klas en wordt alleen meegenomen naar huis mits de toestemming van de
klastitularis.
Leerling die het materiaal dat hen door de school ter beschikking is gesteld, verliezen, beschadigen of vernietigen,
kopen zelf een nieuw of betalen de kostprijs aan de school om zo een ander exemplaar te krijgen.
Op het einde van het schooljaar wordt het ter beschikking gestelde materiaal ingezameld in de klas en het blijft op
school.
Huistaken - lessen - toetsen - rapporten - oudercontact

Huistaken zijn een vervolg of inoefening van de voorbije dag. Ze dienen dan ook tijdig en in orde te worden afgegeven.
Het huiswerk- en/of lessengehalte wordt door de titularis op een voor elke leerling aanvaardbare wijze opgegeven.
Lessen leren is noodzakelijk.
Regelmatig worden de leerlingen getoetst en op hun leer- en leefgedrag geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn te
vinden op het schoolrapport dat op geregelde tijdstippen wordt meegegeven. Dit rapport wordt door de ouders
ondertekend.
Tweemaal per jaar richt de school een oudercontactavond in om de ouders de gelegenheid te geven met de titularis van
hun kinderen de schoolse vorderingen en leer- en leefgewoontes op school te bespreken. Dit gebeurt enkele dagen na
de klassenraden en MDO’s.
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Los van deze contacten kunnen ouders bij problemen een onderhoud hebben met de titularis, zorgbegeleider,…buiten
de lestijden tenzij de directie hier anders over beslist (zie art. 5.3).
Gescheiden ouders hebben beiden recht op de schoolinformatie betreffende hun kinderen. Gescheiden ouders die op
de hoogte wensen gehouden te blijven van de vorderingen van hun kinderen en alle informatie van de school dienen
dit schriftelijk te vragen aan de directie. In de aanvraag vermelden zij adres, telefoon, eventueel fax of E-mail. Alleen
dan kunnen kopijen van rapporten en andere informatie worden opgestuurd. De portkosten worden aangerekend.
Lichamelijke opvoeding en zwemmen

De leerlingen turnen in een turnpak aangekocht in de school en waarop de ouders de naam van het kind aanbrengen.
Ze gebruiken witte turnpantoffels die ze zelf aankopen eveneens voorzien van hun naam.
Lichamelijke opvoeding is een verplicht vak voor alle lagere schoolkinderen. Wie niet deelneemt aan de les of aan
bepaalde oefeningen binnen die les, dient dit te staven door een attest van een arts. Schriftelijke verklaringen van
ouders zijn niet geldig.
Overeenkomstig de geldende omzendbrief, wordt zwemmen opgenomen in de maximumfactuur. De leerlingen betalen
dus niet extra voor het zwemmen en de verplaatsing heen en terug.
De overlegraden binnen de school bepalen welke klassen gaan zwemmen. Zwemmen voor elke klas is geen
verplichting voor het nastreven van de eindtermen zwemmen. Leerlingen die niet deelnemen aan de zwemlessen van
hun klas dienen dit te staven door een medisch attest van een arts.
De zwemzak bevat: een zwempak, een kam of borstel, twee handdoeken.
Leerlingen die niet mee zwemmen blijven in het zwembad of de kijkruimte onder toezicht van hun klastitularis. Wie niet
mee turnt blijft in de turnzaal onder toezicht van de turnleraar of in de klas onder toezicht van de klastitularis.

