
Geachte ouders, 
 
 We heten u van harte welkom in onze basisschool van Boezinge en zijn blij en dankbaar dat u uw kind 
toevertrouwt aan onze school.   
De directie en leerkrachten zullen zich met al hun talenten inzetten om uw kind te begeleiden in hun tota-
le ontwikkeling. 
Als kindvriendelijke, open school willen wij uw kinderen degelijk onderwijs geven, want wij geloven dat 
kinderen “wortels” nodig hebben om te kunnen vliegen... Groeien! 
 
We willen dan ook  een plek zijn waar je kind ongestoord kan opgroeien, leren en ervaren. Samen staan 
we in voor een zo optimale en volledige ontwikkeling van je kind. We hopen op een positieve, respectvolle 
en duurzame samenwerking! 

 

Dag meisjes en jongens, 
  
Graag heten wij jullie van harte welkom in onze basisschool. 
Bij de start van dit nieuwe schooljaar hebben jullie zeer zeker een aantal wensen, een aantal persoonlijke 
verwachtingen, ja, een aantal dromen in verband met jullie nieuwe klasgenoten, leerkrachten, directeur,... 
jullie school. 
 
Wij willen ‘samen’ schoolmaken in een sfeer van vriendschap, vertrouwen en dienstbaarheid en samen 
leven in een geest van eerbied en waardering voor elk-ander.  
 
 Elk kind in onze school zou elke dag moeten ervaren : 
  
Ik voel mij hier echt thuis.       
Ik ben hier iemand. 
Ik kan hier veel leren. 
Ik kan hier veel doen. 
Men verwacht hier veel van mij. 
Men houdt hier echt van mij. 
  
Laten we samen stappen zetten om te leren, te groeien, om jouw persoonlijkheid en talenten verder te 
ontplooien, om te leren zorg dragen voor jezelf en elkaar, om een plaatsje te bouwen in onze samenle-
ving, … Laten we de wereld samen ontdekken!  
 

Directie en schoolteam 

Scholengemeenschap IEPER RAND - HEUVELLAND:  Boezinge - Zuidschote; Dikkebus; Elverdinge - 

Brielen;  Hollebeke - Voormezele; Vlamertinge; Loker - Kemmel - De Klijte; Nieuwkerke; Wijtschate 

 

  

  

  

  

www.gvbboezinge.be 

 Vrije Basisschool Boezinge  

Boezingestraat 2A  

8904 Boezinge 

Tel : 057/42.33.51 

@ : directie@gvbboezinge.be 

secretariaat@gvbboezinge.be  

  

Afdeling “De kinderster : 

Zuidschotestraat 13, 

8904 Zuidschote 

Tel: 0468/05.82.17 

@: kleuter.zuidschote@sirh.be 

  

 

mailto:secretariaat@gvbboezinge.be


Schoolreglement  

Om het schoolreglement na te lezen verwijzen we naar de schoolwebsite www.gvbboezinge.be. U klikt op het tab-
blad “PRAKTISCH”.  Daarna klikt u op schoolreglement.   
Een papieren versie van het schoolreglement kunt u bekomen op ons schoolsecretariaat. 

!!!  Op onze schoolwebsite staan ook enkele “handige documenten “ voor u als ouder.  Zoals een briefje bij ziekte, 

briefje om medicijnen toe te dienen.  Deze vindt u bij  het tabblad “Praktisch”!!! 

Onderwijsregelgeving  

Decreet Basisonderwijs:  https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254  
 
 

 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12254


Smartschool:  

 Sedert vorig jaar werken we met smartschool. Berichten tussen de school en ouders verlopen digitaal 
enkel nog via dit kanaal. U bent nog niet ingelogd?  Geen probleem, dit kan nog steeds.   
Er is een account per kind en een account per ouder. Gelieve alles te activeren. Indien u niet activeert, 
krijgt u geen informatie.  Bent u, uw inloggegevens kwijt?  
Stuur dan een e-mail naar info@gvbboezinge.be. Wij bezorgen u dan nieuwe inloggegevens.  Nieuwe 
gezinnen krijgen binnenkort een vraag van de school om in te loggen.  

Het stappenplan om de smartschool app te installeren, te activeren vind je op onze schoolwebsite 
terug bij de rubriek nieuwsbrieven. 

Wat als je jouw gegevens kwijt bent?  Jouw paswoord niet herinnert?  

Jouw gebruikersnaam niet meer weet? 

 

• Gebruikersnaam =  naam. voornaam    (—> van jouw kind!) 

• Wachtwoord =  Als je dit niet meer weet klik je net onder het 

balkje van wachtwoord op ‘wachtwoord 

vergeten’ 

 

 

Wil steeds de school op de hoogte brengen bij eventuele veranderingen van uw contactgegevens 

(telefoonnummer, e-mail adres, GSM-nummer, adres, ..).  Dankjewel! 



De schoolfactuur 

De schoolfacturatie verloopt via e-mail.  Begin oktober ontvangt u de eerste schoolfactuur.  Wilt u ons verwittigen 
indien u deze niet zou ontvangen hebben a.u.b.? 

 
Hieronder vindt u een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. 

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven 

voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen. In de bijdragelijst 

staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag 

dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. 

Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden  
gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/lijst-met-gratis-materiaal 

 Bij verlies of beschadiging van het hierboven vermelde materiaal. kunnen de door school gemaakte kosten voor 
aankoop van nieuw materiaal wel verrekend worden aan de ouders. 

Verplichte uitgaven 

Maximumfactuur: 

 Kleuter = € 45 inning met de schoolfactuur van oktober, december en februari 

 Lager = €90 

 Bijdrage aankoop turn T– shirt school = €10 

Maximumfactuur:  

Als basisschool moet je de scherpe maximumfactuur, van €45 voor kleuter en €90 voor het lager, respecteren.  
Volgende ‘schoolse’ activiteiten vallen als ‘kost’ onder de maximumfactuur: toneelbezoeken, sportactiviteiten, 
schooluitstappen, zwemmen, schoolreis, educatieve uitstappen….  Bovenstaande bedragen worden verrekend via 
de maandfacturen van oktober, december en februari.   

Activiteiten inbegrepen in de maximumfactuur: 

     *)  zwemmen (verplicht) /  LJ 6 GRATIS 

     *)  Sportdagen (verplicht) 

     *)  Schoolreis 
     *)  Culturele activiteiten (uitstappen, leerbezoek, 

                                                               voorstellingen, …) Niet—verplichte uitgaven:  

Maaltijden: 

 Warm kleuter = €3,50 

 Warm lager = €3,75 

 Boterhammen + drankje = €1,75 

 Boterhammen + soep + drankje = €2,05 

Andere: 

Melk = €0,75 

Zwembrevet= €1 

Voor– en naschoolse opvang = €0,75 per begonnen kwartier 

... 

Voor meer informatie betreffende de wijze van betalen van de schoolrekening, wat te doen bij eventuele betalings-
moeilijkheden of bij het recupereren van kosten verwijs ik naar de rubriek “schoolkosten” in ons schoolreglement 
op blz. 32 en 33. 

Wil je  a.u.b. voor zowel de schoolrekening als voor de rekening van de buitenschoolse op-

vang werken met domiciliëring.  We vragen dit omdat we te vaak foutieve overschrijvingen 

moeten uitpluizen, rechtzetten en  opnieuw moeten inboeken.   





Woe 22 sep Pedagogische werkdag (geen school voor de kinderen) 

1/11 - 5/11 Herfstvakantie 

Do 11 nov Wapenstilstand (geen school) 

Vrij 12 nov Vrije dag (geen school) 

Woe 17 nov Pedagogische werkdag (geen school voor de kinderen) 

Do 2 dec Grootouderfeest 

Do 23 dec Rapporten - oudercontacten 

Vrij 24 dec NM  (geen school) 

27/12 - 07/01 Kerstvakantie 

Ma 31 jan Vrije dag (geen school) 

19 & 20 feb Etentje op school 

28/03 - 4/03 Krokusvakantie 

Woe 23 maa Pedagogische Werkdag =(geen school voor de kinderen) 

4/04 - 18/04 Paasvakantie 

Zo 5 juni Schoolfeest 

Za 11 juni Peuter opendeur - Inschrijfmoment 

Ma 27 juni Sportdag 

Di 28 juni Rapporten - oudercontacten 

Do 30 juni Laatste lesdag - NM=(geen school voor de kinderen) 

Kalender schooljaar 2021-22 



GISTEREN 03/09/2020 ONTVING JE VIA SMARTSCHOOL 

ONZE EERSTE NIEUWSBRIEF.   

WIL CONTROLEREN OF DEZE EFFECTIEF BIJ JOU IS 

BINNENGEKOMEN?  INDIEN NIET; KOM LANGS OP HET 

SECRETARIAAT OM JOUW CONTACTGEGEVENS TE CORRIGEREN. 

 

Akkoord schoolreglement: 

 

Ik , ouder van  …………………………………………………………………………………………………………………...…………………………...…..   

 

Verklaar in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure, het opvoedingsproject van de 
school, het schoolreglement, de engagemenstverklaring , algemene informatie en het huishoudelijk reglement 
van de buitenschoolse opvang van 1 september 2021 en teken hierbij voor instemming en akkoord. 

Het volledige schoolreglement, de brochure onderwijsregelgeving en het huishoudelijk reglement buitenschoolse 

opvang kunt u nalezen op onze schoolwebsite of je kunt een papieren versie bekomen op ons schoolsecretariaat. 

De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op de 

instapdag.  

 

Ik geef WEL / NIET  (schrappen wat niet past) de toestemming om beeldmateriaal (foto, video) te maken en te publi-
ceren op de kanalen (schoolwebsite, nieuwsbrief, facebookpagina van de school) beheerd door de school. 

De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. De school gaat discreet om 
met de informatie in de leerlingenadministratie en het zorgdossier. Ouders kunnen ten alle tijden hun eigen per-
soonsgegevens raadplegen, laten verbeteren en zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens.  

 Datum + “gelezen en goedgekeurd” + Handtekening ouder, 

  ………………………………………………………..…...…        

  ………………………………………………..……………... 

  ………………………………………………..……………… 

De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid zijn ingevuld.  

Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de artikels 

373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder. 

Dit exemplaar terug bezorgen aan de school a.u.b. 


