
Mariakerke, 3 september 2018 

Beste ouder 

De vakantie ligt al weer achter ons en met volgeladen batterijen stappen we het schooljaar 2018–2019 

in.  

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

Het schoolreglement en de kalender vind je terug op de website. 

Indien je van het schoolreglement een papieren versie wilt, kan je dit aanvragen op het 

schoolsecretariaat.  

 

 schoolcommunicatie: 

 mededelingen gebeuren via gimm-e. Let op! Pas de klas van je kind aan. Uitleg op de website 

 de schoolkalender en het school en busreglement zijn terug te vinden op de website 

www.dewijzeeik.be 

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

 

 infoavond = kennismaking met de klaswerking 

 om 19.00 uur in de klas van je kind 

 Casierlaan:  dinsdag 4 september 

 Eeklostraat:  donderdag 6 september 

 

 dagverloop  

 schooluren 

 van 08.30 uur tot 12.05 uur – kleuters tot 11.40 uur 

 van 13.30 uur tot 15.30 uur   

 worden voorzien:   

 voormiddag: fruit- en drankmoment 

 namiddag: koek- en drankmoment 

 drankmoment: er worden geen drankjes in flesjes meer aangeboden op 

school. Kinderen brengen zelf een drinkbus voorzien van naam en klas mee 

(geen koolzuurhoudende dranken, ENKEL water en melk zijn toegelaten). 

Kinderen kunnen op school steeds gratis water krijgen 

 opvang 

 kinderen die voor 8.00 uur op school zijn, gaan naar de opvang. Er is elke dag opvang 

vanaf 7.00 uur 

 de speelplaats wordt pas betreden vanaf 8.00 uur: in functie van de veiligheid van de 

kinderen kan het niet dat zij op een onbewaakte speelplaats of op straat wachten  

 kleuters nemen afscheid aan de deur waar iemand van het kleuterteam je kleuter 

verwelkomt 

 kinderen van de lagere afdeling nemen afscheid in de kus- en knuffelzone 

 start activiteiten en lessen 

 de activiteiten en lessen gaan in de klassen stipt van start om 8.30 uur 

 dit houdt in dat we verwachten dat alle kinderen op school aanwezig zijn om 8.25 uur 

 het onthaal in de klas is voor alle kinderen een belangrijk moment  

 te laat komen    

 ouders engageren zich ertoe hun kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het 

kleuter- als het lager onderwijs 

 kinderen die te laat op school aankomen, moeten altijd langs het schoolsecretariaat 

passeren 

 het regelmatig te laat komen, wordt na diverse verwittigingen als problematisch 

beschouwd: het CLB wordt betrokken en er wordt een dossier opgestart  



 middagpauze  

 kleuters en lagere schoolkinderen die tijdens de middagpauze naar huis gaan eten 

worden onder begeleiding naar de schoolpoort gebracht 

 zij komen pas om 13.15 uur terug naar school 

 einde van de schooldag  

 om 15.30 uur worden de rijen gevormd op de speelplaats 

 leerlingen die zelfstandig naar huis gaan (te voet of met de fiets), worden in rij naar de 

schoolpoort gebracht 

 voor de veiligheid van de kinderen betreden de ouders pas de speelplaats nadat de rijen 

de school hebben verlaten 

 kinderen die niet onmiddellijk na schooltijd worden afgehaald kunnen tot 16.00 uur gratis 

spelen op de speelplaats  

 om 16.00 uur start de betalende opvang 

 tijdens de schooluren  

 van 8.30 uur tot 15.30 uur  

 gaan, voor de veiligheid van de kinderen, alle schoolpoorten op slot.  

 de school betreden tijdens de schooluren kan alleen via een intercom en na 

aanmelden op het secretariaat (voor de afdeling Casierlaan gebeurt dit via de poort 

van de Notenstraat). 

 avondopvang 

 16.00u tot 18.00u: betalende opvang. De toezichthouders scannen de namen om 

kinderen hun aanwezigheid te bevestigen.  

 de afrekening gebeurt via de maandelijkse facturatie 

 kleuters: in de kleuterspeelzaal of buiten 

 lagere schoolkinderen: in de respectievelijke klassen 

 

 opvang 

 voor- en naschoolse opvang 

 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 

 betalend:   van 07.00 uur tot 08.00 uur 

                      van 16.00 uur tot 18.00 uur 

op woensdagmiddag:   van 12.20 uur tot 18.00 uur  

 woensdagmiddagregeling 

 op woensdagnamiddag is er opvang in de Eeklostraat tot 18.00 uur. De leerlingen van de 

Casierlaan die om 12.15 uur 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 

 prijzen: zie schoolreglement 

 afhalen van de kinderen 

 indien je je kind door een derde laat afhalen, is het belangrijk dat de toezichthouder via de 

