Vakantieprikkel 2019
VBA Anzegem, De Verrekijker

Het wordt een zotte vakantie!

Een welverdiende vakantie aan al onze stralende VBA’ntjes!

We zijn heel fier om deze zesdeklassers alle geluk toe te wensen met hun
sprong naar het middelbaar. Het ga jullie goed!

Bewaar dit krantje… het bevat belangrijke data en info voor volgend schooljaar.

Onze nieuwe schoolkalender
- Donderdag 27 augustus:
Onthaaldag voor startende peuters.
Dag juf – dag meester – moment voor alle
anderen!
Welkom als je al even goede dag wil komen
zeggen aan jouw leerkracht.
o ‘Centrumschool’ : 16.00 -17.30
o ‘De Verrekijker’: 16.00 – 17.30
- Maandag 2 september: Eerste schooldag en 1ste peuter-instapdag
De kalender voor volgend schooljaar kan je vinden als
gekleurde bijlage in het midden van deze prikkel.
V1= Centrumschool
V2= De Verrekijker

Bedankt!

o
o
o

-

-

-

-

Aan het einde van een schooljaar is een dankwoordje
zeker op zijn plaats.
- Bedankt aan alle leerkrachten voor
o een jaar vol inzet
o het samen school maken
o een goede samenwerking op school
o de (be)zorg(dheid) om kinderen
- Bedankt aan elke medewerker
o een nette school zorgt voor rust
o verzorgen van een goed middaggebeuren

versnijden van fruit
begeleiden van een leesgroepje
achter de schermen de school te laten draaien
Bedankt aan de ouderraad voor
o Verzorgen van hoogtepunten gedurende het schooljaar
o Financiële bijdrage uit een potje verkregen door opgezette activiteiten
o Meedenken in de plannen voor onze speelplaats.
o Meedenken in het voordeel van een goede schoolwerking
Bedankt ouders voor
o Het vertrouwen in het onderwijs van onze school!
o Samen dezelfde richting te vinden in het voordeel van een positieve
ontwikkeling van je kind.
Bedankt en een fijne vakantie voor de kinderen
o Je deed je best om te worden wie je vandaag bent! Groei verder uit tot
krachtige mensen!
o Wij zwaaien onze zesdes uit en wensen hun een succesvolle toekomst
toe. Word wie je zou willen zijn! Geloof in jezelf en trek op met krachtige
positieve mensen!
Mocht ik iemand vergeten zijn … alsnog een grote dankjewel!

Schoolorganisatie schooljaar 2019-2020
Samen met het VBA - team, ben ik, als directie, ervan
overtuigd dat onze school ‘De Goede Basis’ streeft naar
de beste omkadering voor jullie kinderen.
In het prille schoolnieuws eind augustus meer hierover.

Aanpassingen in het schoolreglement:
Toezicht en opvang op school:
Een school is aansprakelijk voor alle leerlingen die
zich op haar schooldomein bevinden.
Het toezicht door de school begint om 8.20 uur. Er is
toezicht op de speelplaats tot 16.15 uur (op woensdag
tot 12.10 uur en vrijdag tot 15.15 uur.
De leerlingen die vóór 8.20 uur de speelplaats worden afgezet of na de
openingsuren nog op school zijn, moeten verplicht naar de betalende
opvang. De leerlingen hebben immers voor en na die uren geen toelating om zonder
toezicht op de speelplaats te zijn.

Financieel:
Middagtoezicht en maaltijd op school – prijsaanpassing. Dienst door de school
aangeboden, draagt een prijskaartje.
-

-

Om het toezicht op onze school over de middag te optimaliseren werven we
extra personeel aan. Dit brengt een extra kost met zich mee. Daarom zullen we
de prijs van toezicht optrekken van 0,70 euro naar 1 euro.
o Op de rekening zul je dus het volgende vinden:
 Maaltijd kleuter: 2,5 euro (waarvan 1 euro toezicht)
 Maaltijd lager: 3.80 euro (waarvan 1 euro toezicht)
 Picknick op school met soep: 1,50 euro (waarvan 1 euro toezicht)
o In samenspraak met onze traiteur Willequet zullen er ook enkele
aanpassingen gebeuren. Zo denken we eraan om:
 Het aanbod van groenten uit te breiden tot minimum 2
 Zullen we zorg dragen voor een gevarieerd aanbod
 Zullen we dessert beperken tot fruit, dat in de namiddag door onze
fruitouders kan verdeeld worden. (Dit zullen we laten aansluiten bij
ons fruitproject van Tutti Frutti)
 We stimuleren nog steeds het soepdrinken, omdat dit al de eerste
portie groentjes zijn bij het middaggebeuren.
 We stimuleren de zelfstandigheid vanaf de derde kleuterklas.
Kinderen schuiven zelfstandig aan – krijgen/vragen van alles wat ze
op krijgen.
 We streven er naar dat elk kind van alles leert proeven.
 1 portie vlees wordt als voldoende beschouwd.
In het slaapklasje dat op onze scholen georganiseerd wordt, is er ook toezicht
voorzien.

