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Welkom
Schatten op school

Beste ouders
De zomervakantie bracht hopelijk bij iedereen de nodige rust na een schooljaar dat in
het teken stond van verandering. Het is niet te schatten hoe snel de vakantie voorbij
gaat, want ondertussen staan we weer aan de start van een nieuw schooljaar.
Het stadsbestuur deed deze vakantie een niet te onderschatten inspanning om onze
schoolomgeving nog wat veiliger te maken, waarvoor dank. Zo kan het schoolteam met
volle enthousiasme samen met de kinderen op schattenjacht trekken.
Het belooft een heus avontuur te worden. Benieuwd welke schatten jullie kind dit
schooljaar zal ontdekken.
Iedereen op onze school zal opnieuw zijn of haar beste beentje voorzetten om de échte
schatten van onze school, de kinderen, te helpen in hun zoektocht.
Deze 51e editie van ramen open (en dit is geen schatting) zet enkele praktische zaken
voor dit schooljaar op een rijtje. Indien je met vragen of problemen zit, aarzel dan niet
om ons aan te spreken of te contacteren.
Via www.schoolbosmolens.be en op hf.smartschool.be (info volgt) vind je alleszins al een
schat aan informatie, waaronder het volledige schoolreglement.
Ik wens iedereen een leerrijk en boeiend schooljaar toe!

Vriendelijke groeten,
Maxim Esprit
Directeur
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Een woord bij het begin…
‘Eens ging Jezus een dorp in. Een vrouw, Marta genaamd, ontving Hem. Zij had een zuster
die Maria heette. Die kwam aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn
woorden. Marta had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg: “Heer,
laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dat ze mij komt helpen.”
Jezus gaf haar ten antwoord: “Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over van alles,
maar slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen.” (naar Lc. 10, 38-42)
Beste ouders, nu het schooljaar opnieuw uit de startblokken schiet na enkele (hopelijk)
deugddoende vakantiemaanden, moet ik onwillekeurig denken aan bovenstaande passage
uit het Evangelie. Niet alleen omdat ik Jezus’ woorden tot Marta tijdens mijn jonge jaren
vaak heb misbruikt als argument om geen huishoudelijke taken te moeten uitvoeren tijden
de vakantiemaanden , maar ook omdat het verhaal misschien wel passend is bij deze
overgang van vakantie- naar schooltijd.
Want de voorbije maanden was voor uw kind misschien vooral de situatie van Maria van
toepassing: het wat rustiger aandoen, even verpozen van alle taken en werkjes van het
voorbije schooljaar. Net als Maria even de batterijen opladen, herbronnen.
Maar met het nieuwe schooljaar voor de deur lijkt de tijd opnieuw aangebroken voor uw
kind om zich weer wat meer te richten naar het voorbeeld van Marta: inzet, bedrijvigheid,
studeren, huiswerk maken, streven naar goede resultaten. De ‘mariale’ kalmte van de
voorbije zomer lijkt definitief achter de rug.
Of toch niet? Want naast inzet en engagement zoals Marta, zal ook de ingesteldheid van
Maria geregeld van pas komen tijdens de lessen: doorheen de drukte zal uw kind geregeld
uitgenodigd worden om ook de nodige tijd te nemen om te luisteren. Naar de leerkrachten,
die broodnodige wijsheid en kennis willen meegeven aan uw zoon of dochter. Naar de
medeleerlingen, die elk met hun eigen opvattingen en inzichten uw kind een rijkere kijk op
de wereld kunnen bezorgen.
En ja, af en toe zullen we ook tijd maken om te luisteren naar Jezus: in de kerk tijdens
een viering of in de klas, verzameld rond een bijbelverhaal: net als Maria zullen de
leerlingen uitgenodigd worden om oor te hebben voor de mooie boodschap van Jezus. Hij,
die oog had voor mensen die uit de boot dreigden te vallen. Hij, die mensen telkens weer
nieuwe kansen durfde te geven. Hij, die vrede probeerde te brengen waar conflict
heerste. En Hij, die van ons allen vraagt om dit mooie voorbeeld zelf ook waar te maken
in ons eigen leven. Oftewel om te luisteren én te doen, zoals Marta en Maria 
Beste ouders, ik wens uzelf, alle leerkrachten, leerlingen, schoolmedewerkers … van harte
een gezegend schooljaar toe!

Matthias Noë, pastoor in de federatie Izegem.
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Contactgegevens
Vrije Basisschool Heilige Familie Bosmolens
Leenstraat 110
8870 Izegem
www.schoolbosmolens.be
tel.: 051/30 21 26
mail: info@schoolbosmolens.be (directie)
Onderwijstijd
Voormiddag

Namiddag

Maandag

8.25 u. – 12 u.

13.35 u. – 15.30 u.

Dinsdag

8.25 u. – 12 u.

13.35 u. – 15.30 u.

Woensdag

8.25 u. – 12 u.

Donderdag

8.25 u. – 12 u.

