Beste ouders,
Dit infoboekje is bedoeld om jullie zoveel mogelijk te informeren over alle praktische zaken met
betrekking tot de school.
Gelieve dit boekje dan ook op een plaats te bewaren waar je het regelmatig kan raadplegen. Het
kan steeds van pas komen.
Gelieve ook de schoolagenda of het heen- en weerschriftje van jullie kind dagelijks na te kijken,
alle verdere informatie worden via deze bronnen aan jullie meegedeeld.
Aan iedereen een goede start van dit nieuw schooljaar toegewenst!

Samenwerking met de ouders
1) Contactavond over de werking in de klas.
Maandag 5 september 2022: kleuter + lager
2) Rapporten op regelmatige tijdstippen voor het lager onderwijs en de kleuters:
• 28 oktober 2022:
K3 t.e.m. L6
• 23 december 2022: K2 t.e.m. L6
• 31 maart 2023:
K3 t.e.m. L6
• 27 juni 2023:
K1 t.e.m. L6

3) Oudercontact met rapportbespreking: (opgelet: leerkrachten kunnen individueel kiezen om
hun oudercontact op te splitsen in 2 avonden)
• Donderdag 27 oktober 2022:
K1B t.e.m. L1 / L2 t.e.m. L6 op afspraak
• Dinsdag 20 december 2022:
L2 t.e.m.L6
• Donderdag 30 maart 2023:
K1A t.e.m. L6
• Dinsdag 27 juni 2023:
K1A t.e.m. L6: afhalen rapport/ mogelijkheid tot
oudercontact

4) Voor inlichtingen kunnen jullie steeds terecht bij de leerkrachten. Gelieve deze contacten te
leggen buiten de lesuren.

5) De directie kunnen jullie steeds spreken na afspraak.

Vakanties en belangrijke data

schooljaar 2022 – 2023

donderdag 1 september 2022

eerste schooldag

maandag 5 september 2022

info avond kleuter + lager

woensdag 21 september 2022

pedagogische studiedag

maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november 2022

herfstvakantie

vrijdag 11 november 2022

wapenstilstand

zaterdag 19 november 2022

repaircafé op school

donderdag 22 december 2022

kerstafsluiter op school

maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023

kerstvakantie

woensdag 18 januari 2023

pedagogische studiedag

maandag 20 februari t.e.m. zondag 26 februari 2023

krokusvakantie

woensdag 22 maart 2023

pedagogische studiedag

maandag 3 april t.e.m. zondag 16 april 2023

paasvakantie

maandag 1 mei 2023

feest van de arbeid

zaterdag 13 mei 2023

OPENDEURDAG/SCHOOLFEEST

donderdag 18 mei – vrijdag 19 mei 2023

hemelvaartvakantie

maandag 22 mei 2023

facultatieve verlofdag

maandag 29 mei 2023

pinkstermaandag

maandag 5 juni 2023

facultatieve verlofdag

donderdag 29 juni 2023

prijsuitreiking K3 + L6

vrijdag 30 juni 2023

halve dag school

Schooltijden
Iedere dag:

Maandag:

Woensdag:

8u35 tot 11u45

8u35 tot 11u45

8u35 tot 11u45

13u05 tot 15u25

13u05 tot 15u50

Opvang
De opvang wordt ingericht door de gemeente Evergem.
Voor inlichtingen en betalingen kunnen jullie zich richten tot de verantwoordelijken.
’s Morgens: vanaf 7u tot 8u
’s Namiddags: van 16u tot 18u
Op woensdag van 12u tot 18u
Vergoedingen:
gelieve zich te wenden tot de verantwoordelijken of een kijkje te nemen op de website van de
gemeente: www.evergem.be
Betalende opvang wordt ingericht buiten de normale schooluren d.w.z. een kwartier voor en na
de lessen.
De school zorgt voor de opvang van 8u tot 8u20 en van 15u40 tot 16u. Voor deze
opvangbeurten wordt per keer 0,50 euro aangerekend op de schoolfactuur.
Niet te betalen opvang:

