INFOBROCHURE 2019 – 2020
WINDEKIND
Bij de start van dit nieuwe schooljaar willen wij u alvast bedanken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.
Wij hopen dat we met het ganse schoolteam tegemoet zullen komen aan de verwachtingen die u voor uw
kinderen gesteld hebt. We zullen al het mogelijke doen om ze in de meest optimale omstandigheden te
begeleiden in hun groei en ontwikkeling naar gelukkige en zelfstandige mensen.
Door onze zorg voor kwaliteit en vernieuwing hopen wij een moderne, eigentijdse basisschool te zijn die
kinderen zo goed mogelijk voorbereidt op verdere studies. Doorheen het ganse aanbod wordt aandacht
besteed aan het aanscherpen van sociale vaardigheden.
Wij willen een school zijn waar niet alleen geleerd, maar ook geleefd wordt. Daarom besteden wij aandacht aan
creativiteit en aan het scheppen van een positieve en aangename sfeer.
In deze infobrochure vindt u allerlei praktische informatie over de werking van onze school. Meer informatie
vindt u in het schoolreglement.
De lessen hervatten op maandag 02.09.2019
Wij wensen alle leerlingen een aangenaam en succesvol schooljaar 2019 - 2020.

Schooldag
We verwachten de kinderen niet vroeger dan een kwartier voor het aanvangsuur van de school op de
speelplaats. Alle andere momenten maken de kinderen gebruik van de voor- en/of naschoolse opvang.
Begin- en einduren van de lessen moeten gerespecteerd worden. Geen enkele kleuter of leerling mag vroeger
afgehaald worden, tenzij mits een ernstige reden en na voorafgaande toelating van de directie.
Afhalen kan enkel op de plaatsen die hiervoor voorzien zijn: de speelzaal voor de kleuters en de speelplaats
voor de leerlingen van het lager onderwijs.
Indien uw kind naar “’t Kadeeken” gaat, dient u als ouder vooraf een online dossier aan te maken via
http://ninove.ticketgang.eu/

Instapdata kleuters
Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud zijn.
Als een kleuter op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs
slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdata:








2 september 2019
4 november 2019
6 januari 2020
3 februari 2020
2 maart 2020
20 april 2020
25 mei 2019

na grote vakantie
na herfstvakantie
na nieuwjaar
1ste schooldag na 1 febr.
na de krokusvakantie
na de paasvakantie
na Hemelvaart

- geboren zijn ten laatste op 02/03/2017
- geboren zijn ten laatste op 04/05/2017
- geboren zijn ten laatste op 06/07/2017
- geboren zijn ten laatste op 03/08/2017
- geboren zijn ten laatste op 02/09/2017
- geboren zijn ten laatste op 20/10/2017
- geboren zijn ten laatste op 25/11/2017

Kleuters vanaf drie jaar en ouder kunnen op elk moment van het schooljaar ingeschreven worden.
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Contacten ouders – school
Een synthese van de evaluatiegegevens van onze leerlingen wordt vijfmaal per schooljaar neergeschreven in
een rapport. Dit rapport wordt aan de ouders bezorgd en ondertekend aan de leerkracht terugbezorgd.
Data uitdelen van de rapporten:
vrijdag
vrijdag
vrijdag
donderdag
dinsdag

25 oktober 2019
20 december 2019
21 februari 2020
30 april 2020
30 juni 2020

Samenwerking tussen ouders en school is nodig om samen te kunnen werken aan de ontwikkeling en de
opvoeding van de kinderen. Het is belangrijk dat de ouders goed geïnformeerd worden via oudercontacten.
Geplande oudercontacten:
vrijdag
donderdag
maandag

06 september 2019 (klassikaal oudercontact) 18.30 u kleuters
19.30 u lager
19 december 2019 (individueel oudercontact)
29 juni
2020 (individueel oudercontact)

Naast deze oudercontacten kunnen ouders steeds gevraagd worden of zelf vragen om een overleg over de
prestaties en vorderingen van hun kind.

Levensbeschouwelijke vakken
 Nieuw ingeschreven leerlingen van het lager onderwijs krijgen een keuzeformulier “levensbeschouwelijke
vakken”. Gelieve dit formulier de tweede schooldag ingevuld en ondertekend terug te bezorgen.
 Het gezinshoofd mag tot 30 juni van het lopende schooljaar deze keuze wijzigen voor het daaropvolgende
schooljaar. Hiervoor dient een document aangevraagd te worden bij de directeur.

