Beste ouders,
Hier volgt de belangrijkste informatie uit het schoolreglement 2021-2022.
Dit document kan je samen met het volledige schoolreglement nalezen op de website van onze school.
www.sint-joris.net
Mocht je dit wensen, kan je ook een papieren versie opvragen.

Afspraak : op tijd op school !
●
●

●
●

Kinderen die niet naar de opvang gaan, komen pas vanaf 8u15 naar school.
De kinderen komen binnen via de groene poort, Fabiolalaan 2. De kinderen mogen onmiddellijk
doorgaan naar de klas. De klasleerkracht is al in de klas. Op die manier is er tijd voor een warm en
rustig onthaal en een individuele babbel.
De lessen starten om 8u30.
Kinderen die te laat komen, melden zich eerst aan op het secretariaat.

Afwezigheden

●

●
●

●
●
●

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 medisch attest
vereist.
Voor kleuters 2,5-jarigen, 3-jarigen en 4-jarigen is er geen leerplicht, maar het is wel belangrijk dat de
kleuters elke dag naar school komen.
De 5-jarigen in het kleuteronderwijs moeten een voldoende aanwezigheid hebben van minstens 290
halve dagen. De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige als aanvaardbaar wordt
beschouwd.
We vragen aan de ouders om de afwezigheid van hun kind (zowel kleuter als lager) ‘s morgens
telefonisch te melden aan de school.
Kinderen die ziek zijn blijven thuis.
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.

Drankje :
●

Bij het middageten mag water, een melkdrankje of fruitsap. Geen blik en prik.
Tijdens de dag : De kinderen mogen zelf water meebrengen in een hervulbaar flesje.
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Fluohesje
●

Elke kind heeft een fluohesje van de school. Dit dragen ze op weg van en naar school en bij elke
uitstap.

Fruitdag
●

Op dinsdag eten we enkel een stuk fruit of groente als tussendoortje, geen koek. Dit zowel tijdens de
ochtend- als de middagspeeltijd.

Gadgets en GSM
●

Gadgets, GSM en waardevolle voorwerpen laten we thuis.

Google account
●

In onze school gebruiken we G Suite for Education. Indien je akkoord gaat met het schoolreglement
geef je automatisch toestemming om een G Suite for Education-account voor je kind te maken en te
beheren. G Suite for Education is een reeks onderwijs productiviteitstools van Google, bestaande uit
Gmail, Agenda, Documenten en meer, die over de hele wereld wordt gebruikt door tientallen miljoenen
leerlingen en docenten. De leerlingen gebruiken hun G Suite-account om aan opdrachten te werken,
met de leerkrachten te communiceren, in te loggen op hun Chromebook en om de eindtermen te
behalen. Tevens worden ook vaardigheden voor digitaal burgerschap geleerd die van hen verwacht
wordt in de 21e eeuw.

Honden
●

Honden zijn niet toegelaten op school .

Kledij
●
●
●

De kinderen komen net en verzorgd naar school. In gesloten schoenen worden kousen gedragen.
Geen teenslippers of strandkledij.
Vooral voor de leerlingen uit de bovenbouw vragen we geen spaghettibandjes en extra korte shortjes te
dragen. Piercings, hoge hakken, schmink, grote opzichtige oorringen horen niet thuis op school.
Binnen de gebouwen worden geen hoofddeksels gedragen, uitgezonderd omwille van medische
redenen.

Luizenproblematiek
●
●
●

Na elke 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 zelf luisjes opmerken, graag de school verwittigen.
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Maaltijden
●
●
●

De kinderen die op school blijven om te eten, brengen hun picknick en drankje mee. Er is dit schooljaar
door de verbouwingen tijdelijk geen warm eten mogelijk.
Broodmaaltijd
€ 1 middagopvang
Voor de middagopvang wordt er jaarlijks een fiscaal attest opgemaakt.

Mailverkeer
●
●
●

Het corona tijdperk heeft ons geleerd dat digitale communicatie heel belangrijk is. Daarom zal er
vanuit de school steeds vaker op deze manier gecommuniceerd worden.
Alle ouders hebben reeds een smartschoolaccount, of zullen een account krijgen.
Plotse wijzigingen of dringende zaken worden best telefonisch doorgegeven (vb plots niet op school
eten of niet in de opvang blijven)

Materiaal
●

Alle leerlingen krijgen materiaal van de school aangeboden om te gebruiken zoals schrijfgerief, een
passer, slijper. Bij verlies of opzettelijk stuk maken van het materiaal brengen de leerlingen dit
materiaal mee van thuis of wordt het aangerekend op de maandelijkse factuur.