Maximumfactuur (wat wij aan ouders mogen vragen voor activiteiten die het
schoolgebeuren versterken) wordt opgetrokken.
-

Kleuter: 45 euro
Lager: 90 euro
Meerdaagse uitstappen: 440 euro/schoolloopbaan in de lagere school

Schooltoeslag i.p.v. schooltoelage
Op 1 januari 2019 nam Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De
kinderbijslag heet nu het Groeipakket en bevat enkele nieuwe principes. De
schooltoelage wordt nu schooltoeslag genoemd.

Onderwijs aan huis (TOAH)
Onderwijsdecreet XXIX heeft de voorwaarden om TOAH te krijgen, versoepeld. Zo is
bij chronische ziekte nog maar één aanvraag en één medisch attest per school vereist
en kan TOAH, na akkoord tussen de ouders en de school, ook gedeeltelijk
plaatsvinden op school voor zover dat gebeurt buiten de gewone lesuren en niet
tijdens de middagpauze. Daarnaast is TOAH nu ook mogelijk voor leerlingen jonger
dan vijf jaar.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
We verduidelijken in dit punt ook dat een ouder zich niet kan verzetten tegen de
kernactiviteiten signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding van het CLB. Dit
wordt ook verduidelijkt in de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen
We verduidelijken het engagement naar ouders toe dat regelmatig en op tijd naar
school komen belangrijk is voor de verdere schoolloopbaan van een leerling.

Afwezigheden met toestemming van de directie:
Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op
voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens:
 de rouwperiode bij een overlijden;
 het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van
een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve
schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben);
 trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor
maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen)
 revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17);
 de deelname aan time-out-projecten;
 persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om
vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht
veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Privacy
Het is voldoende om, eenmalig, bij het begin van de schoolloopbaan van de leerling in
de school om toestemming te verzoeken. Die toestemming geldt dan voor de
volledige schoolloopbaan van de leerling. Enkel indien de school wijzigingen
aanbrengt aan het toestemmingsformulier, vraagt ze opnieuw toestemming.

Vernieuwd schoolreglement:
Alle info en verduidelijking is ook terug te vinden op onderwijs Vlaanderen – decreet
basisonderwijs – infobrochure onderwijsregelgeving.
Ons schoolreglement is heel nauw verbonden met de gegevens uit de infobrochure
onderwijsregelgeving. School en ouders zijn gebonden aan die onderwijsregelgeving.
Het vernieuwde schoolreglement kan je terugvinden op onze website en gaat vanaf
volgend schooljaar van kracht.

Pedagogisch project katholiek onderwijs.
Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke
dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool
verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de
school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor
iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze
hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de
school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding
die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan
dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid
gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.
De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je
op de website van Katholiek onderwijs Vlaanderen.
Ons ‘schooleigen’ pedagogisch project met onze VBA’ntjes Bo, Otto, Tina, Zita, Bas.

Nieuws uit de gemeentelijke kinderopvang.
We stellen graag ons vernieuwd huishoudelijk reglement aan je voor.
De voorbije periode hebben we het regelement van de buitenschoolse opvang onder
de loep genomen en herwerkt, met als doel de samenwerking met de ouders te
optimaliseren via duidelijke en concrete afspraken en informatie.
Het nieuw huishoudelijk reglement zal ingaan vanaf 1 september 2019.
Alle ouders ontvangen hierover nog een infobrief via i-school.
Wie het nieuw reglement wil raadplegen kan op de gemeentelijke website en in de
verschillende kinderclubs terecht.
Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen die worden doorgevoerd terug.
1. De opvang reserveren en annuleren op woensdagmiddag
Vanaf 1 september 2019 dient ook de kortstondige opvang op woensdagmiddag
gereserveerd te worden.
Deze opvang kan kosteloos gereserveerd en geannuleerd worden tot maandagavond
vooraf de gewenste kortstondige opvang op woensdagmiddag.
2. Mogelijkheid tot toepassen inschrijven voor- en naschoolse opvang
Momenteel dient de opvang niet gereserveerd te worden voor de voor- en naschoolse
opvang.
In het nieuw HHR staat dat het college kan beslissen om reservaties op deze
momenten toe te passen, in één of meerdere opvanglocaties, indien de veiligheid van
de kinderen en de begeleiding in het gedrang komt.
De betrokken ouders worden hiervan 1 maand op voorhand op de hoogte gebracht.
3. Extra kosten – ouderbijdragen
In het nieuw HHR werd toegevoegd dat moedwillige schade aan materiaal in de
opvang door een kind doorgerekend wordt aan de ouders.
Toevoeging om de kostprijs van een broodlunch aan te rekenen indien een kind geen
broodmaaltijd mee heeft naar de opvang.
4. Sociaal tarief
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inwoner en geen inwoner van Anzegem bij
het toekennen van recht op sociaal tarief.
Inwoner Anzegem:
- kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming (kleefbriefje ziekenfonds)
- je hebt als gezin recht op een gemeentelijke gezinstoelage of op een individuele
correctie
- het sociaal tarief wordt toegekend door het Sociaal Huis en jaarlijks geëvalueerd