Schooltoelagen
Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen
(toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de
schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan
enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.
Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 dan ook geen aanvraag meer indienen bij de afdeling studietoelagen. De
berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere
kinderbijslagfonds).

Zwemmen
De leerlingen van de lagere school krijgen tijdens de lesuren zwemles in het zwembad van Ninove. Het rooster
zal later meegedeeld worden.

Gevonden voorwerpen
Tijdens het schooljaar worden er nogal wat voorwerpen (brooddozen, kleding, turn- en zwemzakken e.d.) op de
school gevonden.
Tijdens het oudercontact zullen deze gevonden voorwerpen in de leraarskamer uitgestald worden. U kunt bij die
gelegenheid de voorwerpen die u herkent meenemen. Resterende voorwerpen worden dan niet langer meer
bewaard en worden indien mogelijk geschonken aan een goed doel!
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Afwezigheden
Kleuters hoeven geen doktersattest te bezorgen, behalve indien zij leerplichtig zijn. In dit geval geldt dezelfde
regeling als voor de leerlingen van het lager onderwijs. Toch vragen wij om de klastitularis te verwittigen.
Reden

Ziekte

periode

Bewijs

ten hoogste drie
opeenvolgende kalenderdagen

briefje ouders of
doktersattest

meer dan drie
opeenvolgende kalenderdagen

Doktersattest

vanaf de vijfde maal drie
opeenvolgende kalenderdagen

Doktersattest

bijwonen van een begrafenis of
huwelijksplechtigheid van
iemand die onder hetzelfde dak woont
of van een bloed- of aanverwant

briefje van de ouders of
officieel document

Familieraad
gerechtelijke reden
maatregelen in het kader van de
bijzondere jeugdzorg

de dag van de gebeurtenis

de afwezigheid is gewettigd zonder
voorafgaande
toestemming van de directie

Overmacht
briefje van de ouders
feestdagen verbonden aan de door de
grondwet erkende
levensbeschouwing

de afwezigheid is gewettigd zonder
voorafgaande
toestemming van de directie

overlijden van iemand die onder
hetzelfde dak woont of een bloed- of
aanverwant tot en met de tweede
graad

rouwperiode

actieve deelname aan een culturele of
sportieve manifestatie, na selectie

maximum tien halve dagen per
schooljaar

uitzonderlijke persoonlijke
redenen

maximum vier halve
schooldagen per schooljaar

briefje van de ouders of
officieel document
+
toestemming van de directie

deelname aan time-out projecten

beoefenen van topsport in de sporten:
zwemmen, tennis en gymnastiek

maximum zes lestijden per week

gemotiveerde aanvraag van de
ouders
+
verklaring van een bij de Vlaamse
sportfederatie aangesloten sportfederatie m.b.t. het trainingsschema
+
medisch attest sportarts, verbonden
aan een erkend keuringscentrum van
de Vlaamse Gemeenschap
+
akkoord van de directie

Alle afwezigheden die niet gewettigd zijn door het voorziene document en/of de eventuele toestemming van de directie,
zullen beschouwd worden als “problematische afwezigheden” en als dusdanig geregistreerd worden.
Deze afwezigheden worden bij schoolverandering meegedeeld aan de nieuwe school.
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Personeel
KLEUTERSCHOOL