Maximumfactuur
●

Voor dit schooljaar bedraagt het geïndexeerd plafond voor de maximumfactuur :
voor het kleuter : €45
voor het lager : € 90
voor de meerdaagse uitstappen : € 450 voor de volledige schoolloopbaan.

Medicatie
●

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

Middag
●

●
●

Kinderen die naar huis gaan om te eten, worden afgehaald in de Fabiolalaan, hoofdingang secundair.
Indien ze om 12u nog niet zijn opgehaald, gaan ze terug mee naar de refter. Zij komen pas terug om
12u55 stipt.
Kinderen van het lager die op school eten, gaan na het middageten, onder begeleiding van enkele
leerkrachten spelen op het Vaubanstadion.
De kleuters blijven op school op de kleuterspeelplaats.
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Naar huis
●

●
●
●

De kinderen die naar huis gaan, worden afgehaald door de ouders in de Fabiolalaan, aan de
hoofdingang van de secundaire school. De kinderen wachten bij hun leerkracht op het voetpad.
De ouders staan op het gedeelte van de straat, voor de parkeerplaats van de bussen. NIet op het
fietspad.
Pas als de leerkracht de goedkeuring geeft, mogen de kinderen naar de ouders gaan.
Kinderen die meegaan met de rij of met de fiets houden zich aan de afspraken van de leerkracht.
Er zijn drie huisrijen : een rij richting Barakken, rij richting Bruggestraat, rij richting Kortrijkstraat.
Kinderen kunnen slechts ‘alleen naar huis gaan ‘, na een gehandtekende schriftelijke verklaring
waarin de ouders uitdrukkelijk hun toestemming daarvoor geven. De school is dan niet meer
verantwoordelijk.

Opvang
●
●
●
●

De kinderen komen ‘s morgens binnen via de groene poort Fabiolalaan 2 en gaan onmiddellijk door tot
aan de refter
De betalende opvang start om 6u45 tot 8u en vanaf 16u tot 18u30. Om 16u krijgen de kinderen een
vieruurtje(€0,40). Prijs opvang per begonnen kwartier is €0,40.
Ook op woensdag is er opvang tot 18u30.
Voor de opvang wordt er jaarlijks een fiscaal attest opgemaakt.

Oudercontact
●

Op school zijn er op verschillende data oudercontacten vastgelegd. Daarnaast staan we steeds open
voor een gesprek met de klasleerkracht, zorgcoördinator of directie. Een uitgebreid overlegmoment
wordt best vooraf aangevraagd.

Rookverbod
●

Er geldt een algemeen rookverbod (24/24, 7/7) op het volledige schoolterrein.

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,
kunnen een fout toegeven enz.. Lukt dit niet dan komt de leraar 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 vragen alle
ouders zich hieraan te houden.
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Straf
●

Elke leerkracht heeft het beste voor met de 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. De ouders aanvaarden deze sanctie en komen hier niet in
tussen. Uitleg en duidelijkheid vragen mag natuurlijk wel.

Studie
●
●

Vanaf het tweede leerjaar is er de mogelijkheid om in de studie te blijven op maandag, dinsdag en
donderdag van 16u tot 16u45. Prijs €1,20 (= prijs opvang). Dit wordt aangerekend op de factuur.
Op die dagen kunnen deze kinderen pas naar de opvang na de studie.

Verjaardagen
●
●

Voor de kinderen wordt er vanwege de school een klein geschenkje aangeboden. De jarige wordt in
elke klas gevierd.
De kinderen brengen zelf niets mee om uit te delen.

Zorg
●
●

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

Sport
●

●

●
●

Het vak zwemmen/ LO behoort tot het leerplan van de school. Om medische redenen kan een kind
vrijgesteld worden van een zwem- of turnles. Dit kan enkel met een medisch attest (voor een lange
periode) of met een briefje van de ouders (voor een kortere periode).
Kinderen die niet mee gaan zwemmen, blijven op school. Zij werken aan taken die voorzien worden
door de klasleerkracht. Dit doen ze in het bureau of in een andere klas.
Kinderen die hun zwemgerief vergeten hebben, gebruiken zwemgerief van de school.
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 in CC de Steiger (lager) vragen we dat de kinderen ons school T-shirt, een donker
turnbroekje en sportschoenen (geen zwarte zolen) dragen. Indien mogelijk een paar extra
sportschoenen voor buiten.
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●

Vanaf het derde trimester gaan de kleuters uit de derde kleuterklas wekelijks zwemmen. Er worden
vrijblijvend zwemouders of -grootouders gevraagd om te helpen begeleiden.
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