Bijlagen bij de
schoolbrochure 2017-2018
lagere school
De schoolbrochure vindt u terug op onze website
www.basisschoolopoeteren.be
Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te
bezorgen aan de school voor 15 september 2017.
Data om niet te vergeten vindt u op pagina 3.
Hang ze op uw prikbord !
Op pagina 4 vindt u de turnrooster terug en op pagina 5 de
zwemrooster voor het eerste trimester.
Op pagina 6 vindt u uitleg over de bijdrageregeling.
Op pagina 7 vindt u het voorschotbedrag dat u dient te betalen
voor 15 september 2017.
Op pagina 8 vindt u het attest dat u dient in te vullen indien uw
kind medicijnen moet nemen op school. Let op, een
doktersattest is noodzakelijk.
De ziektebriefjes vindt u achteraan in de agenda van uw kind.
Belangrijke documenten kan u ook steeds downloaden van
onze website.
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Vrije Basisschool Hink Stap Sprong
Schoolstraat 10
3680 OPOETEREN
2x ondertekenen aub!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schoolreglement:
De heer en/of mevrouw …………………………………………………
ouder(s) van (alle kinderen invullen)
......................................................…………………………………………………………
verklaart in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de
schoolbrochure, met het pedagogisch project, het schoolreglement en de
engagementsverklaring van de Vrije Basisschool Hink Stap Sprong van 1
september 2017 en teken(en)t hierbij voor instemming en akkoord.
Te ...................................

datum ..............................

Handtekening ..................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de
schoolkrant, op de blog,… Voor de publicatie van gerichte foto’s vragen wij een
expliciete toestemming, in overeenstemming met de privacywet.
Ook voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden vragen
wij uw toestemming.
Indien u bezwaar heeft tegen de publicatie, gelieve dit dan schriftelijk mee te delen
aan de directie.
De heer en/of mevrouw ……………………………………………………
ouder(s) van (naam van alle kinderen invullen)
......................................................…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
stemt ermee in dat :
Niet gerichte foto’s worden gebruikt voor de schoolwebsite, nieuwsbrieven, …
Expliciete foto’s worden gebruikt voor de klasblog, klaswebsite
Te …………………………… datum ……………………….
Handtekening………………………………….
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VAKANTIE EN VRIJE DAGEN
Schooljaar 2017-2018

Vrijdag 29 september ‘17 : pedagogische studiedag (vrij voor de kinderen)
maandag 30 oktober ’17 tot en met vrijdag 3 november ‘17 : herfstvakantie

maandag 25 december ‘17 tot en met vrijdag 5 januari ’18 : kerstvakantie
maandag 12 februari ‘18 tot en met vrijdag 16 februari ’18 : krokusvakantie
woensdag 14 maart ‘18 : pedagogische studiedag (vrij voor de kinderen)
maandag 2 april ‘18 tot en met vrijdag 13 april ’18 : paasvakantie
maandag 23 april ’18 : lokale verlofdag (dag na het vormsel)
maandag 30 april ‘18 : lokale verlofdag (dag na de eerste communie)
dinsdag 1 mei ’18 : vrij (dag van de arbeid)
donderdag 10 mei ’18 : vrij (O.H.Hemelvaartdag)
vrijdag 11 mei ’18 : vrij (brugdag)
maandag 21 mei ‘18 : vrij (Pinkstermaandag)
vrijdag 29 juni ’18 : het schooljaar eindigt om 12.00u
BELANGRIJKE DATA
Schoolfeest : zaterdag 9 juni ‘18
Zeeklassen voor het 5de leerjaar : 2 mei ’18 – 4 mei ‘18
Vormsel : zondag 22 april ‘18
Eerste communie : zondag 29 april ‘18
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Turnrooster
Maandag:

Voormiddag: juf Nadja
2de juf Liliane
2de juf Marleen
3de juf Veerle
Namiddag: meester Marijn
4de juf Lieve
6de meester Raf

woensdag:

Voormiddag: juf Nadja + juf Rita of juf Inge
kleuters juf Miet en juf Inge/Rita
kleuters juf Marleen
kleuters juf Gerarda

donderdag:

Voormiddag: juf Nadja
1ste leerjaar juf Marie-Jeanne en juf Véronique
2de juf Marleen

vrijdag :

