
De Goede Basis

Anzegem

vakantie 2022

Beste ouders

De vakantie staat voor de deur.
10 maanden vol leer- en leefervaringen zijn voorbij gevlogen.
Dankbaar om te kunnen rekenen op een goede samenwerking
tussen ouders en school. Dit blijft uiterst belangrijk in het voordeel
van een goede ontwikkeling van de kinderen.
Dankbaar om het respect dat we van ouders krijgen voor onze
inzet, onze expertise…
Dankbaar om de steun voor onze schoolwerking op welke manier
ook.
Trots op onze kinderen die op onze school hun uiterste best doen.
Trots op onze zesdeklassers die we met fierheid loslaten, klaar

voor een nieuwe stap en uitdaging. Het ga jullie goed!

Geniet straks van de fijne, warme en heerlijke momenten van jouw vakantie.
Directeur Hilde en het ganse VBA-team

Volgend schooljaar wordt een belangrijke stap voor VBA:
- Elke school wordt in onderwijsland beschouwd als een volwaardige school.

- VBA De Goede Basis bestaat uit:
- campus in het centrum met schooladres: Landergemstraat 1E
- campus De Verrekijker met schooladres: Blaarhoekstraat 5

- De school wordt geleid door een directieduo, waarbij 1 directie gezicht wordt
per campus. Bij het begin van het schooljaar zal je
weten wie aanspreekpunt wordt op de campus
van jouw kind.

- Hilde Staelens
- Greta Claeyssens

- Onze VBA-scholen blijven heel nauw
samenwerken in het voordeel van onze gekende onderwijskwaliteit.

Bij het begin van de zomervakantie, neem ik graag even de tijd
om mij aan jullie voor te stellen.
Ik ben Greta Claeyssens, 48 jaar, getrouwd met Geert en mama
van Robbe en Lotte.
Ik woon in Oudenaarde en in mijn vrije tijd ga ik graag
wandelen. Ook een restaurantbezoekje sla ik niet af.
Ik ben ontzettend dankbaar dat ik volgend schooljaar samen met
mevr. Hilde Staelens als directeur van VBA aan de slag mag
gaan.
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Samen met haar en het ervaren team van onze school ga ik mee zorg dragen voor de
toekomst van uw zoon of dochter.
Ik ga deze uitdaging met veel enthousiasme aan.
Na 26 jaar als leerkracht in de lagere school, voornamelijk in Oudenaarde, zet ik een
volgende stap om samen aan het beleid van de school te kunnen werken.
1 september zal voor mij, net iets meer bijzonder zijn dan de voorbije jaren.
Ik kijk er alvast naar uit om u allen te ontmoeten op school of in de buurt.
Alvast een fijne en deugddoende vakantie en tot binnenkort.

Vriendelijke groeten, Greta Claeyssens

Dit is onze school voor andere scholen, die een werking willen
opzetten voor cognitief sterk lerende kinderen. Als school
delen wij graag onze kennis en expertise.
Juf Sofie Boone begeleidt verder de schoolgroepen maar ook
onze school met de zita-klaswerking.

- Het ministerie van onderwijs ondersteunt onze school financieel nog minstens
voor 1 schooljaar om onze expertise te delen met  andere scholen.

- Wij verruimen en verdiepen onze kennis volgend schooljaar voor onze
kleuterafdeling.

Goed om weten dat we binnen onze zorgwerking van Zita ons
best doen om ‘elk’ kind met de nodige zorg te omringen die het
nodig heeft in zijn leef- en leerontwikkeling op onze school.

Aanpassingen aan het schoolreglement:
De volgende aanpassingen zullen gebeuren in onze schoolbrochure
en deze zal je ook kunnen nalezen en terugvinden op de website
van onze school. www.vba.be

Aanpassingen factuur aan ouders:
- maaltijden:

- kleuter: 3,30 € (1 € toezicht)
- lager: 4, 30 € (1 € toezicht)
- Lunchpakket van thuis: 1,60 € (1 € toezicht)

- busvervoer:
- 1,25 €

- studie
- 1,25 €/begonnen half uur
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De bijdrage voor de maximumfactuur wordt verhoogd (kleuter 50 €/jaar -
lager 95 €/jaar) zal vanaf volgend schooljaar verspreid worden over de maandelijkse
facturen. Dit betekent concreet dat de maandelijkse bijdrage voor het kleuter
5 €/maand wordt en de maandelijkse bijdrage voor het lager 9,5 €/maand.