LAGERE SCHOOL

directie

Jeroen Cooman

directie

Jeroen Cooman

instapklas 1A

Femke De Coene

1A

Eveline Bruyland

1B

Carine Vanden Eynde

1B

Katrien Boeykens

1C

Liesbeth Van Lancker

1C

Gina Fonteyn

1D

Myriam Van Asbrouck

2A

Wendy Simon

2A

Inge Van Der Elst

2B

Kim Vanassche

2B

Veerle De Rouck

2C

Nathalie Plasschaert

3A

Tessie Eeckhoudt

3A

Dorien De Tant

3B

Marcella De Backer

3B

An Van Snick

3C

Iris De Bloos

4A

Griet Segers

4B

Birger Haillez

5A

Raf Vernaillen

5B

Nikky Abbeloos

6A

Peggy Simon

6B

Silvie Heymans

6C

Nancy Conaert

kinderverzorging

Martine Arijs

extra uren

Astrid Van Der Biest

extra uren

Maaike Van Isterdael

zorgcoördinatie

Hilde Agneessens
Maaike Van Isterdael

zorgcoördinatie

Hilde Agneessens
Maaike Van Isterdael

zorgteam

Sofie Sannen

zorgteam

Kim De Beck

Lkr. platform
L.O. + zwemmen

Danielle Slagmulders

L.O. + zwemmen

Cissy Nijst

niet conf. zedenleer

Marisa Dupont

kath. godsdienst

Katelijn Souffreau

orth. godsdienst

Irina Samartseva

isl. godsdienst

Redwane Laghzaoui

prot. godsdienst

Isabelle Miserez

ICT

Nele Coppens

ICT

Nele Coppens

administratie

Nancy Meganck
Shauni Van den Brempt

administratie

Nancy Meganck
Shauni Van den Brempt

opvang

organisatie door Infano

opvang

organisatie door Infano

busbegeleiding

Betty Leuckx
Sybille Chinitor

busbegeleiding

Betty Leuckx
Sybille Chinitor
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Bijdrageregeling 2019 – 2020
1. BIJDRAGEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET PEDAGOGISCH – DIDACTISCH PROCES

pedagogische - didactische uitstappen:

kosten bij projecten

sportactiviteiten

bijdrage busvervoer

extra - muros activiteiten

schoolreis
pedagogische uitstappen
(max. 3 per schooljaar)
toneel, poppenkast, film,…
(max. 2 per schooljaar)
projectuitstappen
week van het bos, museumbezoek,
jeugdboekenweek…
zwemmen
€ 1,00 per zwembeurt en / of € 1,50
afhankelijk van de duur van de
zwembeurt
telkens wanneer voor een
extra - muros activiteit een bus
moet ingelegd worden, kunnen we
een bijdrage vragen.

KLEUTERONDERWIJS
 max. € 45,00
LAGER ONDERWIJS
 max. € 90,00

 boerderijklassen: max. € 55,00
17.02.20 tot 19.02.20
 zeeklassen: max. € 110,00
30.09.19 tot 04.10.19
 sneeuwklassen: max. € 275,00
datum nog niet gekend

max. € 440,00

€ 9,00
€ 1,80

turn T-shirt met logo van de school
badmuts
2.AANGEBODEN DIENSTEN
zwembrevetten

€ 1,80

maaltijd L.O.
maaltijd K.O.
soep

€ 2,87
€ 2,14
€ 0,40
bestellingen voor maaltijden en soep gebeuren maandelijks
€ 0,50
€ 0,50

chocomelk
andere dranken
bestellingen van penningen voor dranken gebeuren maandelijks
de leerlingen krijgen maximum 4 penningen per week
remgeld
morgenbewaking
avondbewaking

€ 0,12
€ 0,75 / per begonnen half uur en
met een maximum van € 1,50
€ 0,75 / per begonnen half uur en
met een maximum van € 1,50

nieuwjaarsbrieven
abonnementen voor tijdschriften
schoolfotografie
steunacties (Damiaanactie,…………..
Busvervoer
kleuters
voor de kinderen van de lagere school gelden volgende prijzen
jaarabonnement
jaarlijks
jaarabonnement
maandelijks
10 ritten (lijnkaart)
1 rit

te laat is een boete van € 5,00
per begonnen half uur!
€ 1,00
wordt later meegedeeld
wordt later meegedeeld
wordt later meegedeeld
gratis
€ 50,00
€ 05,00
€ 14,00
€ 03,00
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Vakantieregeling 2019 – 2020
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie
Feest van de arbeid
Hemelvaart
Pinkstermaandag

28.10.19 tot en met 03.11.19
11.11.19
23.12.19 tot en met 05.01.20
24.02.20 tot en met 01.03.20
06.04.20 tot en met 19.04.20
01.05.20
21.05.20 tot en met 24.05.20
01.06.20