13.35 u. – 15.30 u.

Vrijdag

8.25 u. – 12 u.

13.35 u. – 15.30 u.

Lesvrije dagen 2017 - 2018
Eerste trimester
Facultatieve vrije dag

Woensdag 4 oktober

Pedagogische studiedag

Vrijdag 17 november

Herfstvakantie

Maandag 30 oktober tem vrijdag 3 november

Facultatieve vrije dag

Woensdag 6 december

Kerstvakantie

Maandag 25 december 2017 tot en met 7 januari 2018

Tweede trimester
Krokusvakantie

Maandag 12 februari tot en met 18 februari 2018

Pedagogische studiedag

Woensdag 28 maart

Paasvakantie

Maandag 2 tot en met 15 april 2018

Derde trimester
Facultatieve vrije dag

Maandag 30 april

Feest van de arbeid

Dinsdag 1 mei

Verlof Hemelvaart

Donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018

Pinkstermaandag

21 mei 2018

Extra halve dag

Vrijdag 29 juni vanaf 12u
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Belangrijke data

September
Infoavond L 1 – L2 – L3
Infoavond L4 – L5 – L6
Infoavond kleuter
Bosklas zesde leerjaar
Strapdag
Oktober
Fotograaf op school
Herfstrapport
Pompoentocht
November
Herfstvakantie
Grootoudervoormiddag 3de kleuterklas
Oudercontact 1ste leerjaar
Oudercontact kleuterafdeling
December
Vrije dag
Movies@school
Januari
Infoavond instappers
Proefperiode L5 – L6
Februari
Winterrapport
Oudercontact lagere afdeling
Krokusvakantie
Maart
Pedagogische studiedag
Boekenbeurs
Kaarting

Maandag 4 september om 19u30
Dinsdag 5 september om 19u30
Maandag 11 september om 19u30
11 -15 september
Vrijdag 22 september
Maandag 2 oktober
Vrijdag 10 oktober
Zaterdag 21 oktober
30 oktober – 5 november
Donderdag 16 november
Dinsdag 21 november
6 december
Meer info volgt
Meer info volgt
Maandag 29 januari – vrijdag 2 februari
Woensdag 7 februari
Donderdag 8 februari
12 – 18 februari
Woensdag 28 maart
Vrijdag 16 maart
Vrijdag 16 – zaterdag 17 maart
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April
Eerste Communie
Mei
H. Vormsel
Zeeklas eerste leerjaar
Schoolfeest
Juni
Zomerrapport
Oudercontact lagere afdeling
Oudercontact kleuter (op uitnodiging)
Afscheid 6de leerjaar

Zondag 22 april
Zondag 6 mei
Maandag 7 mei – woensdag 9 mei
Zaterdag 26 mei
Maandag 25 juni
Dinsdag 26 juni
Maandag 11 – donderdag 14 juni
Donderdag 28 juni

Bijdrageregeling
In principe is het basisonderwijs kosteloos. Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd aan
de ouders.

Wat is gratis?
-

Alle schoolmaterialen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de eindtermen
en de ontwikkelingsdoelen.

-

Alle schrijfgerief, schriften, schoolboeken, werkboekjes en agenda’s.

-

In de klas worden alle knutselmaterialen voorzien (lijm, schaar, verf, potloden,
stiften, …)

-

Elke leerling heeft recht op 1 jaar gratis zwemmen. Voor onze school is dit het 6de
leerjaar.

Waarvoor wordt wel een bijdrage gevraagd?
-

De drankjes die door school aangeboden en tijdens de speeltijd gedronken worden

-

De verschillende tijdschriften omdat er geen verplichting is om die aan te kopen

-

Alle maaltijden op school en de bijhorende toezichten

-

De verplaatsingen naar het zwembad of naar één of andere activiteit (cultuur,
sport, voordracht, …)

-

De schoolreizen, de klasuitstappen, de sportklassen.

-

Gymkledij met bijhorende gymtas, nieuwjaarsbrieven

-

De voor- en naschoolse opvang

-

De studie
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Er bestaat in de basisschool een scherpe maximumfactuur en een minder scherpe
maximumfactuur:

a) De scherpe maximumfactuur
-

In de kleuterafdeling mag voor de kleuters €45 aangerekend worden voor
verplichte activiteiten. Dit zijn de activiteiten waaraan met de volledige klas
wordt deelgenomen. Dit houdt in: een sportactiviteit, kleuterzwemmen voor de
derde kleuterklas, een schoolreis, een toneelvoorstelling, een museumbezoek, ..
Alle kosten die dit bedrag overschrijden worden door de school betaald.
Let op :

De drankjes tijdens de speeltijd, de middagmalen, de opvang, de
abonnementen op de tijdschriften, de klasfoto’s worden niet
meegeteld om tot de bovenstaande bedragen te komen. Want deze
zijn vrijblijvend!