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

 

 maaltijden: NIEUWE WERKING KEUZEFORMULIER  

 de leerlingen kunnen vanaf de eerste schooldag een warme maaltijd op school gebruiken 

 onze school neemt deel aan het project duurzame voeding 

 het volledige maandmenu kan je terugvinden op de website van onze school en in de 

vitrinekast aan de schoolpoort, zodat je dagelijks het menu kan volgen 

 we werken vanaf dit schooljaar  

 met keuze tussen warme maaltijd, soep of eigen lunchpakket  



 dit op vaste dagen in de week  

 per periode: periode 1 tot aan de kerstvakantie, periode 2 tot aan de paasvakantie en 

periode 3 tot einde schooljaar 

voorbeeld: elke maandag boterhammen meebrengen, elke dinsdag en donderdag 

een warme maaltijd eten en op vrijdag een vegetarische maaltijd bestellen. En dit 

gedurende de voorziene periode  

 ook in de eetzaal worden geen drankjes in flesjes meer aangeboden; er is steeds gratis water 

verkrijgbaar 

 

 facturatie 

 maandelijkse facturatie:  

 onze voorkeur gaat uit naar domiciliëring of overschrijving (let op! Steeds de mededeling 

vermelden) 

 indien je toch contant wenst te betalen kan dit ENKEL via het secretariaat en NIET via de 

klastitularis 

 GWP's (= meerdaagse uitstappen), maximumfactuur (mapjes, uitstappen, …) of andere 

extra's gebeuren via een aparte geldophaling waarover je via een extra mededeling zal 

worden geïnformeerd 

 is er een foutje in de afrekening geglipt: 

 gelieve het schoolsecretariaat te verwittigen en zelf geen aanpassingen door te voeren 

 het secretariaat zal de rechtzetting doen en een nieuwe factuur opmaken 

 kinderen van het eerste leerjaar zwemmen gratis 

 meer uitleg i.v.m. de prijzen (maaltijden, remgeld, opvang, zwemmen…) en de 

maximumfactuur kan je terugvinden in het schoolreglement 

 

 vakantie- en kindvrije dagen:  

 zie kalender en in het schoolreglement op de website van onze school 

 de vrije dagen tot na de herfstvakantie:  

 pedagogische studiedag:  woensdag 17 oktober  

 herfstvakantie:    maandag 29 oktober t.e.m. zondag 4 november  

 

 medicatie 

 indien uw kind op school medicatie moet nemen, kan dit alleen via een verklaring van de arts 

(formulier vinden op de website) 

 

In te vullen formulieren en terug mee te brengen op donderdag 6 september: 

- bijlage 1: attest toestemming publicatie van beeldmateriaal 

- bijlage 2: formulier ondertekenen pedagogisch project en school- en busreglement 

- bijlage 3: keuzeformulier  

 

We hopen je met deze informatie op weg te helpen voor een vlotte start dit schooljaar.  

Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij de klastitularis, het schoolsecretariaat, de 

zorgcoördinatoren of beide directeurs.  

 

Op een succesvol schooljaar! 

 

 

de directeurs en het schoolteam 



BIJLAGE 1 

MODELFORMULIER PRIVACYWETGEVING EN GEBRUIK VAN 

BEELDMATERIAAL  

Toestemming om beeldmateriaal te maken en publiceren van dat materiaal 

 

 

 

1 september 2018 

 

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 

Martine Waeytens 

Miguel Plets 

Directeur De Wijze Eik 

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2018-2019 vanaf  

3 september beelden/foto’s van …………………………………………..[naam van de leerling ] uit 

klas .................te maken  

Datum       Handtekening ouder 

 

 

 

Amand Casier de ter 

Bekenlaan 26 

9030 Mariakerke 

Tel. 09/216 84 26 

Fax 09/216 84 29 

Eeklostraat 121 

9030 Mariakerke 

Tel. 09/226 52 80 

Fax 09/236 22 01 

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2018-2019 vanaf  

3 september beelden/foto’s van …………………………………………..[naam van de leerling ] uit 

klas ................. te publiceren op de website, GIMME-e,... 

 

Datum       Handtekening ouder 



BIJLAGE 2 

PEDAGOGISCH PROJECT EN SCHOOL- EN BUSREGLEMENT VANAF  

3 SEPTEMBER 2018 

Ondergetekenden (naam ouder) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

en (naam van de leerling(e)), 

____________________________________________ 

 

uit klas _____________________________________ 

 

van school ___________________________________ 

 

 

Bevestigen hierbij: 

het school- en busreglement voor het schooljaar 2018-2019 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 LAGER CASIERLAAN 

De Wijze Eik, Mariakerke schooljaar 2018-2019 

Beste ouder 

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

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

meegedeeld.  

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

1. Eetmalen tot aan de kerstvakantie  

maandag dinsdag donderdag Vrijdag 

0 warme maaltijd 

0 vegetarische maaltijd 

0 soep 

0 niets 

0 warme maaltijd 

0 vegetarische maaltijd 

0 soep 

0 niets 

0 warme maaltijd 

0 vegetarische maaltijd 

0 soep 

0 niets 

0 warme maaltijd 

0 vegetarische maaltijd 

0 soep 

0 niets 

2. De leerling komt naar school 

 

    te voet      via de Notenlaan  

    met de fiets      via de Casierlaan  

    met de wagen     

    met de schoolbus  

    met de lijnbus  

3 Opvang  

    ‘s morgens  

    ‘s avonds  

    ‘s morgens en ‘s avonds  

    woensdagnamiddag  

Datum : ………………      Handtekening ouder 