van 8u20 tot 8u35
Maandag: van 15u50 tot 16u05
Andere dagen: van 15u25 tot 15u40

Studie:
Vanaf oktober wordt studie georganiseerd door de school op maandag en donderdag. Deze
studie is bedoeld voor de kinderen van het lager (vanaf het 2de leerjaar), start een kwartier na
het einde van de schooldag en duurt een half uur.
2 leerkrachten staan in voor de pedagogische begeleiding van uw kind.
De kostprijs per studie bedraagt dezelfde als de kostprijs voor de naschoolse opvang.
1e kind: 1 euro
2e kind: 0,80 euro
3e kind: 0,60 euro
4e kind: 0,40 euro
vanaf 5e kind: gratis

Schoolrestaurant/ dranken
Zoals iedereen weet, beschikt onze school over een eigen keuken, waar dagelijks verse
maaltijden en soep bereid worden. Deze maaltijden zijn uitgebalanceerd en worden ook op
regelmatige tijdstippen opgevolgd, bekeken, geëvalueerd en bijgestuurd.
De algemene afspraak is zowel bij de kleuters als bij het lager onderwijs: iedereen proeft (= 3
happen). Wie bijneemt, eet zijn bord leeg.
Snoep, sterk gesuikerde en koolzuurhoudende dranken worden, in het kader van ons
gezondheidsbeleid, geweerd uit onze school. Wij profileren ons als ‘Waterschool ‘!
Er geldt een verbod op het meebrengen naar school van producten uit de categorieën
‘uitzonderlijk’ en ‘te mijden’ : frisdrank, gezoete fruitsappen, light frisdranken, sportdranken,….
Water is het gezondste en dat promoten we dan ook ten volle !

Betaling:
Maaltijden:
•
•
•
•
•
•

Kleuters
Lagere 1ste graad
Lagere 2de graad
Lagere 3de graad
Soep
Boterhammen

: € 3,25 per dag
: € 3,50 per dag
: € 3,75 per dag
: € 3,90 per dag
: € 0,80 per dag
: € 0,40 per dag

Vanaf het derde kind: gratis op voorwaarde dat de twee oudere kinderen ook een warme
maaltijd op school gebruiken.

Middagtoezicht
(eerste en laatste kwartier tellen niet)
1ste tot 3de kind van het gezin:

4de

kind van het gezin:

€ 0,75 per dag (vaste prijs voor alle scholen van Evergem)
gratis (op voorwaarde dat de oudere twee kinderen leerlingen
zijn op onze school)

Sociaal tarief
Zit je gezin in een financieel moeilijke situatie? Dan kan je een aangepast sociaal tarief
aanvragen (secretariaat) voor de maaltijden, de studie en het middagtoezicht (mits de nodige
documenten).

Facturatie
1. Op het einde van de maand wordt jullie een stortingsformulier overhandigd met een
afrekening van alle schoolgelden.
Aandacht!
Gelieve steeds stipt te betalen! Late betalers brengen de school in ernstige moeilijkheden.
Indien de rekening niet tijdig is betaald, verstrekken we geen eetmalen in de maand daarop
volgend. Gelieve aan jullie kind dan boterhammen mee te geven.
Indien de rekening niet tijdig is betaald, wordt ook een procedure gevolgd (met deurwaarder),
vastgelegd voor alle scholen van onze Scholengroep. Deze kan u in bijlage 5 van het
schoolreglement vinden: ‘Algemene voorwaarden schoolfacturen’. Gelieve dit eens grondig na
te lezen.
Het groot aantal wanbetalers dwingt ons ertoe deze regels heel strikt toe te passen!

Het is steeds mogelijk om jullie betalingen via domiciliëring te laten gebeuren, dit
bespaart u veel tijd en zorgen. Info op het secretariaat.

2. Om organisatorische redenen kunnen de kinderen alleen op regelmatige basis gebruik
maken van het schoolrestaurant:
iedere dag, op vaste dagen in de week of op basis van een vast wisselpatroon (voor bv.
ouders die werken in ploegen).

