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Prikbordinfo schooljaar 2019-2020
 Info personeel
° Directie:
Annemie Decat

011/68 33 80 (school) - 0479/ 481 895 (GSM)

° Beleidsmedewerkers:
Zorgcoördinator
ICT-coördinator
Administratie

Nathalie Nijs
Koen Van Den Bergh
Lotte Lonneu
Audrey Peetermans

zorg@basisschoolmelveren.be
ict@hesbania.net
administratie@basisschoolmelveren.be

° Leerkrachten:
Aan het begin van het schooljaar maakt elke klasleerkracht bekend hoe u haar/hem
persoonlijk kan bereiken!
Kleuteronderwijs:
Jolien Coninckx
Hilde Strauven
Els Brugmans
Hilde Smeyers

instapklas
1ste KKA
2de KKA
3de KKA

Marijke Rekoms
Inge Martens
Elke Vanormelingen

1ste KKB
2de KKB
3de KKB

Lager onderwijs:
1ste lj Evi Henderix (L1A) – Liesbet Daems (L1B)
2de lj Hilde Clerinx (L2A) – Myriam Berton (L2B)
3de lj Charlotte Vermeylen (L3A) –Doortje Van Houtte (L3B)
4de lj Annick Jansen (L4A) – Helga Loos (L4B)
5de lj Ann Thijs (L5A) – Stephanie Smans (L5B)
6de lj Anita Lavigne en Lise Hendrickx (L6A) – Koen Van Den Bergh (L6B)
Bijzondere Leermeester bewegingsopvoeding: Annelies Boonen

° Opvang – kinderverzorgsters:
Eline Peerenbooms

Krista Punie

Sonja Frix

° Keuken en onderhoudspersoneel:
Dorota Lewandowska

www.basisschoolmelveren.be

Heidi Pacolet

 011/68 33 80
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 Belangrijke aanpassingen in het onderwijsreglement
schooljaar 2019-2020
Engagementsverklaring in een school:

In elke school zijn er regels en afspraken. Van kinderen in onze school wordt verwacht dat zij zich aan
deze regels en afspraken houden. Dit vraagt een engagement van de ouders. De laatste versie van onze
schoolbrochure en het schoolreglement vindt u terug op onze website. Elk jaar delen wij de belangrijksteen nieuwe afspraken via deze brief mee.
o

Maximumfactuur lager – en kleuteronderwijs.
Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De
school mag geen inschrijvingsgeld vragen. Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk
zijn voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zijn gratis. De school kan daar geen
bijdrage voor vragen.
Voor alle kleuters geldt éénzelfde 1 maximumbedrag van 45 euro.
Voor kinderen in de lagere school is het maximumbedrag 90 euro.
Sedert enkele schooljaren werken we met drie voorschotfacturen.

o

Inschrijven op onze school
De voorrangsregeling en inschrijvingen (start en einde) schooljaar 2019– 2020 zullen tijdig
meegedeeld worden via onze website www.basisschoolmelveren.be of via
www.naarschoolinsinttruiden.be .

 Afspraken en vernieuwingen binnen onze school
A. Afspraken:
o

Afwezigheid van leerlingen
 In het kleuteronderwijs: de kleuters van de 3de kleuterklas moeten minstens 250 halve dagen
aanwezig zijn om in het lager onderwijs te kunnen starten.
 In het lager onderwijs: leerlingen kunnen maximaal 4 maal afwezig zijn zonder doktersattest.
Voor deze dagen geldt een briefje van de ouders als voldoende bewijs (attesten terug te vinden
in agenda).
Aandacht:
 Wij vragen om je kind op tijd naar de school te brengen. Hierdoor kan het samen met de
andere klasgenootjes de dag rustig starten.

www.basisschoolmelveren.be
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o

Het gezondheidsbeleid op onze school blijft actueel.

1. Drankenbeleid:
 Enkel water mag meegebracht worden.
 Tijdens de middag kunnen drie soorten drank verkregen worden (fruitsap, melk, chocomelk). In
de klas kunnen de leerlingen een drankkaart aankopen voor €6 waarmee ze 10 consumpties
kunnen nuttigen.
2. Gezonde tussendoortjes en brooddozen:
Vorig schooljaar hebben heel veel aandacht besteed aan gezonde voeding en beweging.
Dit schooljaar maken we nieuwe afspraken rond de gezonde tussendoortjes:
 De fruitdag wordt uitgebreid op maandag en woensdag.
 Kinderen aansporen tot gezonde voeding proberen we een gans schooljaar lang aan te
houden.
 de 1ste maandag van de maand spelen de leerkrachten tijdens het eetmoment in op de
brooddozen van onze leerlingen. Het doel hiervan is hen bewust maken van een gezonde
brooddoos.

o

Een verjaardag vieren blijft een toffe gebeurtenis op school! Je kind wordt die dag extra in de watten
gelegd en mag zijn vriendjes trakteren uit de verjaardagswinkel van de school.
De bijdrage van €6 per kind/per schooljaar zal u weer zien verschijnen op uw schoolfactuur.

