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Info van de school

1. Algemene info
1.1 De school
Kleuter en lagere school:
 Alfons Biebuycklaan 24, 9050 Gentbrugge
o Telefoon: 09/230 82 40
o GSM opvang : 0479 / 232 920
Kleuterschool:
 Henri Bouckaertstraat 29, 9050 Gentbrugge
o Telefoon: 09/231 55 11
o GSM opvang : 0479 / 232 919
GSM directie
: 0479 / 349 366
GSM brugfiguur Véronique : 0471 / 857 090
2. De schooluren
2.1 Schooluren

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
woensdag

VOORMIDDAG
8.25 – 11.40
8.25 – 12.05

NAMIDDAG
13.10 – 15.35

Gelieve steeds op tijd, om 8u25, op school te zijn.
De schoolpoort is onder de middagpauze gesloten van 11u50 tot 12u45.
2.2 De opvanguren
OCHTEND
maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
woensdag

7.00 – 8.00

MIDDAG
11.40 -13.10 €0,80

AVOND
16.00 – 18.00 € 0,70/30 min

€0,50/30min
12.30 – 17.00

€ 1,25/60 min

Wie de kinderen te laat ophaalt, zal door de toezichter en/of directie worden aangesproken om de
gemaakte extra (toezicht)kosten te betalen.
3. De maaltijden
- Toezicht
Alle kinderen die op school blijven eten (boterhammen of warm) betalen €0,80 toezicht.
- Warme maaltijden
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er een warme maaltijd mogelijk.
Kleuter
Lager

€ 3 + € 0,80 (toezicht)
€ 3,15 + € 0,80 (toezicht)

- Boterhammen
Zelf mee te brengen van thuis.
-

Soep of melk

€ 0,50
€ 0,50

Soep
Melk

-

Drinken

Leerlingen kunnen hun eigen drank (melk of water) naar school meebrengen.

5. Afwezigheden
5.1 Afwezig zijn
Leerlingen die leerplichtig (+6j) zijn moeten aanwezig zijn in de school.
Het is belangrijk dat ook kleuters regelmatig naar school komen.
-

Bij ziekte

 Met een maximum van 4 briefjes door de ouder geschreven per schooljaar.
 Meer dan 3 dagen na elkaar ziek? Dan heb je een doktersattest nodig.
5.2 Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden zonder briefje zijn problematische afwezigheden.
Van zodra het kind meer dan 5 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen
met het CLB een begeleidingsdossier op.

6. CONTACTEN TUSSEN OUDERS EN DE SCHOOL
6.1. Schoolagenda, lessen en werken
Lagere school:
In hun schoolagenda noteren zij de opgave van hun taken en mededelingen.
De ouders moeten de agenda dagelijks handtekenen.
Ouders kunnen eventueel ook een mededeling in de agenda noteren.
Kleuters:
In de kleuterklassen is er een heen- en weerschriftje tussen juf en ouders.
Maak het heen- en weerschriftje elke dag leeg.
6.2 Toetsen en rapporten
Via het rapport proberen wij u een beeld te geven van de vorderingen van uw kind.
rapport moet ondertekend worden.

Het

6.3 Leerlingenpasje
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar kunnen een pasje krijgen om zonder
begeleiding te school te verlaten.
6.4 Afhalen van leerlingen tijdens de lesuren
Kinderen kunnen enkel voor een dringende
Meld je eerst aan bij de directie.

reden

vroeger

uit

de

klas

worden

gehaald.

7. OVERZICHT KOSTEN
Elke maand gaat de factuur met uw kind mee naar huis.
De factuur kan per overschrijving betaald worden. Gelieve de mededeling toe te voegen. Indien gewenst
kan de rekening ook cash op het secretariaat worden betaald.
7.1 Maaltijden
- Toezicht
Alle kinderen die op school blijven eten (boterhammen of warm) betalen €0,80 toezicht.
- Warme maaltijden
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er een warme maaltijd mogelijk.
Kleuter

€ 3 + € 0,80 = € 3,80

Lager

€ 3,15 + € 0,80 = € 3,95

- Boterhammen
Zelf mee te brengen van thuis.
-

Soep of melk
€ 0,50
€ 0,50

Soep
Melk

7.2 Opvang
OCHTEND
maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag
woensdag

7.00 – 8.00

MIDDAG
11.40 -13.10 € 0,80

€ 0,50/30min
12.30 – 17.00

7.3 Turnkledij voor de lagere school
Turnkledij van de school kan in september besteld worden.
T-shirt
€8
Short
€8
Gelieve turnpantoffels (witte zool) zelf te voorzien.
7.4 Zwemmen
De lagere school gaat om de 14-dagen zwemmen.
De 3de kleuterklas gaat na de paasvakantie wekelijks zwemmen.
Zwemmen

AVOND
16.00 – 18.00 € 0,70/30 min

€ 1 per zwembeurt

7.5 Franse les voor het 5de en 6de leerjaar
Kinderen van het 5de en 6de leerjaar kunnen Franse les volgen.
Deze lessen zijn wekelijks na de schooluren en zijn niet verplicht.

€ 1,25/60 min

Franse les

€ 1 per les

7.6 Meerdaagse uitstappen
In juni gaat het 1ste leerjaar een week op zeeklas.
In oktober gaat het 6de leerjaar een week op bosklas.
Zeeklas

€ 175*

Bosklas

€ 175*
*prijzen onder voorbehoud

De betaling van deze uitstappen kan maandelijks via een afbetalingsplan.
7.7 Allerlei
Uitstappen worden steeds vooraf gecommuniceerd.
De kostprijs wordt op voorhand doorgegeven.
Wij verwachten alle kinderen aanwezig op elke uitstap.
7.8 Vragen
Bij vragen over de rekeningen kan u steeds terecht bij de directie, bij brugfiguur Véronique of op het
secretariaat bij juf Sabrina.

