
Mariakerke, 1 september 2017 

Beste ouder 

De grote vakantie ligt al weer achter ons en vol goede moed stappen we het nieuwe schooljaar in! 

Het uitgelezen moment om al enkele belangrijke punten op te sommen. 

Het schoolreglement staat ook op onze website.  

Vanaf heden behoren we tot GO!Scholengroep.Gent – Schoonmeersstraat 26, Gent – met als Algemeen 

Directeur Stephan Brynaert.  

  

1. Schooluren 

- Kleuterafdeling:  van 08.30 uur tot 11.40 uur 

 van 13.30 uur tot 15.30 uur 

 op woensdag: van 08.30 uur tot 12.05 uur 

speeltijd: 10.10 uur tot 10.25 uur 

we voorzien enkel een speeltijd tijdens de ochtend, daar de kleuters reeds 

een lange middagpauze hebben. Koek- en drankmomentje wordt steeds 

voorzien in de klas, zowel ’s morgens als ’s namiddags. 

 

- Lagere afdeling:  van 08.30 uur tot 12.05 uur 

 van 13.30 uur tot 15.30 uur 

 speeltijden:  

 10.10 uur tot 10.25 uur  

 14.25 uur tot 14.40 uur  

 

Begin schooldag 

1. Kinderen die voor 8u00 op school zijn, gaan naar de opvang, ook zij die om 7u55 toekomen. Het 

kan niet dat kinderen op straat of ergens op de speelplaats wachten. Dit in functie van de 

veiligheid van de kinderen. 

2. De activiteiten en lessen gaan stipt van start om 8u30 in de klassen. Dit betekent dat we 

verwachten dat alle kinderen aanwezig zijn om 8u25.  

Het onthaalmoment in de klas is voor alle kinderen zeer belangrijk! 

3. Kinderen die te laat komen, moeten steeds langs het schoolsecretariaat passeren. 

 

Middagpauze 

1. Kleuters: worden om 11u40 door de kleuterleid(st)er naar de schoolpoort gebracht  

2. Kinderen van de lagere afdeling: wachten hun ouders op aan het blok van het secretariaat. 

Gelieve hen daar af te halen om 12u05. 

 

Einde van de schooldag (Eeklostraat + kleuters Casierlaan) 

1. Omstreeks 15u25 worden de lessen beëindigd in de klas 

2. De leerlingen van de lagere afdeling staan, net zoals de kleuters, om 15u30 in hun rij op de 

speelplaats, ouders halen daar hun kind op nadat de schoolpoort stipt om 15u30 open gaat.  

3. Kinderen die zelfstandig naar huis gaan, verzamelen in een aparte rij. Wij vragen dan ook om 

deze rij met de 2 begeleidende leerkrachten eerst door te laten vooraleer je het schoolterrein 

betreedt. Dit in functie van de veiligheid van de kinderen.  

4. Wanneer de kinderen om 15u35 niet zijn afgehaald, mogen deze nog even spelen op de 

speelplaats en gaan om 16u00 naar de opvang. 



Einde van de schooldag (Casierlaan) 

1. Omstreeks 15u25 worden de lessen beëindigd in de klas 

2. Om 15u30 wachten de ouders hun kinderen op aan de schoolpoort 

3. Wanneer de kinderen om 15u35 niet zijn afgehaald, mogen deze nog even spelen op de 

speelplaats en gaan dan om 16u00 naar de opvang. 

