Praktische
infobrochure
Schooljaar
2020-2021

Breughellaan 18 A
9840 De Pinte
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E-mail: info@leefschooldeboomhut.be

Website: www.ikgagraagnaarschool.be

Beste ouders,
In deze infobrochure vinden jullie de praktische informatie voor het nieuwe schooljaar 2020-2021.
De ‘Wist-je-datjes’ houden je via mail wekelijks op de hoogte van alle activiteiten.
Mogen wij u vragen alle belang te hechten aan de project- en leefgroepvergaderingen. Deze hebben
geen vaste plaats op de kalender. Via de ‘Wist-je-datjes’ nodigen we u hierop uit. Uw aanwezigheid
wordt ten zeerste geapprecieerd en is vaak de verdere uitbouw van een sterke onderlinge
betrokkenheid en welbevinden.
We verwelkomen u graag op onze forums waar uw kinderen naar voor brengen waarmee ze bezig
zijn. Deze vinden tweewekelijks plaats op woensdagvoormiddag vanaf 10u45.
Reserveer ook zeker een plaatsje in jullie agenda voor het ouderoverleg, het moment bij uitstek om
het hele leefschoolgebeuren van dichtbij te kunnen volgen.
Alle data vindt u terug op de jaarkalender.
Wie nog vragen heeft...steeds welkom!
Wij zijn dagelijks aanwezig in De Boomhut.

Het Boomhutteam

Onkosten en betalingen
We werken op school met een facturatiesysteem. Er is mogelijkheid tot domiciliëring. Hiervoor
zit er een invulformulier in deze bundel. De facturatie gebeurt via de administratie van Scholengroep
24.
Jullie krijgen in het begin van elke maand de factuur met een overzicht van de onkosten van de
voorbije maand. Bij betwisting kan je terecht bij Vanessa
(vanessa.debaets@leefschooldeboomhut.be).
Wij houden rekening met de maximumfactuur (zie schoolreglement).
School- of studietoeslag
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 20192020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket.
Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 dus geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen
voor kinderen in het kleuter, lager- of secundair onderwijs. De berekening en uitbetaling van de
schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
Levensbeschouwelijke vakken
Er is een vrije keuze in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Bij elke nieuwe inschrijving voor het lager onderwijs wordt het keuzeformulier voor
Levensbeschouwelijke vakken ingevuld door de ouder of de verantwoordelijke.
De ouder of de verantwoordelijke kan zijn keuze voor een bepaalde cursus wijzigen tot 30 juni van het
voorgaande schooljaar. Wie van die mogelijkheid gebruik wil maken, dient schriftelijk via een officieel
vastgelegd document een nieuw keuzeformulier aan te vragen bij Vanessa.
Niet aanwezig op school
Elke afwezigheid moet geregistreerd worden, ook bij de kleuters!
Leerplichtige leerlingen kunnen om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn.
Als de afwezigheid wegens ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet
overschrijdt, volstaat een verklaring gedateerd en ondertekend door de ouder of de verantwoordelijke.
Een dergelijke verklaring kan maximaal viermaal per schooljaar aangewend worden.
Nadien is een medisch attest door een arts vereist.
Voor andere afwezigheden is een toelating vooraf van de directie vereist.
Problematische afwezigheden worden bijgehouden en begeleid.

Het Boomhut-team
Directie: Kristien Vandendriessche
Coördinator: Cindy Vermeersch
Secretariaat: Vanessa De Baets
Begeleiders:
Leefgroep 1: jongste kleuters: Veronique Verkest
Leefgroep 2: oudste kleuters: Anneke De Korte
Ondersteuning leefgroep 1 en 2 – kleuterturnen – anderstalige nieuwkomers: Elien Rogge
Kinderverzorging: Jordi Vanhouteghem
Leefgroep 3: niveau 1 en 2: Silke Van Lersberghe – Griet Cassiman
Leefgroep 4: niveau 3 en 4: Dries Vervaecke
Leefgroep 5: niveau 5 en 6: Sara Van Assche.
Outdoor education ondersteuning: Elien Rogge
R.K.godsdienst: Leen Coupé
N.C.zedenleer: Darline Delanghe
Protestants-Evangelisch: Sabine Vitzthum
Sport lagere: Charlotte Timperman
Zorgcoördinator: Cindy Vermeersch
Onderhoud: Valerie Derore
Opvang: Jordi Vanhouteghem, Eva Den Tijn en Mieke Geerinck
Keuken: Geertrui Van Den Abeele

Een schooldag
Voormiddag: 8u30 – 12u05
Middag: 12u05 – 13u25
Namiddag: 13u25 – 15u30
Op woensdagmiddag tot 11u15
Op vrijdagmiddag tot 15u
Voor- en naschoolse opvang
Op school is de opvang gratis
- ’s morgens vanaf 7u40
- ‘s avonds tot 16u15, woensdag tot 11u30, vrijdag tot 15u15
Betalend toezicht:

- middagtoezicht: € 0,35 per kind per middag
Dit is een algemene overeenkomst tussen alle basisscholen van De Pinte. Als uw kind tijdens de volledige
middagpauze naar huis gaat, dan wordt deze som niet aangerekend

- naschoolse opvang
Van 16u15 tot 17u15: € 2 per kind
Van 17u15 tot 18u: € 1,10 extra
Op woensdag van 11u30 tot 18u: € 2 per kind
Op vrijdag van 15u15 tot 16u00: € 1,6
16u00 tot18u00: € 1,5 per kind extra