-

In de lagere afdeling mag maximum €85 per leerling per schooljaar aangerekend
worden voor verplichte activiteiten; dit zijn de activiteiten waaraan met de
volledige klas wordt deelgenomen : leeruitstappen, schoolzwemmen,
sportactiviteiten, schoolreizen, toneelbezoek, museumbezoek …. Alle kosten die
de €85 overschrijden worden door de school betaald.
Let op:

De drankjes tijdens de speeltijd, de middagmalen, de opvang, de
abonnementen op de tijdschriften, de sportkledij, de klasfoto’s, de
nieuwjaarsbrieven worden niet meegeteld om tot die €85 te komen.

b) De minder scherpe maximumfactuur
Dit gaat over de meerdaagse uitstappen. Gedurende de volledige lagere school mag
de prijs voor alle meerdaagse uitstappen niet meer bedragen dan €425. Voor onze
school is dit de zeeklas van het eerste leerjaar en de bosklas van het zesde
leerjaar. De bijdrage voor die activiteiten komt niet in aanmerking voor de scherpe
maximumfactuur van €85 per schooljaar.
Hoe wordt alles bijgehouden?
Op het secretariaat worden alle bijdragen die onder de scherpe maximumfactuur vallen
opgeteld en bijgehouden. Eens de €45 (in het kleuter) en de 85€ (in het lager) bereikt
is, worden de bijkomende uitgaven voor de activiteiten die aanmerking komen, door de
school betaald.
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Wijze van betaling.
-

Er wordt ofwel betaald via overschrijving of via domiciliëring. (formulieren voor
domiciliëring zijn op het secretariaat te verkrijgen)

-

De leerlingen krijgen op het einde van de maand een rekening mee naar huis.

-

De rekeningen worden zo vlug mogelijk betaald (binnen de 15 dagen) zodat we
geen herinneringen moeten ronddelen.

Bij problemen
Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact
opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er dan afspraken gemaakt worden over
een aangepaste betalingswijze of betalingsspreiding. Wij verzekeren een discrete
behandeling van uw vraag.

Bij wanbetaling
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zal
de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg
naar een oplossing. Indien dat niet mogelijk blijkt, worden een aantal stappen gezet.
a) Er wordt een aanmaning/rappel meegegeven.
b) De ouders worden door de directie of het secretariaat opgebeld voor een
onderlinge regeling.
c) Vanaf 3 openstaande maandrekeningen kunnen geen warme maaltijden, soep,
drankjes, abonnementen, … besteld worden en wordt een
ingebrekestellingsvergoeding aangerekend van 10% met een minimum van €15.
d) De directie neemt contact op met het OCMW.
e) Er wordt een aangetekend schrijven opgestuurd met de melding dat er bij
onbetaalde rekeningen gerechtelijke stappen worden gezet.
f) Er wordt een dossier geopend bij een incassobureau.
De school en de ouders en/of voogd van de leerling onderwerpen zich ten aanzien van
deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan
het Belgisch Recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn enkel de
territoriaal bevoegde rechtbanken van het arrondissement of kanton van
exploitatiezetel (of de maatschappelijke zetel), die aanleiding geven tot het geschil,
tenzij de school zou verkiezen zich tot een ander bevoegde rechtbank te wenden en dit
o.g.v. art 624,2° van het Gerechtelijk wetboek, dit onverminderd het recht van de
verkoper, of de overnemer van diens rechten, het geding in te leiden voor de rechtbank,
bevoegd ratione loci volgens de woonplaats van de verweerder.
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Meerdaagse uitstappen (minder scherpe max. factuur)

Zeeklas eerste leerjaar

€ 75

Bosklas zesde leerjaar

€165

De factuur van de bosklas zesde leerjaar wordt betaald in het 3e trimester van het 5e
leerjaar.
Ouders van leerlingen van het 5e leerjaar die de bosklas zesde leerjaar wensen in 3
termijnen te betalen, moeten voor 1 oktober 2017 contact opnemen met het
secretariaat.

Zwemmen
Een zwembeurt ( zonder vervoer )

€1

Bus klasactiviteit

gebruik van bus- klasactiviteit ( omgeving Izegem )

€1,70
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Middagmalen
Wie op school blijft eten, kan dit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag als volgt:
-volle maaltijd, soep inbegrepen, door traiteurdienst geleverd
-boterhammen en drank (geen glazen flesjes of blikjes) zelf mee te brengen
Volle maaltijden kunnen enkel voor het volledig schooljaar of op vaste middagen in een
vooraf schriftelijk gemeld schema voor het volledig schooljaar.
Wie occasioneel op school blijft om te eten brengt boterhammen en drank mee!
Voor de leerlingen die een warme maaltijd op school nemen, wordt het secretariaat bij
afwezigheid telefonisch verwittigd ten laatste tegen 8u.50. De traiteurdienst aanvaardt
na 9u.00 geen wijzigingen meer! Indien het schoolsecretariaat niet of laattijdig
verwittigd wordt, wordt het volledig bedrag voor het middagblijven en de maaltijd toch
aangerekend.
Aandacht! Voor de boterhameters gelden volgende afspraken: Wie zijn boterhammen
en drank over de middag in de eetzaal niet bij zich heeft, krijgt een warme maaltijd.
Deze warme maaltijd zal gefactureerd worden.
warme maaltijd