Geen inwoner van Anzegem:
- je hebt een attest waaruit blijkt dat je in aanmerking komt voor een sociaal tarief
- je dient een gemotiveerde aanvraag in bij het gemeentebestuur
- aanvraag tot sociaal tarief dient jaarlijks hernieuwd te worden
5. Factuur betalen
- De factuur wordt maandelijks bezorgd en dit uiterlijk de 20ste van de maand.
- Factuur van de zomervakantie (juli-aug) wordt opgemaakt tegen de 20ste van
september.
- De betaling dient te gebeuren binnen 14 kalenderdagen.
- Indien de factuur niet betaald wordt, ontvang de betaler een maand na
factuurdatum een aanmaning.
- Indien er aan de herinnering geen gevolg wordt gegeven, wordt een aanmaning
opgestuurd
- Bij een niet betaling binnen de 10 dagen na datum van de aanmaning, kan het
gemeentebestuur de overeenkomst schorsen of verbreken en wordt een procedure tot
inning van openstaande facturen opgestart.
- een afbetalingsplan is mogelijk
- Door de betaling van de factuur wordt de geregistreerde aanwezigheid van het kind
bevestigd.
- Betwistingen van de factuur worden aanvaard tot de 28ste van de maand via mail.
Daarna wordt de vergissing niet meer rechtgezet.
- Correcties van de factuur worden doorgevoerd via de factuur van de volgende
maand.
6. Einduur korte opvang Nel Anzegem
Vanaf 1 september eindigt Nel Anzegem om 14u in plaats van om 15u wegens geen
of bijna geen kinderen in Nel Anzegem tussen 14u en 15u gedurende het huidige
schooljaar.
Voor meer info en vragen omtrent het huishoudelijk reglement kan je steeds contact
opnemen met de coördinatoren van BKO Anzegem: 056 71 93 78 of
kinderopvang@anzegem.be

Het sportjaaroverzicht met zijn laureaten.
De leerlingen konden dit schooljaar aan heel wat sportactiviteiten deelnemen!
De eerste graad had 4 activiteiten, verspreid over het volledige schooljaar. Namelijk
de veldloop en de fietscross waarbij ze raceten tegen hun andere leeftijdsgenoten. Als
3de activiteit konden ze hun balvaardigheid testen bij verschillende spelletjes met de
bal, waaronder tennis. En als laatste hadden ze de avonturenloop, waarbij ze
verschillende parcours in de sporthal hadden waar klimmen, klauteren en springen
veelvuldig aan bod kwamen.
De tweede graad had net zoals het eerste en tweede leerjaar de veldloop, de
fietscross en de avonturenloop. Bijkomend hadden zij nog het trefbaltornooi. Dit
tornooi gaat telkens door in Vichte, waarbij ze met hun klas een ploegje maken om
het op te nemen tegen de andere scholen van Groot-Anzegem.
De derde graad heeft dan weer 6 activiteiten om hun sportieve prestaties te laten
zien. Net zoals hun jongere collega’s konden ze deelnemen aan de veldloop en de
fietscross. De avonturenrun vond voor hen (net zoals bij het 4de leerjaar) buiten
plaats. Daar konden ze zich helemaal uitleven op de verschillende parcours, ze
mochten zelfs van het dak van de sporthal springen! Daarnaast hadden ze nog 3
ploegwedstrijden, namelijk het netbaltornooi, hockeytornooi en voetbaltornooi.
Telkens gaven ze het beste van zichzelf!
Alvast een dikke proficiat aan de leerlingen die aan 1 of meerdere activiteiten
deelnamen! Enkele onder ons vielen in de prijzen van de sportdienst, omdat ze aan
voldoende activiteiten hadden deelgenomen dit schooljaar. Hopelijk hebben we
volgend jaar nog meer sportievelingen die deelnemen aan deze leuke naschoolse
activiteiten!

Bye bye school …
nu is het vakantie en
mag mijn badje gevuld worden met andere avonturen!
We zijn klaar voor een zonnige vakantie!

Je kan deze editie in kleur bewonderen op onze website.

