De Wijze Eik
Een wijze kijk op de toekomst
met een hart voor talent

Informatiebrochure schooljaar 2019 – 2020
(schoolreglement – deel B)
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1. Organisatie van de schooluren en vakantieregeling
* SCHOOLUREN
Begin van de schooldag

-7.00 u tot 8.00 u opvang (betalend)
- 8.00u - 8.30u opvang (niet-betalend)
- 8.30 stipt start activiteiten/lessen
° te laat : aanmelden op schoolsecretariaat
Middagpauze
Kleuterafdeling :

11u40 - 13u30

Lagere afdeling : 12u05 - 13u30
Einde van de schooldag

Op woensdag : 12u05
Alle andere dagen : 15u30
- klasrijen op de speelplaats
- de begeleide rijen met leerlingen die zelfstandig naar huis gaan verlaten de school
- de ouders gaan hun kinderen halen op de speelplaats
16u00- 18u opvang (betalend)

Tijdens de schooluren

- 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 eerst aanmelden op het
secretariaat (voor de afdeling Casierlaan gebeurt dit via de poort van de Notenstraat).
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* VAKANTIEREGELING
Vakantie- en kindvrije dagen/ belangrijke data
-

Infoavond Casierlaan

dinsdag 17 september

-

Infoavond Eeklostraat

donderdag 19 september

-

Spaghettifestijn

zaterdag 12 oktober

-

Oudercontact 1

week van 21 oktober: iedereen

-

Herfstvakantie

26 oktober tot en met 3 november

-

Wapenstilstand

maandag 11 november

-

Pedagogische studiedag

woensdag 20 november

-

Winterloop

zaterdag 14 december

-

Oudercontact 2

week van 16 december: op aanvraag

-

Kerstvakantie

21 december tot en met 5 januari

-

De Wijze Quiz

zaterdag 25 januari

-

Pedagogische studiedag

woensdag 19 februari

-

Krokusvakantie

22 tot en met 1 maart

-

Pedagogische studiedag

woensdag 18 maart

-

Oudercontact 3

week van 30 maart: op aanvraag

-

Dag van de Arbeid

vrijdag 1 mei

-

Paasvakantie

4 tot en met 19 april

-

Facultatieve verlofdag

woensdag 20 mei

-

Hemelvaartvakantie

donderdag 21 en vrijdag 22 mei

-

Pinkstermaandag

1 juni

-

Facultatieve verlofdag

dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni

-

Tuinfeest

zaterdag 20 juni

-

Oudercontact 4

23 en 25 juni: iedereen

-

Proclamatie L6

maandag 29 juni

-

Zomervakantie

1 juli tot 31 augustus - vakantiekampen:
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Tijdens de zomervakantie is er mogelijkheid om vakantiekampen te volgen in samenwerking met de
Stad Gent en de scholen van Mariakerke.
De kampen worden georganiseerd door “Free Time”
Verdere informatie hieromtrent volgt in de loop van het schooljaar (maart).
2. Voor- en naschoolse opvang:
a. niet-betalend:
08.00 uur tot 08.30 uur
15.30 uur tot 16.00 uur
woensdagmiddag: van 12.05 uur tot 12.20 uur
b. betalend:
07.00 uur tot 08.00 uur : 0.75 euro per halfuur
16.00 uur tot 17.30 uur : 0.75 euro per halfuur
17u30-18u : 1.50 euro

woensdagnamiddag:
12.20 uur tot 18.00 uur : 1euro per halfuur
Voor kinderen die niet zijn afgehaald om 18.00 uur rekenen wij een boete van € 5,0 aan.

Woensdagregeling :
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.
De toezichthouder houdt via een scanningsysteem de opvanguren bij.
De betalingen gebeuren via de maandelijkse afrekeningen per factuur.
3. Aanbod en kosten schoolrestaurant
* Maaltijden:
De kleuters/leerlingen kunnen vanaf maandag 2 september een warme maaltijd op school gebruiken.
* kleuterafdeling:
- volledig menu: dagsoep, warme/vegetarische schotel en nagerecht: € 3,6
- dagsoep: € 0,6
* lagere afdeling:
- volledig menu: dagsoep, warme/ofvegetarische schotel en nagerecht: € 4,1
- dagsoep: € 0,6
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Let op : er is geen afwisseling mogelijk! Je kiest voor een periode van drie maanden wat je kind zal
nuttigen.
* Lunchpakketten :
- worden meegebracht in een herbruikbare box , ook drinken wordt in een hervulbare fles
meegebracht.
- indien thuis vergeten zullen de ouders gecontacteerd worden om alsnog een lunchbox te brengen
- wanneer leerlingen de ramadan volgen, wordt dit duidelijk in de schoolagenda genoteerd door de
ouders
Frisdrank is op school niet toegelaten! Water wordt gratis aangeboden.
* Remgeld:
- de leerlingen (kleuter/lager) die over de middag op school blijven, betalen per dag € 0,50
- de leerlingen (kleuter/lager) die naar huis gaan tijdens de middagpauze moeten uiterlijk om 13u30 op
school zijn
De afrekening van de maaltijden en remgeld gebeurt via maandelijkse facturatie.
4. Lichamelijke opvoeding
* Zwemmen:
- verplicht onderdeel van de lessen lichamelijke opvoeding.
- een attest is nodig wanneer je kind niet mee zwemt
- vanaf de derde kleuterklas lessen watergewenning (vanaf februari)
- prijs per beurt: zwemmen € 2 + bus € 1
Het schoolbestuur heeft beslist dat de leerlingen van het eerste leerjaar gratis mogen zwemmen. Zij
betalen ook niet voor het busvervoer.
Let op: zwemmen met shorts of bermuda’s is niet toegelaten in het zwembad ! Dus enkel zwembroek,
badpak of bikini !