Bus
Bussen vallen onder het bestuur van “De Lijn”
Op 1 februari 2015 ondergingen de tarieven van De Lijn een grondige wijziging. Voor het
leerlingenvervoer werd de nieuwe werkwijze van tarifering toegepast vanaf 1 september 2015.
Leerlingen die rechthebbend zijn:
•
•

De leerling is een kleuter of leerling lager onderwijs en stapt op, op meer dan 4 km van de
dichtstbijzijnde GO school.
De leerling is geplaatst door de Jeugdrechtbank. [bewijs: verantwoordingstuk
jeugdrechtbank]

Leerlingen die niet rechthebbend zijn.
•
•

De leerling is een kleuter tot 6 jaar: gratis
De leerling is 6 jaar of ouder: de leerling betaalt:

Abonnementen:
- schooljaar : €54
- geen gezinskorting mogelijk voor deze doelgroep
- geen koppeling met andere abonnementen in gezin
Opgelet!
Alleen kinderen die verder dan 4 km van school wonen, hebben recht op leerlingenvervoer, de
anderen worden vervoerd voor zover nog plaatsen beschikbaar zijn
Dit schoolabonnement is GEEN Buzzy Pazz en hiermee kan je dus niet op de gewone lijnbussen.

Opstapplaats:
De leerlingen worden steeds door hun ouders tot aan de bus gebracht en aan de bus opgewacht
(zie ook bus reglement = bijlage bij schoolreglement).

Ouderbijdragen
In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aan de ouders geen inschrijvingsgeld
voor hun kind(eren) gevraagd, noch bijdragen voor kosten die nodig zijn om
ontwikkelingsdoelen na te streven of de eindtermen te behalen. De materialen die hiervoor
nodig zijn, krijgen de leerlingen kosteloos in bruikleen. Ze blijven eigendom van de school.
Worden de materialen beschadigd of raken ze zoek, dan worden ze vervangen op kosten van de
ouders: de school koopt dus éénmalig schoolmateriaal aan. Bij verdwijning/ stuk gaan, … zorgen
de ouders zelf voor vervangend materiaal.
Lijst met materialen

Voorbeelden

Bewegingsmateriaal

ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers,…

Constructiemateriaal

karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen,
tandwielen, bouwdozen,…

Handboeken, schriften, werkboeken en –
blaadjes, fotokopieën, software
ICT- materiaal

computers inclusief internet, tv, radio, telefoon,…

Informatiebronnen

(verklarend) woordenboek, (kinder)krant,
jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-rom,
dvd, klank- en beeldmateriaal,…

Kinderliteratuur

prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans,
poëzie, strips,...

Knutselmateriaal

lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…

Leer- en ontwikkelingsmateriaal

spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen,
materiaal voor sociaal-emotionele ontwikkeling,…

Meetmateriaal

lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok
(analoog en digitaal), thermometer, weegschaal,…

Multimediamateriaal

audiovisuele toestellen, fototoestel, cassetterecorder,
dvd-speler,…

Muziekinstrumenten

trommels, fluiten,…

Planningsmateriaal

schoolagenda, kalender, dagindeling,...

Schrijfgerief

potlood, pen,…

Tekengerief

stiften, kleurpotloden, verf, penselen,…

Atlas - Globe - Kaarten - Kompas - Passer Tweetalige alfabetische woordenlijst
Zakrekenmachine

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind
deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen (uiteraard binnen de
maximumfactuur)..
Kosten die tot de scherpe maximumfactuur behoren:
-

De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen en voor activiteiten
waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling,
workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd,…). Ook de zwembeurten behoren tot deze
categorie (behalve het één jaar verplicht aan te bieden gratis zwemonderricht).
Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van
50 euro voor de kleuters en 95 euro in het lager onderwijs. (Dit zijn basisbedragen die worden
aangepast ingevolge de gezondheidsindex... )

-

De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse
uitstappen binnen de onderwijstijd. Dit zijn de GWP’s zoals stads-, zee-, boerderij-,
plattelandsklassen, …
Ouders kunnen hiertoe niet verplicht worden en de school voorziet in een alternatief programma
voor de leerlingen die niet aan deze GWP’s deelnemen.
Voor dit soort activiteiten mag de school in de kleuterafdeling aan de ouders geen bijdrage meer
vragen (dus 0 euro) en in de lagere school nog slechts 480 euro voor de volledige duur van het
lager onderwijs.