 

Vakantie- en kindvrije dagen: 

• Pedagogische studiedag  woe. 18 oktober 

• Herfstvakantie:    ma. 30 oktober t.e.m. zo. 5 november  

• Kerstvakantie:    ma. 25 december t.e.m. zo. 7 januari  

• Pedagogische studiedag  woe. 7 februari  

• Krokusvakantie:    ma.12 t.e.m. zo. 18 februari  

• Pedagogische studiedag  woe. 21 maart  

• Paasvakantie:    ma. 2 t.e.m. zo. 15 april  

• Facultatieve verlofdag   ma.  30 april  

• Dag van de Arbeid:    di. 1 mei  

• Hemelvaart:    do. 10 en vrij. 11 mei  

• Pinkstermaandag + facultatieve vrije dag: ma. 21 en di. 22 mei  

• Zomervakantie:    ma. 2 juli t.e.m. vrij. 31 augustus  

 

2. Opvang 

Voor- en naschoolse opvang 

a. niet-betalend:    van 08.00 uur tot 08.30 uur 

                              van 15.30 uur tot 16.00 uur 

                              op woensdagmiddag: van 12.05 uur tot 12.20 uur 

b. betalend:   van 07.00 uur tot 08.00 uur 

                      van 16.00 uur tot 18.00 uur 

                      op woensdagnamiddag: van 12.20 uur tot 18.00 uur  
 

De prijs, voor de ochtend- en de avondopvang, bedraagt € 0,75 per beginnend half uur. Van 17u30 tot 

18.00u bedraagt de prijs € 1,5. De toezichthouder scant aankomst- en vertrekuur. De betalingen 

gebeuren via de maandelijkse afrekeningen. 

De leerlingen die voor 07.00 uur aan de schoolpoort staan, vallen niet onder de verantwoordelijkheid 

van de school en zijn niet verzekerd. 

Leerlingen die in de avondopvang blijven, moeten ten laatste om 18.00 uur afgehaald worden. Voor 

kinderen die om 18.00 uur niet afgehaald zijn, rekenen wij een boete van € 5 aan. 

Op woensdagnamiddag is er opvang in de Eeklostraat tot 18.00 uur. 

De prijs voor de woensdagnamiddag bedraagt per beginnend half uur € 1. 

 

De leerlingen van de Casierlaan die om 12u15 niet afgehaald werden, worden met de schoolbus naar 

de Eeklostraat gebracht, waar de betalende opvang start. 



De leerlingen brengen hun lunchpakket mee. Ze worden in de Eeklostraat door hun ouders of daartoe 

gemachtigden afgehaald. 

 

Indien u uw kind door een derde laat afhalen, is het belangrijk dat de toezichthouder via de 

agenda of het heen-en-weerschriftje hiervan op de hoogte gesteld wordt. 

 

3. Remgeld  

De leerlingen (kleuter / lager) die over de middag op school blijven, betalen per middag € 0,45.  

Leerlingen van de lagere afdeling die tijdens de middagpauze naar huis gaan, komen pas om 13.10 uur 

terug naar school. 

 

4. Drank 

Tijdens de speeltijd (voor- en/of namiddag)  

per flesje:    melk      € 0,35 

    water    € 0,35  

 ongezoet fruitsap € 0,40. 

Er mogen geen brikjes en/of blikjes meegegeven worden. Herbruikbare flesjes of drinkbekers zijn 

toegestaan.  

Koeken worden meegegeven in een koekendoosje. Dit alles om de afvalberg zo klein mogelijk te houden. 

Graag elke dag een portie fruit! 

 

5. Schoolrestaurant 

De leerlingen kunnen vanaf vrijdag 1 september een warme maaltijd op school gebruiken. 

De Wijze Eik neemt deel aan het project duurzame voeding.  

Kleuterafdeling :  

menu : soep, warme dagschotel of vegetarische schotel, nagerecht  € 3,50   

  enkel soep:  € 0,60 

 Lagere afdeling : 

 menu : soep, warme dagschotel of vegetarische schotel, nagerecht  € 4    

of naar keuze:- soep     € 0,60 - drankje :  water met of zonder bruis     € 0,35 

 

6. Zwemmen: 

o eerste graad: om de veertien dagen. Het eerste leerjaar gaat gratis zwemmen. Zij betalen ook 

niet voor het busvervoer. 

o tweede en derde graad: eenmaal per maand 

Prijs per zwembeurt: € 2 zwembad + € 1 bus = 3 euro. 

Let op: shorts of bermuda’s zijn niet toegelaten in het zwembad !  