€2,76 +
€1,55 opvang

blijft op school
( d.w.z.: eigen boterhammen en eigen drankje )

€1,55

Drankje op school
Tijdens het vrij kwartiertje in de voormiddag kunnen de kinderen een voedzaam drankje
nemen : melk, choco en fruitsap.
Voor de kleuters is enkel melk voorzien.
melk

€ 0,35

choco

€ 0,40

fruitsap

€ 0,40

Op maandagvoormiddag 4 september worden de eerste drankjes uitgedeeld!
De kinderen brengen een eigen plastieken flesje water (weliswaar genaamtekend) mee
naar school.
(uitzondering : kinderen die ’s middags op school blijven kunnen een eigen drankje naar
keuze meenemen bij hun lunchpakket. Dit drankje wordt dan ook over de middag in de
refter uitgedronken!)
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Voor- en naschoolse opvang
De kinderen kunnen er terecht in de kinderopvang, in de parochiezaal of in de eetzaal.
Mevr. Ingrid, mevr. Mieke, juf Josefien en mevr. Nadine staan in voor de opvang tijdens
de schooldagen.

-Voorschoolse opvang vanaf 6.45 u
-Naschoolse opvang tot 18.00 u
-Per begonnen kwartier per kind : € 0,50
Op woensdagnamiddag is er opvang voorzien tot 14.00u. op onze school.
De kinderen brengen dan wel zelf hun eigen lunchpakket en drankje mee.
De betalingen gebeuren via de maandelijkse schoolfacturatie.

Studie
Er is mogelijkheid tot studie voor de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar .
Vooraf wordt er een contract met afspraken zowel door de studiemeester, de leerling
en de ouders ondertekend. Wie zich niet houdt aan die studieafspraken, krijgt de
eerste keer een schriftelijke verwittiging in de agenda, de tweede keer een schorsing
en wordt naar de opvang verwezen. Met alle gevolgen van dien.
Op maandag, dinsdag en donderdag van 15.45 u. tot 16.30 u.
Tijdens de eerste helft van september en de laatste week van het schooljaar is er geen
studie!
Tijdens personeelsvergaderingen gaat de studie niet door, de ouders worden op
voorhand verwittigd.

per beurt

€ 1 , 50
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Tijdschriften
Onze school geeft ieder jaar de kleuters en de lagere schoolkinderen de kans zich te
abonneren op een tijdschrift. Er wordt echter hoegenaamd geen enkele verplichting
opgelegd. In de klas wordt er niet met de tijdschriften gewerkt.
ZONNELAND biedt de oudsten een schat van lectuur, informatie en documentatie.
ZONNESTRAAL voor de tweede graad en
ZONNEKIND voor de eerste graad.
Voor de kleuters van de 1ste, de 2de en de 3de klassen is er DOREMI (met toegang tot
de app Kid’i)
DOREMINI – eerste kleuterklas + peuter

€ 35 jaarabonnement

DOREMIX – tweede kleuterklas

€ 35 jaarabonnement

DOREMI – derde kleuterklas

€ 35 jaarabonnement

ZONNEKIND – eerste en tweede leerjaar

€ 37 jaarabonnement

ZONNESTRAAL – derde en vierde lj.

€ 37 jaarabonnement

ZONNELAND – vijfde en zesde leerjaar

€ 37 jaarabonnement

De Krant van MOL en BEER -1ste leerjaar

€ 13,70 jaarabonnement

Gymkledij
Tijdens de turnlessen dragen de kinderen van de lagere afdeling een zwart gymbroekje,
een wit T-shirt met het schoollogo en gympantoffels of sportschoenen. Alles moet in de
gymtas met schoollogo!
De leerlingen van de lagere afdeling gebruiken een gymtas met logo.
Dit wordt op school besteld:
zwart gymbroekje
(niet verplicht om dit op
school aan te kopen)
wit T-shirt met logo

€ 8,50

gymtas met logo

€ 5,00

€ 8,50
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Briefwisseling
Om nog vlotter met u te kunnen communiceren en om alle communicatie te centraliseren
schakelen we dit schooljaar over op smartschool.
Smartschool is een digitaal leerplatform. Het voorbije schooljaar gebruikten we dit
platform reeds voor interne communicatie. Nu willen we dit uitbreiden naar alle ouders.
In de loop van de maand september krijg je per kind twee
inlogcodes (één voor de moeder en één voor de vader), waarmee je
op http://hf.smartschool.be kunt inloggen.
Hiermee krijg je toegang tot “klasnieuws” beheerd door de
klasleerkracht en tot “schoolnieuws” beheerd door de directie.
Je kan ook de smartschoolapp downloaden in de appstore, de
windows store of op google play.
Meer info hierover krijg je op de infoavonden en via een aparte infobrief.
Als overgangsmaatregel zullen we nog tot en met vrijdag 15 september communiceren
via mail. Vanaf maandag 18 september schakelen we over op smartschool.
Brieven met een invulstrookje zullen wel nog steeds meegegeven worden met de
kinderen.
Klasverdeling
Elk schooljaar worden de klasgroepen herverdeeld.