Er wordt om de twee jaar een GWP ingericht voor alle klassen vanaf het 1ste t.e.m. het 6de
leerjaar. Tijdens dit schooljaar wordt een GWP ingericht, volgend schooljaar wordt dan in elke
klas een sportweek, zonder overnachtingen georganiseerd.
-

De diensten die de school vrijblijvend aanbiedt. We denken hierbij aan toezicht, warme
maaltijden, drankjes, leerlingenvervoer, activiteiten op woensdagnamiddag, …

Sportkledij:
▪
▪

de kinderen dragen , naargelang de zwemgroep waartoe ze behoren, een blauwe, rode of
groene badmuts. Deze is te koop tegen € 5 op het secretariaat.
De leerlingen dragen vanaf het 1ste leerjaar een turn T-shirt met het logo van de school. Deze
T-shirt is van een uitstekende kwaliteit. Deze is te koop tegen € 8 op het secretariaat.

De leerplicht
Inschrijven is niet genoeg
De ouders moeten er ook op toezien dat hun minderjarig kind regelmatig de lessen volgt alle
schooldagen vanaf 1 september tot en met 30 juni.
Bij inschrijving zal de school vragen of het kind over een ‘gemotiveerd verslag’ beschikt. Als een
leerling reeds beschikt over een verslag voor het buitengewoon onderwijs /gemotiveerd verslag,
dan kan een inschrijving in het gewoon onderwijs gebeuren onder ontbindende voorwaarde.
Wanneer een ouder bij inschrijving het ‘gemotiveerd verslag’ verzwijgt, kan de school de
inschrijving veranderen naar een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. (uitleg procedure
: zie schoolreglement)
De ouders zijn verantwoordelijk voor het regelmatig schoollopen van hun kind. Zij moeten erop
toezien dat een geschreven verklaring wordt ingediend voor elke afwezigheid.

Afwezigheden
De reglementering op de afwezigheden van de leerplichtige leerlingen houdt in dat:
- Voor een periode van meer dan 3 opeenvolgende schooldagen een doktersattest moet
bezorgd worden
- Voor een periode tot en met 3 dagen een briefje van de ouders volstaat, met een beperking
echter van maximum 4 per schooljaar

-

Let op!
Na 4 ingediende briefjes van de ouders is zelfs voor 1 dag afwezigheid een doktersbriefje
vereist.
Voor afwezigheden omwille van familiale omstandigheden kan de directie toelating geven
voor een verletdag. Dit dient wel eerst besproken te worden met de directie.