o

Ons luizenkriebelteam
 Is een groot succes dankzij jullie ouders! Daarom zal dit initiatief van onze school zeker blijven
voortbestaan. Na een schoolvakantie zullen de haren van alle leerlingen gecontroleerd worden.
 Mogen we vragen dat u hieraan aandacht besteedt door de haren van uw kind de dag ervoor te
wassen. De dag van de controle vinden we het aangenaam dat er geen gel/haarspray/staartjes
en dergelijke in de haren van uw kind aanwezig zijn.
 De data vindt u terug op de maandelijkse agenda.

o

Verkeersveilige omgeving
Tijdens de voorbije schooljaren hebben we op school veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid.
Denk maar aan de vele acties zoals de fietsproeven, verkeerslessen, Zeppe en Zikki, verkeersvrije
dag,… De wekelijkse veilige verkeersvrije vrijdag (VVV) blijft een belangrijke plaats innemen tijdens
het schoolgebeuren. Graag willen we u als ouder/grootouder vragen om uw wagen correct te
parkeren. De politie zal dit schooljaar ons mee ondersteunen om wild parkeren tegen te gaan. De
veiligheid van onze kinderen is belangrijk!

www.basisschoolmelveren.be
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B. Vernieuwingen schooljaar 2019-2020


Rapporten:
Als school zijn we steeds op zoek om het ontwikkelingsproces van de kinderen in kaart te
brengen van de kleuterklas tot het 6de lj.
Vorig jaar is het 1ste leerjaar gestart met een nieuw rapport en dit jaar volgt het 2de leerjaar. In
de loop van de volgende schooljaren volgen de andere leerjaren.
Het doel van het nieuwe rapport is :
- Zo breed mogelijk evalueren.
- De ontwikkeling van iedere kind beter weergeven.
- Het kind betrekken bij het rapporteren en zo het zelf regulerend vermogen verhogen.
- Kansen tot een dialoog creëren tussen ouders en hun kind.
Op jaarbasis krijgen de kinderen 3 rapporten mee en dit op woensdag 27 november 2019,
vrijdag 20 maart 2020 en woensdag 24 juni 2020.
De oudercontacten - eerste en laatste rapport - blijven behouden. Ook ouders die gescheiden
leven worden samen verwacht op het oudercontact. Zo wordt de ontwikkeling van je kind
eenduidig samen besproken.
De oudercontacten voor de kleuters zijn op 11 december 2019 en op 17 juni 2020.
Bij vragen over hun kind zijn ouders altijd welkom bij de klasjuf of zorgcoördinator en directie.



Communicatie
Vorig jaar zijn we gestart met communicatie via Smartschool.
1. Wat communiceren we via Smartschool?
- De maandkalender
- Briefjes vanuit de klas
- Brieven vanuit de school
- Externe brieven die digitaal aangeleverd worden en nuttig zijn voor ouders en kinderen.
(geen reclame)
2. Wat geven we nog mee via de postmap:
- Brieven waaraan een invulstrook voor een inschrijving of bestelling nodig is vb
herfstontbijt, bestelling leesboekjes………. .
- Externe brieven die niet digitaal aangeleverd kunnen worden en nuttig zijn voor ouders en
kinderen. (geen reclame)
Op de website www. basisschoolmelveren.be vinden jullie het stappenplan om in te
loggen op Smartschool.
Bij meester Koen ,de ICT-er, kan je altijd terecht met eventuele problemen.

www.basisschoolmelveren.be
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C. Naschoolse opvang

o

Vakantiebreaks

4 keer* per jaar biedt VZW KABOST “vakantiebreaks” aan! Dit zijn inhoudelijk sterke
vakantiekampen in kleine groepen! Inschrijven is noodzakelijk en de plaatsen zijn beperkt! In
de loop van het schooljaar krijgt u hierover meer informatie! U kan ook steeds een kijkje
nemen op de website www.kabokkio.be.
*tijdens de kerst- en paasvakantie, begin juli en eind augustus. De facturatie gebeurt vanuit KABOKKIO.

o

Studie en opvang
 De tarieven voor de opvang en studie zijn nog steeds €0,90 per begonnen half uur. U kan een
korting verkrijgen van 25% voor gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin.
 Op woensdag is er opvang voorzien van 12u15 tot en met 13u45. Ook hier telt het tarief van
€0,90 per begonnen half uur.
 De facturatie gebeurt vanuit KABOKKIO.
De kinderen scannen als volgt: ’s morgens bij de aanvang van de opvang en ’s avonds bij het
einde van de studie of opvang.
Kinderen die nieuw zijn bij ons op school en die gebruik willen maken van de opvang en /of
studie krijgen een gratis eerste badge.
Kinderen die hun badge verloren hebben krijgen een nieuwe mits betaling van 1 euro. Deze
wordt aangerekend op de factuur van de opvang / studie.

www.basisschoolmelveren.be
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