Hoe?

De klassenraad stellen de nieuwe klassengroepen samen. Hierbij houden we rekening met
verschillende factoren:
o

Geboortedatum

o

Balans jongens / meisjes

o

Zorgniveau

o

Het sociogram dat de kinderen invullen

o

Nieuwe inschrijvingen

De directie beslist uiteindelijk bij welke klastitularis de klagsgroep terecht komt.


Waarom?

Het mengen van groepen heeft een positief effect op de sociale vaardigheden. De
leerlingen leren telkens andere kinderen kennen waardoor hun sociale competenties
groeien.
Bij eventuele moeilijke klassen of pestproblemen kan door de herverdeling preventief
opgetreden worden of kunnen eventuele problemen beter opgelost worden.
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Een veilige school
De veiligheid van uw kinderen is een absolute prioriteit van onze school.
Spijtig genoeg ligt onze schoolingang aan een drukke en gevaarlijke rotonde.
Daarom maken we duidelijke afspraken en met uw medewerking hopen we de veiligheid
van uw kinderen te verbeteren. Gelieve steeds alle afspraken correct na te leven.
-brengen van kinderen
We vragen beleefd, maar met aandrang:
als uw kleuter nog niet zelfstandig genoeg is om alleen van de poort naar de
kleuterspeelplaats te gaan, dat u met uw kleuter pas om 8.10 u. en om 13.20 u. naar
school komt, hem begeleidt tot aan de knuffelzone van de kleuterspeelplaats, uw kind
daar afgeeft aan diegene die daar toezicht houdt en dat u dan onmiddellijk de
afscheidszone verlaat.
We vragen ook dat niemand zijn kind afgeeft op de speelplaats om 8.25 u. en om
13.35 u. maar dat dit gebeurt vóór het belsignaal van 8.23 en 13.33 aan de knuffelzone
op de speelplaats van het kleuter of lager.
Op die manier helpt u uw kind zelfstandiger worden. Bovendien verhogen we zo de
veiligheid rond onze schoolpoort.
De gemachtigde opzichters hebben er ons al meermaals op attent gemaakt dat de
parking aan de lingeriewinkel jammer genoeg gelegen is aan een voetpad. Dit houdt
heel wat gevaren in :
- de kinderen moeten er attent zijn voor de auto’s die het voetpad op – en
afrijden.
- bij het achteruit rijden kan het gebeuren dat de bestuurder bepaalde kinderen
niet ziet …
Een uiterst gevaarlijke situatie voor de kinderen die door hun ouders met een gerust
gemoed de baan opgestuurd werden.
Daarom durven we u beleefd vragen om deze parking niet te gebruiken van 8.00 u
tot 8.30 u en van 13.00 u tot 13.35 u
Ouders die de kinderen snel willen laten uitstappen bij de start van de lessen ’s morgens
en ’s middags kunnen vanaf nu gebruik maken van een nieuwe zoen- en vroemzone op de
weg net voor de kerk.
Wie zelf de kinderen wil begeleiden naar de school of afhalen, kan gebruik maken van de
ruime parking aan de kerk.
Bij de start van de lessen ’s morgens en ’s middags zijn er gemachtigde opzichters die
de kinderen veilig begeleiden van de zoen- en vroemzone of van de parking aan de kerk
naar de school bij het oversteken van de Meensesteenweg en de Leenstraat.
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Zo wordt vermeden dat er veel autoverkeer aankomt of vertrekt aan de schoolpoort
zelf en dat kinderen uit of in de wagen moeten stappen terwijl de wagens op straat
staan.
- afhalen van kinderen
Mogen we u ook vragen de kinderen pas om 12.00 u. of om 15.30 u. op te halen en dus pas
de speelplaats te betreden bij het belsignaal op het einde van de lessen.
Zo blijft het rustig op de speelplaats en op school tot het einde van de lessen.
De peuters en kleuters worden opgehaald aan de klassen zelf. De leerlingen van het lager
wachten

op

hun

speelplaats

(tussen

de

voetbaldoelen).