Laatste schooldag

dinsdag 30.06.20 eindigen de lessen om 12.25u

LOKALE VERLOFDAGEN
vrijdag
dinsdag

31.01.20
03.03.20

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN
maandag
woensdag

14.10.19
25.03.20

Andere nuttige data
eerste schooldag
klassikaal oudercontact
zeeklas
oudercontact
boerderijklas
sneeuwklas
eetfestijn
eetfestijn
ouder/grootouder feest
ouder/grootouder feest
Lentefeest
vormsel
eerste communie
OVSG toets dag 1
OVSG toets dag 2
OVSG toets dag 3
deliberaties 6de leerjaar
afscheid 6de leerjaar
oudercontact

maandag
vrijdag
maandag – vrijdag
donderdag
maandag – woensdag

02.09.2019
06.09.2019
30.09.2019 tot 04.10.2019
19.12.2019
17.02.2020 tot 19.02.2020

zaterdag
zondag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
donderdag
maandag
dinsdag
woensdag
maandag
vrijdag
maandag

28.03.2020
29.03.2020
02.04.2020
03.04.2020
25.04.2020
10.05.2020
21.05.2020
15.06.2020
16.06.2020
17.06.2020
22.06.2020
26.06.2020
29.06.2020

Dit is slechts een voorlopige lijst waar nog heel wat activiteiten niet op vermeld staan.
Hou er ook rekening mee dat door onvoorziene omstandigheden wijzigingen mogelijk zijn
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Schoolbusroute 1 2019 – 2020
‘s morgens

’s namiddags

WOENSDAGmiddag

Halsesteenweg

SBS Denderwindeke

SBS Denderwindeke

Graanmarkt

Edingsesteenweg

Edingsesteenweg

Centrumlaan

Brusselstraat

Brusselstraat

Preulegem

BKO Kadeeken

BKO Kadeeken

Brakelsesteenweg

SBS Denderwindeke

SBS Denderwindeke

Stierstraat

Brusselstraat

Brusselstraat

Edingsesteenweg

SBS Parklaan

SKS Parklaan

Brusselsesteenweg

Pollarestraat

Pollarestraat

Hofkwartier

Stierstraat

Stierstraat

Klein Brabant

Brusselsesteenweg

Brusselsesteenweg

Stenemolen

Hofkwartier

Hofkwartier

Brusselstraat

Klein Brabant

Klein Brabant

Pollarestraat

Stenemolen

Stenemolen

SKS Parklaan

Centrumlaan

Centrumlaan

BKO Kadeeken

Dreef

Dreef

Brusselstraat

Van Gassenstraat

Preulegem

Schalkem

Preulegem

Brakelsesteenweg

SBS Denderwindeke

Halsesteenweg

Halsesteenweg

Halsesteenweg

Deze route is slechts een indicatie, de correcte route en uurregeling kunnen pas bij het begin
van het schooljaar worden meegedeeld.

7

Het busvervoer is een dienstverlening van de school. Het komt het comfort van de leerlingen ten goede en
vergroot de veiligheid op de weg tussen de woning en de school. Uw medewerking is hiervoor van groot belang.
De op- en afstapplaatsen kunnen in de loop van de maand september aangepast worden. Daarna liggen deze
in principe vast voor de rest van het schooljaar.
Gelieve het nodige te doen om uw kinderen tijdig tot op de afgesproken stopplaats te brengen. Indien uw kind
niet tijdig aanwezig is, zal de bus zijn weg vervolgen zonder te wachten.
Op de bus is begeleiding voorzien. De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen van bij het
instappen tot aan het uitstappen. Het toezicht van de begeleider houdt op wanneer het kind afgestapt is. Dit wil
zeggen dat de begeleider niet met de kinderen mee oversteekt en hen niet vergezelt tot aan de woning!
De ouders dienen het nodige te doen om na schooltijd hun kind op te halen aan de stopplaats, tenzij ze, bij
ondertekende verklaring, meedelen dat hun kind alleen van de bushalte naar huis mag gaan.
De school zal alle verantwoordelijkheid afwijzen indien het kind een ongeval zou overkomen voor en na het
vertrek van de bus.
Kinderen waarvan de ouders hen niet opwachten aan de afstapplaats worden meegenomen naar school en
gaan naar de naschoolse opvang De opvang wordt afzonderlijk aangerekend volgens het geldende tarief.
Indien u wenst dat uw kind gebruik maakt van de ophaaldienst, verzoek ik u onderstaande strook ingevuld en
ondertekend te bezorgen aan de klastitularis.
U ontvangt twee exemplaren van dit document, één ervan bezorgt u ingevuld en ondertekend terug, het andere
kan behouden.