Tucht op school
1) Het schoolreglement bepaalt wat wel en niet kan op de school. De regels werden opgesteld
in het belang van een goed verloop binnen een groep mensen en worden strikt toegepast.
Kinderen die zich flagrant niet houden aan deze regels worden op een gepaste manier
gestraft. We straffen niet om te straffen, maar proberen de houding van de gestrafte om te
buigen naar een positief en juist gedrag.
2) Het sanctiebeleid van een school kadert in de visie die de school hanteert op het opvoeden
van jongeren. Het is een integraal deel van de leerlingenbegeleiding van de school.
Doel: alle kinderen leren hoe ze zich goed moeten gedragen en wat er van hen wordt
verwacht.
Positief gedrag wordt beloond met opstekers.
We verwachten dat kinderen op De Regenboog weten hoe ze zich moeten gedragen of dat
kunnen leren.
Als dit niet lukt, is het nodig dat je een doorgaande lijn en afspraken maakt m.b.t. sancties.
Negatief gedrag wordt bestraft aan de hand van het sanctiebeleid.
In ons schoolreglement is een beknopte versie terug te vinden van ons sanctiebeleid. De
uitgebreide versie is op aanvraag in te kijken bij de zorgcoördinator en de leerkrachten.
3) Ruzies tussen kinderen vallen wel eens voor en kinderen moeten de kans krijgen om ruzie te
maken en op te lossen. Het is altijd moeilijk voor volwassenen om in deze ruzies partij te
kiezen, meestal hebben alle betrokken kinderen een fout gemaakt. De kinderen worden
aangespoord om ruzies onder elkaar op te lossen. Bij ernstige conflicten wordt de zaak op
school onderzocht en worden gepaste maatregelen getroffen.
4) Kinderen voelen zich heel snel tekort gedaan, meestal uit schuldgevoel. Zij verdraaien,
zonder slechte bedoelingen, heel dikwijls de waarheid als zij het verhaal aan hun ouders
vertellen.
Het komt bijna nooit voor dat kinderen onterecht worden gestraft. Mochten ouders het toch
anders aanvoelen, zeggen ze dan aan hun kinderen dat zij het zullen navragen. Een ‘rustig’
gesprek met de leerkracht en/of de directie doet meestal wonderen. Er wordt niet
toegestaan dat ouders zelf kinderen op school hierover gaan aanspreken.

Zeer belangrijk!
Correspondentie
De school verbindt er zich toe brieven, inlichtingen en vragen naar geldelijke bijdragen,
minstens 10 dagen vooraf via de leerlingen, mee te geven/ te mailen.
De ouders respecteren de uiterste datum van inleveren. Dagelijks de schoolagenda of het heenen weerschriftje van uw kind nakijken en ondertekenen voor gezien, is hierbij noodzakelijk.
Wegens moeilijkheden m.b.t. organisatie en vlotte werking in de school, zal niet
afgeweken worden van uiterste data voor inlevering van documenten, inschrijvingen en
gelden.

Toetsen en schriften.
In het lager onderwijs worden frequent schriften en toetsen ter inzage meegegeven met de
leerlingen. Dit helpt jullie om constant weet te hebben van de vorderingen van jullie kind.
Om misverstanden te vermijden, is het raadzaam deze schriften en toetsen te bekijken met
jullie kind en te ondertekenen. Het geeft jullie kinderen ook een extra steun en geruststelling.

Ouders op school
Onze school is een ‘open school’. Soms nemen ouders het woordje ‘open’ wel al te letterlijk.
Gedisciplineerd omgaan met kinderen op schoolterreinen en in de klassen moet ordelijk
verlopen voor de vele kinderen.
Wij willen dan ook vragen aan de ouders om volgende richtlijnen ‘STIPT’ op te volgen :
Zie ook brief ‘organisatie brengen en afhalen van leerlingen’
Lagere school
1) Ouders kunnen niet ongevraagd de klassen binnen en buiten stappen. Bij dringende
gevallen verwittigen zij eerst de directie. Ouders kunnen een afspraak met de leerkracht
maken na school.
2) De kinderen worden afgezet en afgehaald aan de schoolpoort. Ouders op de speelplaats
verhinderen een goed toezicht.
Kleuterschool
1) Ook de kleuters komen op tijd! Te laat komende kinderen storen enorm het klasgebeuren.
2) De kleuters worden afgegeven aan het poortje bus. Een degelijk toezicht is belangrijk en
de kleuters zijn dit heel snel gewoon