Nieuw dit jaar: alle ouders en kinderen verlaten de school via de nieuwe poort.
Alle kinderen die niet door de ouders afgehaald worden dienen met de rij mee te gaan of
op school te blijven. Een kwartiertje na schooltijd worden ze door de toezichthouder naar
de opvang gebracht.
-private parking voor de winkels
Gelieve

niet te parkeren op de parking van de winkels in de schoolomgeving

(Meensesteenweg – Leenstraat) als u de kinderen naar school brengt of afhaalt. Bij het
achteruit rijden net voor de winkels ontstaan heel wat gevaarlijke situaties voor de
kinderen. Dit willen we uiteraard vermijden. Deze parkeerplaatsen werden trouwens
aangelegd voor de klanten en niet voor het vlug afzetten en ophalen van de kinderen.
De ruime parking rond het kerkplein is beslist even gemakkelijk en veiliger voor alle
kinderen.
- het fietsenrek
De fietsenstalling bevindt zich naast de speelplaats van het lager.
Hierbij de afspraken:


Elke fietser draagt steeds het fluohesje en natuurlijk is een fietshelm ook aan
te raden!



Om 8u.00 en 13u.05 komen de kinderen met de fiets aan de hand te voet langs de
nieuwe poort over de speelplaatsen en zetten hun fiets in het rek.



Om 12u.00 en 15u.30 verzamelen de fietsers aan de fietsenstalling en verlaten
onder begeleiding van een leerkracht de school langs nieuwe poort.



Om onnodige drukte op de speelplaatsen te vermijden, wachten
ouders/grootouders de fietsers op op het voetpad buiten de school in de de
Leenstraat. Ouders van de kleuters vragen we om samen met de kleuter mee te
gaan met de fietsrij.
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Kus & knuffelzone
Deze vakantie werd er aan de poort van onze school een “KUS&KNUFFELZONE”
geschilderd, een initiatief van SOS Kinderdorpen.

SOS Kinderdorpen is een organisatie die zich inzet voor kinderen die er alleen voor
staan of die het risico lopen hun ouders te verliezen. Dit doen ze al meer dan 65 jaar, in
meer dan 134 landen, waarvan ook 4 projecten in België.

‘Zonder liefde kan een kind niet groeien’. Met deze slogan wil SOS Kinderdorpen, samen
met onze school, het belang van die liefdevolle aandacht ook versterken en aanmoedigen
in het dagdagelijkse leven.
Een mooi voorbeeld van die aandacht is het gaan halen en brengen van je kind van en
naar school.
Daarop is dan ook de Kus&Knuffel-zone bedacht en ontwikkeld.

Onze school wil in de eerste plaats een open school zijn. Bekijk deze Kus&knuffelzone
dan ook niet als grens waar je als ouder niet voorbij mag. Laat het voor je kind eerder
een hulp zijn om aan mama of papa duidelijk te maken van waar zij het liever zelfstandig
doen.

Wij zien de Kus&Knuffelzone als een extra stimulans om je kind elke ochtend aan de
schoolpoort nog een deugddoende kus of knuffel te geven … want … inderdaad, zonder
liefde kan een kind niet groeien.

Meer info via:
https://www.sos-kinderdorpen.be/blog/20-09-2016/de-eerste-sos-kus-en-knuffelzoneeen-kleuterschool
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Schooltoelage voor kleuter – en lager onderwijs
Naast de leerlingen van het secundair onderwijs, komen ook kleuters en leerlingen van
het lager onderwijs in aanmerking voor een toelage.
Daar de inkomensgrens voor deze toelage fors opgetrokken werd komen meer mensen in
aanmerking dan tot nu toe het geval was.
Meer info: www.studietoelagen.be of via het gratis nummer van de overheid: 1700

Afspraken rond “koekjes eten” en fruit eten op school
Een stevig droog koekje, zonder chocolade -weliswaar zonder papiertje- mag
meegebracht worden in een koekjesdoosje. Op die manier hebben we minder afval,
moeten we minder papiertjes rapen en zorgen we samen voor een beter milieu. Op de
koekjesdoos moet duidelijk de naam en de klas van de leerling vermeld worden.
Koekjes mogen iedere speeltijd meegebracht worden, behalve op de dinsdag, want die
dag is als fruitdag voorzien: in de voormiddag brengen de kinderen fruit van thuis mee
(in doosje), in de namiddag wordt fruit bedeeld (Tutti Frutti) . Hartelijk dank voor het
volgen van de afspraken!

Fruitproject “Tutti Frutti” op onze school
Dankzij de subsidies van het ministerie en de financiële ondersteuning van onze
ouderraad, kunnen de kinderen van onze school op dinsdagnamiddag gratis een stuk fruit
eten. Het subsidiereglement is dit jaar echter gewijzigd, waardoor het Tutti Frutti in
een iets andere vorm zal aangepakt worden. Later krijg je hier meer info over.
We vinden het project te waardevol om niet in te stappen in het nieuwe project.
Kinderen leren hierdoor verschillende soorten fruit kennen en worden zo vertrouwd met
nieuwe smaken. Door fruit te eten in de klas ervaren de leerlingen bovendien dat fruit
eten oké is. We hopen dat onze leerlingen hierdoor ook thuis graag en regelmatig fruit
gaan eten. Een gezond project, maar vooral een erg leuk project!
De vzw ‘De Branding’ helpt ons reeds meerdere jaren met de fruitbedeling en we hopen
dat ze dat ook dit jaar komen doen.
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Multimove / sportsnack
Dit jaar wordt de samenwerking met Multimove herbekeken. In de loop van september
krijg je hier meer info over. Eventuele lessen starten pas in oktober.