Zorgverbreding – multidisciplinair team.
Wij willen op school een bijzondere inspanning doen voor die kinderen die het wat moeilijker hebben maar ook voor diegene die
extra uitdagingen nodig hebben.
Vanuit de extra zorguren worden kinderen met taal-, reken- of emotionele problemen begeleid. In de klas staat
binnenklasdifferentiatie centraal. In elke klas wordt voor taal en rekenen gewerkt met niveaugroepen zodat elk kind optimale
leerwinst kan boeken.
Na een bepaalde leerperiode worden de resultaten besproken in een teamgesprek tussen de directeur, de klastitularis, de
beleidsmedewerker zorg, het CLB-centrum en eventueel het revalidatiecentrum waarna een handelingsplan wordt opgemaakt. Hierin
beschrijft elke partner (de klastitularis, zorg- of taakleerkracht, CLB en andere centra, ) wat hun specifieke taak zal zijn voor de
komende periode. Wij werken samen met het Vrij CLB-centrum van Zuid-Oost-Vlaanderen afdeling Zottegem.
Kinderen met specifieke problemen kunnen ook geholpen worden in een revalidatiecentrum. Tijdens de lesuren mag een kind
maximum 2 lestijden per week naar het centrum gaan. De directeur moet echter vooraf zijn toestemming geven en een dossier
ontvangen hebben van het revalidatiecentrum.
In dat dossier zitten minstens een aanvraag naar de school, een beschrijving van het probleem, de te volgen therapie en de
tijdstippen waarop het kind de school zal verlaten.
Ook worden er bij aanvang van het schooljaar afspraken gemaakt i.v.m. de samenwerking tussen onze school en externe
deskundigen (vb. logopedist) over de therapie, het tijdstip en het gebruik van de infrastructuur.
Schoolbus
Onze eigen schoolbus haalt de kinderen op en brengt ze ook thuis. De reisweg is afhankelijk van de plaatsen waar kinderen
opgehaald worden. Hij kan elk jaar in september wijzigen. De tarieven van het busabonnement worden aangepast aan de tarieven
van het openbaar vervoer.
In de bus gaan we niet eten, niet drinken en niet roepen. We houden de bus net. De busbegeleider duidt de zitplaatsen aan en staat
in voor de orde. Leerlingen die zich niet houden aan de richtlijnen van de begeleider kunnen een sanctie krijgen. Praktische
informatie of wijzigingen worden in een afzonderlijke nota meegedeeld aan de ouders.

15. Klachtenregeling
Wanneer ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net
het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met de voorzitter van het schoolbestuur,
Parkstraat 2 – 9620 Zottegem.
Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep
doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.
Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kunnen zij hun klacht in een volgende
fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van
leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen
van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat
van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:
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Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 06 01
Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen of via het daartoe voorziene
contactformulier op de website van de Klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen
De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden
voldoet:
 de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf
de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.
 de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt,
betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.
 de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.
 de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de
contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.
 de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar
bevoegdheid:
klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);
klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële
omzendbrieven of reglementen;
klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn
ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v personeelsleden;
klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling,
de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).
Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via
http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.
De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende
beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt
steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.
Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.
16.
16. Ondertekening en instemming
Dit schoolreglement wordt aan de ouders ter ondertekening voor akkoord voorgelegd.
Een inschrijving is pas effectief als de ouders het formulier “voor instemming en akkoord” ondertekenen en gedateerd terugbezorgen.
Omwille van organisatorische of pedagogische motieven zijn wijzigingen aan dit infoboekje/schoolreglement in de loop van het
schooljaar mogelijk.
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Heb je al eens
naar kinderen gekeken?
ze kijken heel anders
tegen het leven aan,
ze moeten
nog op hun tenen staan
om alles beter te zien,
ze lopen met hun neus
dichter bij de grond
en dichter bij de werkelijkheid.
Ze spreken zonder doekjes,
ze denken rechtlijnig,
ze voelen met heel hun hart,
ze stellen vragen
waar géén antwoord op is,
ze ontwapenen je
met hun grote ogen.
Uit hun mond hoor je
de echte waarheid
en soms komt die hard aan,
ze kunnen je doen blozen,
kinderogen kunnen je
heel klein doen worden…
en goed.
Erik Stijnen.
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Verlof- en
activiteitenkalender
schooljaar
2017-2018
Voor verdere aanvullingen en/of wijzigingen:
raadpleeg onze maandelijkse nieuwsbrief WegWijs.