- het 4-uurtje kost 0,30€
(Alle prijzen onder voorbehoud)
Buiten deze uren kan je beroep doen op de buitenschoolse opvang in De Pinte: Dol-Fijn, Kasteellaan,1
Ook bij facultatieve vrije dagen, pedagogische studiedagen of vakanties kunnen de kinderen terecht bij de
buitenschoolse opvang Dol-fijn of Stekelbees. Vooraf inschrijven is dan noodzakelijk: Dol-fijn (09/388.30.20 of
0474/22.15.73) of
Stekelbees (online inschrijven: www.landelijkekinderopvang.be)

Pedagogische activiteiten en uitstappen
We proberen elke dag opnieuw actueel en levensecht onderwijs aan te bieden. Waarnemingen buiten
de school worden steeds vooraf gemeld. Verplaatsingskosten en toegangtickets zijn ten laste van de
ouders.
Wie geen toestemming heeft om deel te nemen aan de geplande activiteit, blijft op school en krijgt een
taak.

Ons schoolrestaurant
Kleuters

N1-2

N3-4

N5-6

Soep

€ 0,90

€ 0,90

€ 0,90

€ 0,90

warme
maaltijd

€ 2,95

€ 3,70

€ 3,90

€ 4,25

Vegetarische
maaltijd

€ 3,45

€ 4,25

€ 4,35

€ 4,70

Broodje

€ 3,60

€ 3,60

€ 3,60

€ 3,60

sandwich

€ 1,30

€ 1,30

€1,30

€1,30

Alle prijzen onder voorbehoud.
Het gezondheidsbeleid.
We blijven geloven in ons plas- en waterbeleid. We stimuleren het drinken van kraantjeswater. Op
vaste momenten in de klas, tijdens de speeltijd, na de turnles, ’s morgens. Omwille van ons
afvalbeleid en gezondheidsbeleid willen wij enkel nog water op school. Er kunnen dus geen brikjes of
flesjes meer meegebracht worden.De kinderen mogen wel een herbruikbare drinkfles meebrengen die
zij in de klas gebruiken.
Turnen doen we in het OCP. We gaan zwemmen in Deinze.
Bovendien besteden we alle aandacht opdat onze kinderen veel zouden bewegen. We organiseren
regelmatig sportactiviteiten.
Tijdens de lessen geven we bewegingstussendoortjes.
Zorgbeleid, evaluaties en oudercontacten
Onze zorgcoördinator Cindy Vermeersch, organiseert en volgt besprekingen met leerkrachten,
ouders, CLB en externe begeleiders op en zorgt voor een vlotte communicatie in samenwerking met
de betrokken leerkracht.
Bovendien helpt zij de leerkrachten met hun zorgvragen, neemt testen af en houdt dossiers digitaal
bij.
Voor elk oudercontact wordt een klassenraad gehouden, waarop de directeur, de leerkracht, de CLBconsulente en de extra begeleiders ( logo, kiné, revalidatie,…) aanwezig zijn, geleid door de
zorgcoördinator.
De besprekingen, de evaluaties en de opvolgingen worden aan de betrokken ouders meegedeeld
tijdens het oudercontact. Een rapport van de leerling wordt meegegeven.
Data evaluaties en oudercontacten op de kalender
Je kan ook een gesprek aanvragen met de bijzondere leermeesters, de CLB-consulente of de
directeur na afspraak en bevestiging.

Een schoolongeval
Een ongeval op school tijdens de schooluren.
Stappenplan:
1. Je ontvangt een Ethias-formulier: “Ongevallen op school”.
Je laat dit document onmiddellijk bij het eerste doktersbezoek en/ of ziekenhuisopname
correct en volledig invullen.
2. Je laat dit document onmiddellijk bij het eerste doktersbezoek en/ of ziekenhuisopname
correct en volledig invullen.
3. Je bezorgt dit ingevulde formulier zo vlug mogelijk terug aan de directeur.
4. Je betaalt zelf de onkosten (dokter, apotheek, ziekenhuis)
5. Je vraagt bij de mutualiteit een attest met vermelding van onkosten en remgeld.
6. Je bezorgt dit attest aan de school.
Informeer je bij de begeleider of de directeur.

Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB)
Ouders kunnen met allerlei vragen bij het CLB terecht.
Voor wat betreft: meer informatie over de schoolloopbaan, leermoeilijkheden, zittenblijven en andere
situaties die extra aandacht verdienen.
Voor een afspraak met de CLB-dienstverlening kan je terecht bij
de directeur.
De begeleiding gebeurt in een sfeer van veiligheid, vertrouwen en dialoog.
CLBGO! Deinze-Eeklo
Team Deinze-De Pinte
Polderdreef 42
9840 De Pinte
Telefoon: 09/386 29 37
Directeur: Brenda Callens
Arts: Sofie Van Geldre
Paramedische werker (verpleegkundige): Joke Chanterie
Maatschappelijk werkster: Marijke Gunst

Schoolvakanties en vrije dagen
Herfstvakantie: van ma 2 november 2020 tot en met zo 8 november 2020
Kerstvakantie: van ma 21 december 2020 tot en met zo 3 januari 2021
Krokusvakantie: van ma 13 februari 2021 tot en met zo 21 februari 2021
Paasvakantie: van ma 5 april 2021 tot en met zo 18 april 2021
Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020
Dag vd Arbeid: zaterdag 1 mei 2020
Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
Brugdag: vrijdag 14 mei 2021
Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021
Zomervakantie: donderdag 1 juli – dinsdag 31 augustus 2021
Facultatieve vrije dagen
Vrijdag 5 oktober 2020
Maandag 31 mei 2021
Kindvrije dagen (pedagogische studiedagen)
Maandag 23 november 2020
Woensdag 10 maart 2021