Het CLB
Wat is het CLB ?
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop ouders, leerlingen,
leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en
begeleiding.
In een CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen,
psychologisch assistenten, verpleegkundigen en administratieve krachten.
Die verschillende vakmensen werken samen in een team om de school en de ouders te
helpen bij het begeleiden van de kinderen of jongeren.

Wat doet een CLB ?
Het CLB helpt leerlingen, ouders en scholen op de volgende domeinen :
-

het ontwikkelen, leren en studeren
de schoolloopbaan: d.w.z. de keuzemomenten
de preventieve gezondheidszorg
de sociaal-emotionele begeleiding

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen.
Zo kan het zijn dat u zich zorgen maakt om uw kleuter die erg angstig is om naar school
te gaan, of er is bezorgdheid om de steeds maar dalende schoolresultaten van uw dochter
of zoon of u maakt zich zorgen over uw tiener die plots niets meer vertelt thuis en geen
vrienden meer heeft....
Wanneer uw kind zienderogen vermagert, of lijdt onder pesterijen, of wanneer u nood
hebt aan wat ondersteuning bij de opvoeding, kunt u als ouders op het even welk moment
beroep doen op het CLB voor informatie, advies of begeleiding.
Eens de school, de ouders of de leerling een vraag gesteld hebben aan het CLB, wordt in
een eerste gesprek geprobeerd de juiste inhoud van de bezorgdheid te beluisteren.
Soms kan de gevraagde informatie onmiddellijk gegeven worden. Indien nodig volgt na het
eerste gesprek nog verder onderzoek, verdere begeleiding of, indien nodig,
doorverwijzing naar andere instanties.
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Wat is eigen aan de CLB-begeleiding ?
De begeleiding waarvoor een CLB instaat vertoont typische kenmerken:

-

-

de werking is grotendeels vraag gestuurd: een CLB gaat in op vragen van
ouders, leerlingen en scholen; daarnaast kan een CLB ook voorstellen tot
begeleiding aan scholen doen; zo is er ook een CLB-medewerker aanwezig
bij de klasbesprekingen op school;
er zijn twee onderdelen van de CLB-begeleiding die verplicht zijn; bij
spijbelgedrag en bij sommige medische onderzoeken en inentingen;
het centrum begeleidt in de eerste plaats de leerlingen die leerbedreigd zijn
of bij wie de ontwikkeling niet zonder problemen verloopt;
de begeleiding is multidisciplinair, want verschillende vakmensen werken samen
aan een oplossing in teamverband;
de geheimhouding van vertrouwelijke gegevens wordt gegarandeerd; dit
waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB-personeel tegenover
scholen en andere instellingen.

Wanneer contact opnemen met het CLB ?
Als ouders zich zorgen maken over eender wat betreffende de ontwikkeling van hun kind
of over de relatie met hun kind, dan kunnen ze altijd contact opnemen met het CLB. Zo
kan voorkomen worden dat de problemen groter worden.

Wanneer een school vraagt om een leerling te begeleiden doet het CLB een
begeleidingsvoorstel. Het CLB zelf zet de begeleiding slechts voort met de toestemming
van de ouders (voor een leerling jonger dan 12 jaar) óf van de leerling zelf (vanaf 12 jaar).

Iedereen kan contact opnemen met het CLB door telefonisch een afspraak te maken of
door gewoon even langs te lopen.

Meer info: www.vclbizegem.be of 051/30 13 61
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Adviesraden

Uitbreiding en samenstelling Raad van Bestuur
vzw Opvoeding en Onderwijs
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53
8870 Izegem
Voorzitter Geert Feys
Secretaris Isabel Bourgeois
Beheerders E.H. Herman Lecluyse, deken
E.H. Ludwig Dubaere, pastoor
Steve Lervant
Kristien Piccavet
Wim Vansteenkiste
Manfred Geldof
Els Manhaeve
Andy Roels
Luc Devolder
Christine Delaere
Tom Lagae
Hubert Schaubroeck
Jan Defreyne
Filip Van der Haeghen
Coördinerend directeur: Herman Dejonckheere
Pedagogisch coördinerend directeur: Tony Lecoutre
Samenstelling Lokaal Onderhandelingscomité (LOC)
schoolbestuur
personeel
permanent adviseur

Christine Delaere
Steve Lervant
Martine Verschaete
Christine Witdouck
Maxim Esprit, directie
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Samenstelling schoolraad
ouders:

Philippe Dupont, voorzitter
Johan Demyttenaere, secretaris
Katrien Mestdagh
Christine Witdouck
Christine Delaere
Steve Lervant
Greet Vanderhaeghen
Marianne Viaene
Maxim Esprit, directie

personeel:
schoolbestuur:
lokale gemeenschap:
permanent adviseur:

De ouderraad
Viriginie Derumeaux en Cindy Braekevelt zullen dit schooljaar de touwtjes in handen
nemen. We zijn ervan overtuigd dat de samenwerking verder vlotjes zal verlopen.
De ouderraad realiseert heel wat zaken:
-

-

-

Helpende handen
o De stuwende kracht van de pompoenwandeling, de schoolkaarting, de
boekenbeurs, …
Financiële ondersteuning
o Aankoop boeken en gezelschapsspellen
o Bosklas en zeeklas: een bijdrage per leerling en alle vervoerskosten
o De boekenweek wordt georganiseerd en betaald door de ouderraad
o Hulp bij het grootouderfeest.
o Een drankje voor alle ouders op de infoavonden in september
o Afscheidsreceptie 6de leerjaar
Inspraakorgaan
o 2 vertegenwoordigers van de ouderraad zijn lid van de schoolraad en
bieden advies omtrent het reilen en zeilen op school.

Bij de start van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders een kopje koffie van de
ouderraad.
Voor die grote inzet om al die activiteiten te realiseren zijn we hen uiteraard dankbaar.
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Samenstelling scholengemeenschap De Zorg
Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap ”De Zorg”Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53, 8870 Izegem.
Tussen de scholen van de scholengemeenschap is er een samenwerkingsverband
onder leiding van de coördinerende directeur Herman Dejonckheere.
Vanaf dit schooljaar is Tony Lecoutre aangesteld als pedagogisch coördinerend
directeur.
De 10 onderstaande basisscholen vormen samen deze scholengemeenschap:
-GVBS H. Familie, Leenstraat 110, 8870 Izegem
-GVBS St. Rafaël, Baronielaan 19, 8870 Izegem
-GVBS St. Tillo-St. Jozef, Baron de Pélichystraat 6, 8870 Izegem
-GVBS H. Hart, Roeselaarsestraat 334, 8870 Izegem
-GVBS St. Vincentius, Stationsstraat 8, 8860 Lendelede
-GVBS St. Pieter, Prinsessenstraat 13, 8870 Izegem
-GVBS Onze Lieve Vrouw, Brigandstraat 15, 8770 Ingelmunster
-GVBS Centumschool-St.Jozefsschool, Schoolstraat 8, 8770 Ingelmunster
-GVGLS B.O. De Zonnebloem, Slabbaardstraat Noord 90, 8870 Izegem
-GVGLS B.O. St. Idesbald, De Zilten 52, 8800 Roeselare
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Personeelslijst 2017-2018

directie
beleidsondersteuners

Maxim Esprit
Heidi Rommel
Katrien Mestdagh
kleuterafdeling

K1A
K1B
K1C (peuters)
K2A

K2B

Katrien Verfaillie
Pascaline Vansteenkiste &
Annelies Vankeirsbilck
Lobke Demasure
Joke Vermeulen &
Sofie Delaere
Katrien Mestdagh &
Annelies Vankeirsbilck

K3A

Kathleen Verhaeghe

K3B

Sally Verhelle
Claudine Depuydt

leerkrachten
bewegingsopvoeding

Sofie Delaere
Piet Nonkel

kinderverzorgsters
zorg en ambulante
leerkrachten

Ingrid Luyckx
Yanick De Poorter
Annelies Vankeirsbilck
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lagere afdeling
L1A

Ann Beeuwsaert

L1B

Christine Witdouck

L2A

Kathy Couckhuyt

L2B

Nikita Vergote

L3A

Ingrid Mallisse &
Elise Dessauvage

L3B

Fanny Allegaert

L4A

Sofie Bengrine

L4B

Marie-Anne Vercruysse &
Hannelore Demeulemeester

L4C

Janne-Lynn Nyffels

L5A

Delphine Devoldere

L5B

Sabine Vandoorne &
Martine Verschaete

L6A

Isabelle Alsberghe

L6B

Brecht Kesteloot

bewegingsopvoeding

Claudine Depuydt
Piet Nonkel
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zorgteam
zorgcoördinatoren

Isabelle De Beuf
Sabine Vandoorne

zorgleerkrachten

Elise Dessauvage
Sabine Vandoorne
Annelies Vankeirsbilck
Janne-Lynn Nyffels
ondersteunend personeel

ICT - coördinator

Mike Desender

secretariaat

Martine Clinckemaillie
Hilde Leroy

preventie adviseur

Luc Buyse

voor - en naschoolse
opvang

Ingrid Luyckx
Josefien Vanwassenhove
Mieke Pattyn
Nadine Manhaeve

technisch personeel

Patrick Everaert

onderhoudspersoneel

Christine Cremmery
Peggy Declercq
Sanela Toplavic
Nadine Manhaeve
Mieke Pattyn
Ingrid Luyckx

Middagtoezicht

Sanela Topalovic
Josefien Vanwassenhove
Kelly Debrabandere
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