Info ivm het schoolreglement 2018 -2019
Beste ouders,
We zijn er ons van bewust dat het schoolreglement een erg lijvig document is met lange
moeilijke wetteksten. Daarom hier voor jullie de belangrijkste en de nieuwe zaken op een rij
:

Afspraak : op tijd op school !
●
●
●

De schooluren zijn: van 8u25 tot 11u40
van 12u55 tot 15u45 (vrijdag tot 15u00)
De schoolpoort gaat 's morgens open om 8u00 en 's middags pas om 12u45.
Vroeger op school toekomen = betalende opvang zowel ‘s morgens als ‘ s middags.
We houden eraan stipt te beginnen. Kinderen die te laat komen melden zich eerst
aan op het secretariaat.

Afwezig wegens ziekte
●
-

●
●
●

Voor lagere leerlingen en leerplichtige kleuters :
Voor ziekte t.e.m. 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de
ouders. Dit kan slechts 4 maal per schooljaar door de ouders zelf geschreven
worden. Vanaf de vijfde keer is een doktersbriefje vereist.
Is een kind meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een
doktersbriefje nodig
Voor kleuters is er geen leerplicht. Maar het is wel belangrijk dat de kleuters elke
dag naar school komen.
We verwachten dat de ouders de afwezigheden van hun kinderen (kleuter en lager)
’s morgens (telefonisch) melden aan de school.
Kinderen die echt ziek zijn blijven thuis.

Bus
●

●

Vanaf dit schooljaar organiseren we ons busvervoer samen met VBS Blijdhove. Dit
betekent dat de bus zowel leerlingen van Blijdhove als van Sint-Joris zal ophalen en
thuisbrengen.
Enkele afspraken :
- 1 adres om op te halen, 1 adres om af te zetten
- Indien er bij het afzetten, niemand thuis aanwezig is, wordt de leerling
teruggebracht naar de eigen school.
- De leerlingen staan klaar op de afgesproken plaats zodat de bus niet hoeft te
wachten.
- Alle communicatie gebeurt via de busbegeleidster:
Marleen Messelis ☎ 0484 15 18 10 dus niet via de school.
- Buschauffeur : Peter Broucke

Drankje
●

Op school drinken de kinderen enkel water. Ze mogen zelf een flesje water
meebrengen of ze krijgen water van de school.

Fluohesje
●

Elke kleuter en leerling heeft een fluohesje van de school. We vragen om telkens dit
Jorisfluohesje aan te doen op weg van en naar school, zowel ‘s morgens als ‘s
avonds.

Fruitdag
●

Dinsdag = fruit-en groente-dag. Op dinsdag brengen we geen koek mee als
tussendoortje, maar wel fruit of groente.

Gadgets
●

Soms zijn er bepaalde rages waar kinderen graag in meegaan. (bv. spinners,
squishy…)Jammer genoeg zorgt dit vaak voor strubbelingen, jaloezie. Daarom blijven
deze gadgets thuis.

GSM
●

GSM laten we thuis.

Honden
●

Honden zijn op school niet toegelaten. Ook niet in de overdekte zaal.

Kledij
●
●
●

●

De kinderen komen net en verzorgd naar school.
In gesloten schoenen worden kousen gedragen. Teenslippers en strandkledij
kunnen niet.
Vooral voor de oudste klassen vragen we geen spaghettibandjes en extra korte
schortjes te dragen.Geen piercings, geen grote opzichtige oorringen, geen hoge
hakken, geen schmink.
Binnen de gebouwen worden geen hoofddeksels gedragen, uitgezonderd omwille
van
medische redenen.

Luizenproblematiek
●

●
●

Elke eerste dag na een schoolvakantie wordt iedereen gecontroleerd op luisjes.
Indien er luizen of neten gevonden zijn, wordt er een brief meegegeven aan de
ouders, zodat de haren vlug kunnen behandeld worden.
Indien het probleem zich blijft stellen wordt het CLB ingeschakeld.
Mocht je thuis zelf opmerken dat je kind luizen of neten heeft, graag de school
verwittigen.

Maaltijden
●

●

De kinderen die op school blijven eten hebben de keuze tussen een warme maaltijd
van de school of een lunchpakket van thuis. Vanaf dit schooljaar werken we met een
gezamenlijke traiteur binnen alle scholen van de scholengemeenschap en hanteren
we ook dezelfde prijs
prijs kleuter : € 2,75 = € 1,75 maaltijd + € 1 opvang
prijs lager : € 3,30 = € 2,30 maaltijd + € 1 opvang
broodmaaltijd : € 1 opvang. Voor de opvang over de middag wordt er één maal per
jaar een fiscaal attest opgemaakt.

Materiaal
●

Alle kinderen krijgen materiaal van de school aangeboden om te gebruiken zoals
schrijfgerief, passer, slijper. Bij verlies of kapot maken van het gerief moeten de
leerlingen dit materiaal van thuis meebrengen of wordt dit aangerekend op de
maandelijkse factuur.

Maximumfactuur
●

●

Voor dit schooljaar bedraagt het geïndexeerd plafond voor de maximumfactuur
- voor het kleuter : € 45
- voor het lager : € 85
Voor de meerdaagse uitstappen : € 435 per kind voor de volledige schoolloopbaan

Medicatie
●

Er wordt verwacht dat de medicatie zo veel mogelijk thuis wordt toegediend. Als
uitzonderlijk toch medicatie op school moet worden toegediend, kan dit enkel en
alleen met een attest, ondertekend door de dokter.