Ondergetekende,……………………………………………………………………………………………………………
ouder of voogd van ………………………………………………………………………………………
klas ……………………………………
verklaar hierbij akkoord te gaan met de regeling voor de ophaaldienst van de bus van de Stedelijke basisschool
Denderwindeke en de Stedelijke basisschool Parklaan Ninove.
Opstapplaats:…………………………………………………………rond……………………………uur
Afstapplaats:………………………………………………………….rond…………………………….uur
Mijn kind krijgt:

de toestemming om van de bushalte alleen naar huis te gaan*

geen toestemming om van de bushalte alleen naar huis te gaan*

*schrappen wat niet past

Handtekening

datum:
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Schoolbusroute 2 2019 – 2020
‘s morgens

’s namiddags

WOENSDAGmiddag

School

School

School

Steenhout

Steenhout

Steenhout

Kasseide

Kasseide

Kasseide

Halsesteenweg

Muntstraat

Muntstraat

Hemelrijk

Halsesteenweg

Halsesteenweg

Edingsesteenweg

Klapstraat

Klapstraat

Rijstraat

Oud Hemelrijk

Oud Hemelrijk

Boterdael

Hemelrijk

Hemelrijk

Hoogstraat

Edingsesteenweg

Edingsesteenweg

Krepelstraat

School

Boterdael

School

Edingsesteenweg

Krepelstraat

Neuringen

Rijstraat

School

Roost

Boterdael

Pollarestraat

Pollare-dorp

Krepelstraat

Nekkersput

Nekkersput

School

Roe

Roe

Pollare-Dorp

School

Neuringen

Nekkersput

School

Roe
School

Deze route is slechts een indicatie, de correcte route en uurregeling kunnen pas bij het begin
van het schooljaar worden meegedeeld.
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Het busvervoer is een dienstverlening van de school. Het komt het comfort van de leerlingen ten goede en
vergroot de veiligheid op de weg tussen de woning en de school. Uw medewerking is hiervoor van groot belang.
De op- en afstapplaatsen kunnen in de loop van de maand september aangepast worden. Daarna liggen deze
in principe vast voor de rest van het schooljaar.
Gelieve het nodige te doen om uw kinderen tijdig tot op de afgesproken stopplaats te brengen. Indien uw kind
niet tijdig aanwezig is, zal de bus zijn weg vervolgen zonder te wachten.
Op de bus is begeleiding voorzien. De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen van bij het
instappen tot aan het uitstappen. Het toezicht van de begeleider houdt op wanneer het kind afgestapt is. Dit wil
zeggen dat de begeleider niet met de kinderen mee oversteekt en hen niet vergezelt tot aan de woning!
De ouders dienen het nodige te doen om na schooltijd hun kind op te halen aan de stopplaats, tenzij ze, bij
ondertekende verklaring, meedelen dat hun kind alleen van de bushalte naar huis mag gaan.
De school zal alle verantwoordelijkheid afwijzen indien het kind een ongeval zou overkomen voor en na het
vertrek van de bus.
Kinderen waarvan de ouders hen niet opwachten aan de afstapplaats worden meegenomen naar school en
gaan naar de naschoolse opvang De opvang wordt afzonderlijk aangerekend volgens het geldende tarief.
Indien u wenst dat uw kind gebruik maakt van de ophaaldienst, verzoek ik u onderstaande strook ingevuld en
ondertekend te bezorgen aan de klastitularis.
U ontvangt twee exemplaren van dit document, één ervan bezorgt u ingevuld en ondertekend terug, het andere
kan behouden.

Ondergetekende,……………………………………………………………………………………………………………
ouder of voogd van ………………………………………………………………………………………
klas ……………………………………
verklaar hierbij akkoord te gaan met de regeling voor de ophaaldienst van de bus van de Stedelijke basisschooll
Denderwindeke en de Stedelijke basisschool Parklaan Ninove.
Opstapplaats:…………………………………………………………rond……………………………uur
Afstapplaats:………………………………………………………….rond…………………………….uur
Mijn kind krijgt: de toestemming om van de bushalte alleen naar huis te gaan*

geen toestemming om van de bushalte alleen naar huis te gaan*

*schrappen wat niet past

Handtekening

datum:
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