* Lichamelijke opvoeding:
- verplichte turnkledij vanaf het eerste leerjaar.
- een zwart broekje : € 10
- een witte T-shirt met schoollogo: € 10
- schoeisel zelf voorzien : sportschoenen/pantoffels met witte zolen!

Alles dient te worden genaamtekend!
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5. Busvervoer
Voor- en naschools busvervoer
* De leerlingen kunnen gebruikmaken van de schoolbus om het traject tussen de woonplaats en de
school af te leggen. Voor de rechthebbende leerlingen is dit gratis, andere leerlingen betalen het
vervoer tegen kostprijs.
* Prijzen van het voor- en naschools leerlingenvervoer:
- eerste kind: 212.00 euro
- tweede kind: 169.60 euro
- vanaf het derde kind en kleuters: 54.00 euro
- vervoersgarantie: 44.00 euro
- verhoogde tegemoetkoming: 54.00 euro
* Gezien de scholengroep instaat voor het schoolbusvervoer ondertekenen de ouders van de
kinderen die gebruik maken van voor- en naschools leerlingenvervoer een schoolreglement dat is
opgesteld door de scholengroep. Daarin vindt u ook de wijze van betaling terug.
6. Betalingen:
* facturatie (eetmalen, opvang, remgelden,…): gebeurt via overschrijving of domiciliëring; slechts
in uitzonderlijke gevallen ontvangen we nog geld via het schoolsecretariaat
* de maximumfactuur (= geld voor uitstappen per schooljaar): het maximale bedrag voor
uitstappen, schoolreizen,... wordt 2 x per schooljaar per klas opgehaald
--> bij niet-betaling van de factuur:
Tenzij op de factuur, kostennota of betalingsuitnodiging een andere datum zou zijn vermeld, moeten
alle schoolfacturen en school gerelateerde kostennota’s worden betaald binnen de 15 dagen na de
verzending van de betalingsuitnodiging.
In het geval er op de uitnodiging een andere datum zou zijn aangegeven, is het volledige bedrag
verschuldigd tegen die datum.
Indien het volledige bedrag niet betaald is op de hiervoor omschreven vervaldag, zal er automatisch
en zonder vereiste van een voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn op alle
openstaande saldi, van 8% op jaarbasis vanaf de vervaldag.
Na de ingebrekestelling zal bovendien een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het
oorspronkelijke bedrag van de factuur of kostennota met een minimum van 50 euro per openstaande
factuur of per onbetaalde kostennota.
Middels ondertekening van het schoolreglement verklaren de ouders, voogden of enige andere
uitoefenaars van het ouderlijk gezag enerzijds kennis te hebben genomen van de hierboven
beschreven betalingsvoorwaarden, en anderzijds dat zij zich ermee akkoord verklaren.
In geval van betwisting zal de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, of de
Vrederechter van het kanton Gent V bevoegd zijn”.
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7. Samenwerkingsverbanden
- DKO muziekacademie worden naschoolse muzieklessen georganiseerd
- Kinderyoga o.b.v. Marleen Ongena en Heidi Byl
- VTTI Typlessen (tweejaarlijks)

8. Schoolverzekering
Formulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat

9. (Brand)veiligheid
- jaarlijks worden verschillende controles uitgevoerd door de veiligheidsadviseur van de
scholengroep.
- er wordt twee maal per schooljaar een evacuatieoefening gehouden.
- de schoolpoorten gaan tijdens de schooluren op slot, enkel via intercom en aanmelden kan je de
school betreden
10. Oudercontacten en rapporten
* Verplichte infoavond:
afdeling Casierlaan: dinsdag 17 september
afdeling Eeklostraat: donderdag 19 september
* Data oudercontacten (kleuter en lagere afdeling) + rapport/kindcontact (lager)
* oudercontact 1: verplicht voor iedereen
in de week van 21 oktober tem 25 oktober
kindcontact + meegeven rapport : vrijdag 25 oktober 2019
* oudercontact 2: op uitnodiging

in de week van 16 december tem 20 december

kindcontact + meegeven rapport : vrijdag 20 december 2019
* oudercontact 3: op uitnodiging

in de week van 30 maart tem 3 april

kindcontact + meegeven rapport : vrijdag 3 april 2020
* oudercontact 4: verplicht voor iedereen