SEPTEMBER
V

1

Eerste schooldag
Instapdag nieuwe kleuters

Z 2

Z 1
M 2
D 3
W 4
D 5
V 6

Z 3
M 4
D 5

OKTOBER
Zwemmen SLI
Internationale Dag van de Leerkracht
Saved by the bell
Zwemmen (3L-4L) (VLIE)

Z 7
Z 8

W 6

Zwemmen SLI
Infoavond ouders (19u.) (lager SLI)
Infoavond ouders (19u.) (kleuters en lager VLIE)

D 7

Infoavond ouders (19u.) (kleuters SLI)

D 10 Zwemmen (K3 SLI) (2K-3K VLIE)
W 11 Pedagogische studiedag – Vrijaf voor de
leerlingen
D 12 Fotograaf op school (SLI+VLIE)

Open Monumentendag

V 13
Z 14

V 8
Z 9
Z 10

M 9

M 11
Z 15

D 12
W 13

M 16

D 14

D 17

V 15

W 18

Z 16

D 19

Z 17

V 20

M 18

Z 21

D 19

Zwemmen SLI

W 20
D 21
V 22

Startviering begin schooljaar (9u.) (kerk SLH)

Z 23
Z 24
M 25

Lokale verlofdag

D 26

Interscholenveldloop

W 27
D 28
V 29
Z 30

Leefrapport 1
Zwemmen (1L-2L) (VLIE)

Zwemmen (3L-4L) (VLIE)
Musical ’21 Fantasy Road’ (Sint-Lievenskoor)
(CC De Fabriek, 19u.)
Musical ’21 Fantasy Road’ (Sint-Lievenskoor)
(CC De Fabriek, 15u.)
Zwemmen SLI

Zwemmen (3L-4L) (VLIE)

Z 22
M 23 Sportspetters (De Fabriek) (K2/K3)
(SLI/VLIE)(vm.)
D 24 Sportspetters (De Fabriek) (Eerste graad)
(SLI/VLIE) (vm.)
W 25
D 26 Sportspetters (De Fabriek) (Tweede graad)
(SLI/VLIE) (vm.)
Leerrapport 1
Oudercontact (SLI/VLIE)
V 27 Sportspetters (De Fabriek) (Derde graad)
(SLI) (vm.)
Z 28 Herfstvakantie
Z 29
M 30
D 31
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NOVEMBER
W 1

Allerheiligen

D 2

Allerzielen

V 3

Z 5
Sportklassen L3A SLI

D 7

Z 2

V 10

Sportklassen 2 gr. VLIE

D 5

Sinterklaas op schol (SLI)

W 6

Z 9
Z 10

Z 11

Wapenstilstand

Z 12

Jaarmarkt

M 13

M 11
D 12

D 14
V 15

D 16

Z 16
Zwemmen (1L-2L) (VLIE)

Z 18

Z 17
M 18

Z 19

D 19

M 20

Sportklassen L3B SLI

D 21

Zwemmen (K3 SLI) (2K-3K VLIE)

W 22

W 20
D 21
V 22

D 23
Z 23

V 24

M 25

Z 26

D 26

M 27

D 30

Leerrapport 2
Kerstviering begin schooljaar (9u.) (kerk SLH)
Kerstvakantie

Z 24

Z 25

W 29

Zwemmen SLI

W 13
Zwemmen SLI

W 15

D 28

de

M 4

V 8

D 9 Sint-Maarten op school! (VLIE)

V 17

Zwemmen (1L-2L) (VLIE)
Leefrapport 2

D 7

W 8

D 14

V 1

Z 3

Z 4

M 6

DECEMBER

Zwemmen SLI

W 27
D 28
V 29
Z 30
Z 31

 Schoolgids van de Vrije Basisschool Sint-Lievensinstituut  Schooljaar 2017-2018  September 2017 
 pagina 57 

JANUARI
M 1

Nieuwjaar

D 2
W 3

D 1
V 2

Z 4

V 5

M 5

Z 6

D 6

Z 7

Zwemmen SLI

W 7

M 8

D 8
Zwemmen SLI

W 10

V 9
Z 10

D 11

Krokusvakantie

Z 11

V 12

M 12

Z 13

D 13

Z 14

W 14

M 15

Sportklassen L5 SLI

D 16

Zwemmen (K3 SLI) (2K-3K VLIE)