Opvang
●
●
●

De betalende opvang start om 6u45 tot 8u en na school tot 18u30. Om 16u krijgen
de kinderen een vieruurtje. Prijs : € 0,70 per begonnen half uur.
Op woensdag is er opvang tot 18u30. De kinderen brengen zelf hun boterhammetjes
mee, maar krijgen wel soep.
Fiscale attesten worden één keer in het jaar gemaakt. Er wordt slechts één attest per
kind gemaakt.

Oudercontact
●
●
●
●

Op school zijn er op verschillende data oudercontacten vastgelegd.
Daarnaast staan we steeds open voor een gesprek. Ouders mogen altijd voor of na
school iets vragen aan de leerkrachten of een uitgebreider oudergesprek aanvragen.
Na het belsignaal kan dit niet meer. We houden er aan stipt de les te beginnen.
Dit geldt zowel voor het kleuter als voor het lager.

Problematische afwezigheden
●

De school contacteert onmiddellijk de ouders bij elke problematische afwezigheid.
Van zodra het kind meer dan 5 halve dagen problematisch afwezig is, stelt de school
samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateur.

Rookverbod
●

Vanaf 1 september is er een algemeen rookverbod (24/24, 7/7) op het volledige
schoolterrein, dus ook op schoolfeesten.

Ruzie
● Soms is er wel eens ruzie tussen kinderen op school. De leerkracht probeert dit
steeds op te volgen zonder onmiddellijk tussenbeide te komen. Het is trouwens iets
dat kinderen moeten leren : opkomen voor hun eigen mening, zichzelf weerbaar
opstellen, samen overleggen, luisteren naar een ander, zich bewust zijn van de
invloed van hun eigen gedrag op iemand anders , kunnen een fout toegeven enz…
Lukt dit niet dan komt de leerkracht tussen. We vragen dan ook uitdrukkelijk om als
ouder niet zelf tussen te komen en kinderen aan te spreken. Ook niet om geweld
aan te moedigen. Met slaan of schoppen los je als volwassene ook geen discussie
op. We zouden het fijn vinden als iedereen zich hieraan houdt.

Straf
●

Elke leerkracht heeft het beste voor met jullie kinderen. Soms kan het echter
gebeuren dat er iets is voorgevallen in de klas, op de speelplaats of in de refter...
waardoor de leerkracht zich genoodzaakt ziet op te treden en een sanctie te geven
aan jullie kind. De ouders aanvaarden de sanctie gegeven door de leerkracht en
komen hier niet in tussen. Uitleg en duidelijkheid vragen mag natuurlijk wel.

Studie
●

●
●

Vanaf het eerste leerjaar is er de mogelijkheid om in de studie te blijven op
maandag, dinsdag en donderdag van 16u tot 16u45. Prijs €1. De studiekaart kan
aangekocht worden bij de leerkracht.
Kinderen vanaf het eerste leerjaar kunnen niet naar de opvang voor 16u45, maar
blijven wel in de studie. Pas vanaf 16u45 kunnen ze naar de opvang.
De prijs voor de opvang is dezelfde als voor de studie.

Van en naar huis
●

●
●
●

's Morgens en 's middags bij het toekomen op school spelen en blijven de kinderen
niet in de overdekte zaal. Ze gaan onmiddellijk naar de speelplaats. Dit voor de
veiligheid van alle kinderen.De ouders mogen wel blijven staan in de overdekte zaal
en nog een babbeltje slaan met de andere ouders.
Ouders die hun kind zelf afhalen van school wachten in de overdekte zaal achter de
gebogen lijn. Niet op de speelplaats.
Kinderen die meegaan met de rij of met de fiets houden zich aan de afspraken van
de leerkracht.
De kinderen kunnen enkel ‘alleen naar huis gaan ‘, na een gehandtekende
schriftelijke verklaring waarin de ouders uitdrukkelijk hun toestemming daarvoor
geven. De school is dan niet meer verantwoordelijk.

Verjaardagen
●
●

Voor de kinderen wordt er vanwege de school een klein geschenkje aangeboden.
We vragen om niets aan uw kinderen mee te geven om uit te delen. Eventueel mag
er wel een geschenkje voor de klas gekocht worden.(kleuter)

Zorg
●
●

Elk kind wordt nauwlettend opgevolgd en begeleid. Soms is er wat extra zorg nodig.
Kinderen die een tijdje afwezig geweest zijn door ziekte, krijgen extra zorg indien
nodig. Kinderen die onwettig afwezig geweest zijn krijgen deze extra zorg niet.

Zwemmen:
●

●

●
●
●

Het vak zwemmen/ LO behoort tot het leerplan van de school. Enkel om medische
redenen kan een kind vrijgesteld worden van een zwem- of turnles. Daartoe moet
een briefje van de dokter (voor een lange periode) of van de ouders (voor een
kortere periode) met het kind meegegeven worden.
We houden eraan om alle kinderen een badmuts te laten dragen tijdens het
zwemmen. De badmuts met schoollogo kan aangekocht worden voor €6. Kinderen
die geen badmuts mee hebben kunnen niet in het water. Ze krijgen een badmuts
van de school. Deze wordt aangerekend op de eerstvolgende factuur.
We raden sterk aan dat de kinderen kunnen zwemmen voor ze naar het eerste
leerjaar gaan.
Voor de gymles (lager) vragen we dat de kinderen ons school T-shirt, een donker
turnbroekje en sportschoenen (geen zwarte zolen) dragen.
Vanaf het derde trimester gaan de kleuters uit de derde kleuterklas wekelijks
zwemmen. Er worden telkens zwemouders of -grootouders gevraagd om te helpen
begeleiden.