3) Kleuters worden afgehaald op de speelplaats K3- L1. De ouders verlaten de school
onmiddellijk via het poortje bus en wachten daarna aan de poort Kroonstraat indien zij
ook kinderen van het lager komen afhalen (die met de rij meegaan) !
Kinderen brengen/ afhalen tijdens de uren kan niet.
Schoolpoorten
Voor het overzicht, het vlot organisatorisch verloop en vooral de veilige gang van zaken
kunnen en mogen ouders tijdens de schooluren zich niet op school en in de klassen begeven.
Enkel bij heel dringende zaken kunnen jullie aanbellen aan de Pastorijstraat.
Mogen wij jullie daarom vriendelijk vragen dit zoveel mogelijk te beperken.
Tevens is het ook belangrijk dat kinderen op tijd naar school komen, dit om de lessen goed
te kunnen volgen en het klasgebeuren niet te storen.
Vanaf 8u20 komen de kinderen alleen binnen, ouders blijven aan de schoolpoort.
De schoolpoort Kroonstraat is open van :
- 7u tot 8u35 (opgelet: de leerkracht die helpt oversteken, sluit daarna de poort.)
- 12u50 tot 13u05
- 15u25 tot 18u (maandag van 15u50 tot 18u)
De schoolpoort Pastorijstraat is open van:
- 8u20 tot 8u35 (opgelet: de leerkracht die helpt oversteken, sluit daarna de poort.)
- 15u25 tot 17u (maandag van 15u50 tot 18u)
Daartussen blijven de schoolpoorten gesloten.
Hiermee willen we vooral de waakzaamheid en veiligheid van onze kinderen nog
verhogen.

Wij zijn jullie zeer dankbaar voor het correct naleven van deze afspraken. Dit is in het
belang van eenieders veiligheid en van een ordelijk en rustig verloop.

Beveiliging persoonsgegevens
Op 25 mei 2018 ging de GDPR in voege. GDPR staat voor General Data Protection Regulation.
Dit is een Europese regelgeving die zich richt op de beveiliging van persoonsgegevens van
Europese burgers. Ook het onderwijsveld dient die dus na te leven.
In samenwerking met het GO! en onze scholengroep Meetjesland doen we het nodige om dit
schooljaar in regel te zijn met deze voorschriften.

Leerlingen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen hebben immers recht op een veilige
omgeving waarbinnen hun persoonsgegevens zorgvuldig en correct worden verwerkt. Het gaat
over feitelijke gegevens zoals naam, adres en gsm-nummer, maar ook over gevoelige gegevens
zoals informatie over bijvoorbeeld de thuissituatie.
Elke school heeft een aanspreekpunt informatieveiligheid. Bij ons is dat Mevr. Petra Pauwels. Bij
haar kan u terecht met vragen over de beveiliging van persoonsgegevens of om zaken te melden
die privacy gerelateerd fout liepen (bv. verloren USB-stick, verloren rapport, vergeten
smartschoolpaswoord). De privacyverklaring van de scholengroep kan u opvragen op
privacy@sgr23.be.

Huiswerk
Het huiswerk is een zelfstandig uit te voeren opdracht om de les in te oefenen of een volgende
les voor te bereiden. Huiswerk kan functioneel aangeboden worden n.a.v. nieuwe
leerstofgehelen of herhaling. Als school is het voor ons belangrijk dat het gaat om vaardigheden
die in de klas werden aangeleerd en die verder gestimuleerd kunnen worden. We werkten een
specifiek huiswerkbeleid uit (dit wordt toegelicht op de infoavond in sept + brief in sept voor de
ouders).

Gebruik GSM op school
In de klas en op het schooldomein mag uw kind geen gsm en andere technologische apparatuur
gebruiken. Het verhindert immers het ordentelijk lesgeven. Het toestel wordt afgezet bij het
betreden van het schooldomein. Gebruikt uw kind toch een gsm in de klas, dan moet hij die aan
de leerkracht geven, die het apparaat tot op het einde van de schooltijd (van de
voormiddag/namiddag) in bewaring houdt.

CLB
Onze school werkt samen met onderstaand centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB
CLB GO! Deinze-Eeklo
Eikelstraat 42
9900 Eeklo
09-377 36 93
info@clbgo-eeklo.be
http://www.clbgoeeklo.be

1. de ouders en de leerlingen zijn verplicht mee te werken aan de algemene consulten, de
gerichte consulten en profylactische maatregelen. De deelname is door de overheid
verplicht.
2. de ouders kunnen zich verzetten tegen het consult van onze schoolarts en dit laten
uitvoeren door een arts van een ander centrum. Zij delen dit mee aan de directie van ons
centrum.