 

 

 

 



7. Betalingen: 

- we bieden de mogelijkheid om de schoolfactuur (maaltijden, remgeld, schoolbus, soep, drankjes, 

zwemmen, opvang) via overschrijving of domiciliëring te betalen. Maandelijks zal u de factuur met het 

te betalen bedrag ontvangen via de agenda of het heen-en-weerschriftje.  

- GWP's, maximumfactuur (mapjes, uitstappen, …) of andere extra's gebeuren via een aparte 

ophaling.  

 

8. Infoavonden en oudercontacten: 

- Verplichte infoavond: 

afdeling Eeklostraat:  maandag 4 september 2017 

afdeling Casierlaan:  dinsdag 5 september 2017 

Na een korte uiteenzetting door de directeur gaan de ouders met de klassentitularis van hun kind naar de 

klas. Leerlingen die hun ouders vergezellen, blijven bij hun ouders. 

Oudercontacten kleuterafdeling 

 Casierlaan en Eeklostraat uur 

oudercontact 1 

(verplicht voor iedereen) 

di 24 okt – do 26 okt 16 u – 19 u 

oudercontact 2 di 19 dec – don 21 dec  op aanvraag 

oudercontact 3 di 13 ma – don 15 ma op aanvraag 

oudercontact 4  

(verplicht voor iedereen) 

ma 25 en 26 juni  16 u – 19 u 

 

Oudercontacten lagere afdeling  

 Casierlaan en Eeklostraat uur 

oudercontact 1 

(verplicht voor iedereen) 

di 24 okt – do 26 okt 16 u – 19 u 

oudercontact 2 di 23 jan – do 26 jan op aanvraag 

oudercontact 3 di 24 april – 26 april  op aanvraag 

oudercontact 4  

(verplicht voor iedereen) 

ma 25 en 26 juni 16 u – 19 u 

 

 

8. Opgelet!  

Elke verandering in de gezinssituatie (adres, telefoon, te verwittigen personen,…) moet via het heen-

en-weerschriftje of de agenda worden meegedeeld. 

 

9. Schoolcommunicatie: 

Mededelingen gebeuren via GIMM-e. De schoolkalender en het reglement zijn terug te vinden op de 

website www.dewijzeeik.be. 

Indien u mededelingen op papier wenst, kan u deze aanvragen via het schoolsecretariaat. 

 

 

 



10. Medicatie 

Indien uw kind medicatie op school moet nemen, dient daarvoor een formulier ingevuld te worden door de 

dokter. Je kan dit formulier vinden op de website.  

 

11. In te vullen formulieren en terug mee te brengen op woensdag 6 september: 

- bijlage 1: attest toestemming publicatie van beeldmateriaal 

- bijlage 2: formulier ondertekenen pedagogisch project en schoolreglement 

- bijlage 3: keuzeformulier 

 

 

 

 

 

  



Bijlage 1 

Modelformulier privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal 

Toestemming om beeldmateriaal te maken en publiceren van dat materiaal 

 

 

 

1 september 2017 

 

Beste ouder 

Het kan gebeuren dat de school of een tv-ploeg foto’s, video- of televisieopnames van 

leerlingen maakt tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die 

gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door dit 

document te ondertekenen, geeft u hiervoor toestemming. Waarvoor dank. 

Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te 

verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan overeenkomstig de privacywet. 

Met vriendelijke groeten 

Miguel Plets en Martine Waeytens 

Directeur De Wijze Eik 

 

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2017-2018 vanaf  

1 september beelden/foto’s van …………………………………………..[naam van de 

leerling ] uit klas .................te maken en te publiceren op de website, GIMME-e,... 