Voormiddag: juf Nadja
kleuters juf Inge en juf Miet
kleuters juf Marleen en juf Gerarda
Namiddag: meester Marijn
Wisseluren voor de leerlingen die niet gaan zwemmen die week.
5de juf Heidi
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Betreft : regeling schoolzwemmen : abonnement 1ste reeks van 6 beurten
Geachte ouders
Zoals in het verleden gaan de leerlingen van de lagere afdeling zwemmen. De school draagt
de kosten voor het vervoer van en naar het zwembad, de toegangsprijs en de zwemles voor
de kinderen van het derde leerjaar. De overige leerlingen betalen 2,15 euro per zwembeurt.
Omdat zwemmen in onze moderne tijd een noodzaak is (eindtermen), durven wij uw
volledige medewerking vragen om een zo talrijk mogelijke deelname te verzekeren. Mogen
we er u nog eens op wijzen dat we een schriftelijke verklaring verwachten wanneer uw kind
niet mee gaat zwemmen.
De kinderen gaan zwemmen in aaneensluitende periodes van 5 of 6 weken. In totaal zullen
zij 11 of 12 weken gaan zwemmen.
Enkele praktische wenken:
-dag en uur: VRIJDAG :10.00 uur - vertrek van de bus : 9.30 uur.
-zwemgerief: zwempak en twee handdoeken.
-groepsindeling:
1) 2de juf Marleen – 2de juf Liliane – 4de juf Lieve
08/09 – 15/09 - 22/09 - 06/10 – 13/10 – 20/10
2) 1ste juf Marie-Jeanne – 1ste juf Véronique – 6de meester
Raf – 6de juf Annick
27/10 – 10/11 – 17/11 – 24/11 – 01/12 - 08/12
3) 3de juf Veerle - 5de juf Heidi – 5de juf Eef
15/12 – 22/12 – 12/01 – 19/01 – 26/01 – 02/02
Onkosten voor de eerste reeks zwemles en vervoer:
12,90 euro (dit bedrag zit reeds in het voorschot en moet niet apart betaald worden)
Gratis voor het derde leerjaar
Indien uw kind deze zwemlessen mag volgen, gelieve dan het onderstaande strookje per
kerende terug te bezorgen aan de klastitularis, zoniet, gelieve een doktersattest te bezorgen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHOOLZWEMMEN (enkel in te vullen voor leerlingen van het eerste leerjaar of nieuwe leerlingen)
Ondergetekende, vader/moeder van .........................................................
verklaart zich akkoord dat zijn (haar) zoon (dochter) de zwemlessen volgt


Mijn kind kan reeds …………….. meter zwemmen en bezit het …………………brevet.



Mijn kind kan niet zwemmen.
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Bijdrageregeling
Voor scholen van het gesubsidieerde 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.
Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:
 activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en
ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen
bepalen. Voor deze categorie dient de school een maximumfactuur te respecteren. Voor
het schooljaar 2017-2018 bedraagt het geïndexeerd plafond:
- voor kleuters 45 euro;
- voor het lager onderwijs bedraagt het geïndexeerd bedrag 85 euro per leerjaar.
 Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 20172018 een maximumfactuur van €425 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs
te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden. Voor onze
school valt hieronder de zeeklas in het vijfde leerjaar. De kostprijs hiervoor schommelt
rond € 120.
 Tenslotte zijn er nog een aantal diensten of producten die vallen onder het vrijblijvend
aanbod. We denken aan drankjes, tijdschriften, foto’s, … De financiële bijdrage van de
ouders hiervoor stemt overeen met de normale prijs van het product of de dienst. Het staat
de ouders vrij deze producten, benodigdheden of diensten, indien mogelijk, ook buiten de
school aan te schaffen.
Vrijblijvend aanbod:
Drank:

€ 0,50 per bonnetje

Aanbod:

Averbode en andere tijdschriften: zie intekenformulier

Klasfoto:

ongeveer 2,50 euro

Gymkleding:
Kleuters: turnpantoffels en gemakkelijk zittende kleding.
Lagere school: blauwe of zwarte short, T-shirt van de school en turnpantoffels.
De ouderraad schenkt elke leerling een T-shirt met het logo van de school.
Wenst u een nieuw T-shirt dan kan u deze aankopen voor 6 euro.
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Ook dit schooljaar werken we met een voorschot per trimester. Dit geldt
enkel voor de lagere school, niet voor de kleuters.
Met de voorschotten worden verschillende activiteiten betaald zoals zwemmen,
theater, sportactiviteiten, schoolreis,…
Voor het eerste trimester bedraagt het voorschot :
1ste leerjaar : 30 euro
2de leerjaar : 30 euro
3de leerjaar : 20 euro (gratis zwemmen)
4de leerjaar : 30 euro
5de leerjaar : 40 euro (schoolreis 1ste trimester)
6de leerjaar : 40 euro (schoolreis 1ste trimester)
Op het einde van het trimester ontvangt u een overzicht van de kosten die er
gemaakt werden.

Gelieve het voorschot te betalen in een gesloten enveloppe met de
naam van de leerling erop en dit voor vrijdag 15 september 2017.
-------------------------------------------------------------------------------------
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Attest medicijnen
Naam van de leerling: ________________________________ klas: ________________
Vestigingsplaats: Vrije Basisschool Hink Stap Sprong , Schoolstraat 10, 3680 Opoeteren
Naam van de ouders: __________________________________ tel: _________________

Naam geneesheer: _________________________________________________________
Adres geneesheer: _________________________________________________________
Telefoon geneesheer: _______________________________________________________

Naam medicijn: _______________________________________ Vorm: _______________
Dosering: _________________________________________________________________
Tijdstip en frequentie: _______________________________________________________
Vervaldatum: ________________ Hoe bewaren? _________________________________

Voorzorgen: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Handtekening ouders

Handtekening geneesheer
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