in de week van 22 tot 26 juni

kindcontact + meegeven rapport : dinsdag 30 juni 2020
11. Klassamenstelling
Het uitgangscriterium van de herverdeling is het zorgen voor een evenwichtige zorgstructuur binnen
de klas. Dit houdt een evenredige verdeling in van leerlingen die extra aandacht/zorg behoeven op
alle leergebieden zodat de leerkracht meer aandacht kan schenken en beter kan inspelen op de
noden van ieder kind.
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Er wordt uiteraard ook rekening gehouden met :
-

welbevinden van de kinderen, vriendjes
geen enkele leerling moet afstand doen van de volledige vriendengroep
vriendjes heb je niet alleen in de klas maar ook op de speelplaats
kinderen maken vlug nieuwe vrienden en krijgen zelfs de kans hun vriendenkring uit te
breiden
kinderen uit beide klassen zijn geen vreemden voor elkaar
er vinden veel gezamenlijke activiteiten plaats o.a. uitstappen , voorbereidingen
schoolfeest,
kinderen leren omgaan met wijzigingen
verhouding jongens, meisjes

De samenstelling van de klassen wordt goedgekeurd door de klassenraad (directie, zorgcoördinator,
leerkracht en vraaggestuurd het CLB).
Een eventuele wijziging van de klassensamenstelling kan enkel op basis van een gegronde reden, na
advies en goedkeuring van de klassenraad.

12. Afspraken en leefregels
* Hygiëne
- elke leerling gebruikt eigen kledij/materiaal bij het sporten/zwemmen
- de leerlingen van de derde graad mogen deodorant gebruiken na de lessen lichamelijke opvoeding,
doch enkel roldeodorant.
* Luizen
- bij het vaststellen van luizen wordt het kind onmiddellijk behandeld thuis ahv de richtlijnen van het
CLB
- alle ouders van de leerlingen uit dezelfde klas worden verwittigd
* Klederdracht
- persoonlijke smaak en overtuiging worden gewaardeerd
- mag niet provoceren of de goede zeden schenden
- mag de veiligheid en/of gezondheid niet schenden
* Communicatie
- gebeurt via het heen- en weerschrift/ -kaftje, de klasagenda en via GIMME
* Sanctionering
Afhankelijk van de ernst van het niet-naleven van de gemaakte afspraken en/of ongehoord gedrag
kunnen volgende sancties volgen:
- schriftelijke waarschuwing in de klasagenda
- tijdelijke uitsluiting van de speeltijd
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- een straftaak
- tijdelijke uitsluiting van de klasactiviteiten
- tuchtprocedure (zie schoolreglement www.dewijzeeik.be)
* Verplaatsing
- het zich ordelijk en beleefd verplaatsen in groep, zowel binnen (in de gang, in de rij) als buiten de
school (op uitstap) verloopt rustig, de (klas)groep wordt nooit verlaten zonder toestemming van de
leerkracht
- buiten de school worden steeds schooleigen fluovestjes aangedaan
* Verjaardagen
- klasgeschenk : vraag raad aan de leerkracht
- fruit
- cake
NIET : aparte zakjes per kind, snoep, chips, frisdrank
Geen slagroom-/ chocoladetaarten omwille van de hygiëne en het gebruiksongemak.
* Speelgoed
Kleuterafdeling :
- Er wordt geen speelgoed meegebracht van thuis, tenzij dit kadert binnen een thema en expliciet
wordt gevraagd door de kleuterleidster.

Lagere afdeling :
- meegebrachte gezelschapspelletjes kunnen in de klas bewaard worden
- geen kleine of lederen ballen
- ruilkaarten/schijven op eigen risico.
- geen elektronisch speelgoed
- rollend materiaal/schoenen enkel op de dagen wanneer de school het expliciet toelaat
* Milieu
- afval: proberen we te beperken en verzamelen we selectief
- geen plastic flessen, enkel drinkbussen worden meegenomen
- koekjes zonder verpakking worden meegebracht in een herbruikbare doos
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- respect voor de school en schoolomgeving: we houden ons aan de aangewezen en afgebakende
speelruimte, we tonen eerbied voor de natuur
* Verantwoordelijkheid
- zorg dragen voor eigen materiaal : zoveel mogelijk naamtekenen zodat verloren spullen snel
terugbezorgd kunnen worden
- de kinderen voeren klastaken uit en zijn mee verantwoordelijk voor materiaal van de school
- laat je kind geen kostbare zaken meebrengen, de school is hier niet voor verantwoordelijk
- de school is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen voorwerpen (persoonlijke bezittingen).
- alle kosten die het gevolg zijn van opzettelijk toegebrachte schade zullen doorgerekend worden aan
de ouders.

- een GSM valt enkel onder de verantwoordelijkheid van de leerling. Tijdens de schooluren wordt de
GSM uitgeschakeld.

* Huiswerk
Lagere afdeling :
- 1ste graad : huistaken op maandag, dinsdag en donderdag
- 2de graad : elke dag een huistaak met uitzondering op woensdag.
vanaf L4 worden toetsen ook aangekondigd.
- 3de graad : elke dag een huistaak en/of les. Toetsen worden ruim op voorhand
ingepland. Er wordt met weekplanningen gewerkt.
Er worden geen lessen/taken gepland tegen de maandag na een vakantie.
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