 

Datum       Handtekening ouder 

 

 
 

AAmmaanndd  CCaassiieerr  ddee  tteerr  

BBeekkeennllaaaann  2266  

99003300  MMaarriiaakkeerrkkee  

TTeell..  0099//221166  8844  2266  

FFaaxx  0099//221166  8844  2299  

EEeekklloossttrraaaatt  112211  

99003300  MMaarriiaakkeerrkkee  

TTeell..  0099//222266  5522  8800  

FFaaxx  0099//223366  2222  0011  

 

 

 



 

bijlage 2 

Pedagogisch project en schoolreglement vanaf 1 september 2017 

Ondergetekenden (naam ouder) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

en (naam van de leerling(e)), 

____________________________________________ 

 

uit klas _____________________________________ 

 

van school ___________________________________ 

 

 

Bevestigen hierbij: 

het schoolreglement voor het schooljaar 2017-2018 en het pedagogisch project geraadpleegd 
te hebben op de website van de school www.dewijzeeik.be en ondertekenen voor 
kennisneming en akkoord. 
 

 

te __________________________________________ 

 

op (datum)___________________________________ 

Handtekening(en) 

 

De ouder(s)  ____________________________________ 



Bijlage 3: keuzeformulier kleuters  

De Wijze Eik, Mariakerke schooljaar 2017-2018 

 

Beste ouder 

Gelieve deze lijst op woensdag 6 september volledig ingevuld (juist hokje aankruisen) af te 

geven aan de klassentitularis. Wijzigingen worden steeds via de agenda aan de 

klassentitularis meegedeeld.  

Naam :  ................................................................. 

Klas :  ........................ 

 

1. Maaltijden 

    warme maaltijd   

    boterhammen  

    soep  

    naar huis  

 

2. Drank tijdens de speeltijden :  

    melk  

    niet-bruisend water  

    bruisend water  

    ongezoet fruitsap   

 

3. Opvang :  

    ‘s morgens  

    ‘s avonds  

    ‘s morgens en ‘s avonds  

    woensdagnamiddag  

 

 

 

Datum : ……………………………..    Handtekening ouder 



Bijlage 3: keuzeformulier lager Casierlaan  

De Wijze Eik, Mariakerke schooljaar 2017-2018 

Beste ouder 

Gelieve deze lijst op woensdag 6 september volledig ingevuld (juist hokje aankruisen) af te 

geven aan de klassentitularis. Wijzigingen worden steeds via de agenda aan de 

klassentitularis meegedeeld.  

Naam :  .............................................................. 

Klas :  ........................ 

 

1. Maaltijden :  5. De leerling verlaat de school : 

    warme maaltijd      via de Notenlaan  

    boterhammen      via de Casierlaan  

    soep  

    naar huis  

 

2. Drank tijdens de speeltijden : 

    melk  

    niet-bruisend water  

    bruisend water  

    ongezoet fruitsap   

 

3. De leerling komt naar school :  

    te voet  

    met de fiets  

    met de wagen  

    met de schoolbus  

    met de lijnbus  

 

4. Opvang  :       

           

 

 

 

 

Datum : ………………      Handtekening ouder 

    ‘s morgens  

    ‘s avonds  

    ‘s morgens en ‘s avonds  

    woensdagnamiddag  



Bijlage 3: keuzeformulier lager Eeklostraat  

De Wijze Eik   Mariakerke      schooljaar 2017-2018 

Gelieve deze lijst op woensdag 6 september volledig ingevuld (juist hokje aankruisen) af te 

geven aan de klassentitularis. Wijzigingen worden steeds via de agenda aan de 

klassentitularis medegedeeld.  

Naam :  .............................................................. 

Klas :  ........................ 

 

1. Maaltijden :  5. De leerling verlaat de school : 

 

2. Drank tijdens de speeltijden : 

    melk  

    niet-bruisend water  

    bruisend water  

    ongezoet fruitsap   

 

3. De leerling komt naar school :  

    te voet  

    met de fiets  

    met de wagen  

    met de schoolbus  

    met de lijnbus  

 

4. Opvang  :  

  

 

 

 

 

 

Datum : ………………     Handtekening ouder 

   warme maaltijd       rij 1 -  zelfstandig  

   boterhammen     

   soep  

   naar huis  

    ‘s morgens  

    ‘s avonds  

    ‘s morgens en ‘s avonds  

    woensdagnamiddag  