W 17

D 15
V 16
Z 17

D 18

Grootouderfeest (kleuters) (SLI)

V 19

Zwemmen (1L-2L) (VLIE)

Z 20

Z 18
M 19
D 20

Z 21

Zwemmen SLI

W 21

M 22

D 22

D 23 Zwemmen SLI
W 24 Pedagogische studiedag – Vrijaf voor de
leerlingen
D 25

V 23
Z 24
Z 25

V 26

M 26

Z 27

D 27

Z 28

W 28

M 29
D 30

Zwemmen (1L-2L) (VLIE)
Leefrapport 3

Z 3

D 4

D 9

FEBRUARI

Zwemmen (K3 SLI) (2K-3K VLIE)

Zwemmen (K3 SLI) (2K-3K VLIE)
Interscholen-Sportquiz (L6A-L6B SLI)

W 31
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MAART
D 1
V 2

Grootouderfeest (kleuters) (VLIE)
Zwemmen (1L-2L) (VLIE)
Leerrapport 3
Oudercontact (SLI/VLIE)

APRIL
Z 1

Pasen

M 2

Paasvakantie

D 3

Z 3

W 4

Z 4

D 5

M 5

Cultuurklassen Zottegem (L1A/L1B SLI)

V 6

D 6

Zwemmen SLI

Z 7

W 7

Z 8

D 8

M 9

V 9

Zwemmen (1L-2L) (VLIE)

D 10

Z 10

W 11

Z 11

D 12

M 12

Sportklassen L4 SLI

V 13

D 13

Zwemmen (K3 SLI) (2K-3K VLIE)

Z 14

W 14

Colloquium Kath. Basisonderwijs OVL (DIR)

Z 15

D 15
V 16

M 16
Zwemmen (1L-2L) (VLIE)

D 17

Z 17

W 18

Z 18

D 19

M 19

V 20

D 20 Zwemmen SLI
W 21 Pedagogische studiedag – Vrijaf voor de
leerlingen
D 22

Z 21

M 23

Bosklassen derde graad in Heuvelland-Kemmel

W 25

Z 24

D 26

Z 25

V 27 Leefrapport 4

M 26

Z 28

D 27

D 29

Z 22

D 24

V 23

W 28

Zwemmen SLI

Verzoeningsviering (9u.) (kerk SLH)

Z 29
M 30

Lokale verlofdag

V 30
Z 31
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MEI
D 1

Dag van de Arbeid

JUNI
V 1

W 2

Z 2

D 3
V 4

Z 3

Z 5

Zwemmen (3L-4L) (VLIE)
Leerrapport 4
H. Vormsel (St.L.Houtem) (18u.)

Z 6

H. Vormsel (Vlierzele) (11u.)

Z 9
O.L.H.-Hemelvaart
Eerste Communie St.L.Houtem (10u30) en
Vlierzele (10u.)

V 11

M 11
D 12

Zwemmen SLI

V 15

M 14
Zwemmen SLI

Z 16
Z 17

W 16

M 18

D 17

e

Cultuurklassen Zottegem (1 graad VLIE)

D 19

V 18

W 20

Z 19
Z 20

Pinksteren

M 21

Pinkstermaandag

D 21
V 22
Z 23

D 22

Z 24

W 23

M 25

D 24
Zwemmen (3L-4L) (VLIE)

D 26

Zwemmen SLI

W 27

Z 26

D 28
V 29

Z 27
M 28
Zwemmen SLI

W 30
D 31

Eetfestijn Sint-Lievensinstituut

D 14

Z 13

D 29

Z 10

W 13

Z 12

V 25

W 6

V 8

D 8

D 15

D 5

D 7

M 7

W 9
D 10

M 4

Schoolreis

Laatste schooldag
Afscheidsviering L6 (SLI) in de parochiekerk
(9u.)
Leerrapport 5

Z 30
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