De maximumbijdrage voor meerdaagse uitstappen gedurende de schoolloopbaan van
het kind wordt verhoogd naar 480 €.
De bijdrage voor bos- zee- en boerderijklassen zal verspreid worden over 3
schoolrekeningen. Totale kostprijs openluchtklassen.

- boerderijklassen 110 € + vervoer
- zeeklassen 120 € + vervoer
- bosklassen 170 € + vervoer

Bedankt aan de ouderraad die een bijdrage geeft van 35 euro/kind verspreid over de
openluchtklassen. (10 € boerderijklassen - 10 € zeeklassen - 15 € bosklassen)
Indien er nog een meerprijs is, komt de school tegemoet via de kas acties.

Recupereren van kosten:
- Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op

dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog
te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de
schoolrekening.

Overstap naar het lager onderwijs - naar een volgende klas:
- De klassenraad van het kleuteronderwijs en indien nodig het lager onderwijs

hebben een belangrijke rol bij de toelating tot het lager onderwijs. (Het is
belangrijk dat jouw kind in het voorafgaande schooljaar 290 halve dagen
aanwezig was.
De regelgeving wordt gewijzigd zodat ook kinderen jonger dan 5 jaar kunnen
worden toegelaten in het lager onderwijs. Hiervoor is wel een gunstig advies
noodzakelijk van de klassenraad en CLB. Kinderen die vervroegd instappen zijn
bijgevolg ook leerplichtig.

- Op basis van ons pedagogisch project creëren we een leeromgeving waarin je
kind een doorlopend leerproces kan volgen. We stemmen de lessen zoveel
mogelijk af aan de voortgang in ontwikkeling van je kind. De klassenraad
beslist, in overleg met het CLB, of je kind wel of niet kan overgaan naar een
volgend jaar.

- Verlengd verblijf in het lager onderwijs:
- Voor een verlengd verblijf in het lager onderwijs voor leerlingen tot 14

jaar is een gunstig advies nodig van de klassenraad en CLB.
- Getuigschrift basisonderwijs:

- De minimumleeftijd voor het uitreiken van het getuigschrift
basisonderwijs wordt geschrapt.

- De klassenraad kan autonoom oordelen over het uitreiken van het
getuigschrift basisonderwijs.
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Schoolreglement
- Ouders ondertekenen het schoolreglement bij inschrijving of bij wijzigingen. Dit

kan digitaal of schriftelijk. Op die manier gaan zij akkoord met de werking van
de school.

- Bij niet akkoord met dit schoolreglement wordt de samenwerking ontbonden op
het einde van een schooljaar.

Preventiemaatregelen
- De coronapandemie leerde ons dat het in uitzonderlijke omstandigheden nodig

kan zijn om als school maatregelen te nemen om de veiligheid van het
schoolgebeuren zoveel als mogelijk te vrijwaren (verplicht dragen van een
mondmasker, respecteren van voldoende afstand, scheiden van
leerlingengroepen, afwijken van normale schooluren …)

Aanwezig zijn op school en op tijd komen:
- Als je je kind een kwartier na het einde van de schooldag nog niet hebt

opgehaald en ons niet hebt verwittigd over de reden van het laattijdig ophalen,
dan gaat je kind naar de betalende naschoolse opvang.

Kalender volgend schooljaar:

- In de andere bijlage kan je de kalender vinden voor volgend schooljaar. Indien
er nog aanpassingen zouden zijn dan worden jullie hiervan op de hoogte
gebracht gedurende het lopende schooljaar 2022-2023

Bedankt Griet (administratief medewerker)

Vanaf volgend schooljaar gaat Griet volledig naar de school van
Tiegem. Annelies Degreve zal samenwerken met Melissa Simoens
om onze scholen administratief te ondersteunen. Bedankt Griet
voor je jarenlange inzet voor onze VBA-scholen.

Knipogen naar volgend schooljaar …

- Welkomdag - opendeurdag:
donderdag 25 augustus vanaf 16.30 tot 18.30

- Start nieuw schooljaar: donderdag 1 september
Gedurende het schooljaar organiseren we … ‘Het leven zoals het is
‘onze school’!

- Nieuwe ouders kunnen in die week en tijdens de schooluren een afspraak
maken om even kennis te maken hoe onze school leeft en werkt:

- week van 17 oktober
- week van 6 februari
- week van 22 mei
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