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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 met hoofd, hart en handen. 
Wij hopen dat wij met u goed zullen kunnen samenwerken en dat u uw 
kind zult begeleiden om de doelstellingen, geformuleerd in ons 
schooleigen christelijk opvoedingsproject, te realiseren.  School en gezin 
vormen immers samen de basispijlers die het ontwikkelings- en 
opvoedingsproces van uw kinderen vorm moeten geven. 
Als kindvriendelijke, open school willen wij uw kinderen degelijk 
onderwijs geven, want wij geloven dat kinderen “wortels” nodig hebben 
om te kunnen vliegen... 
Het schoolreglement dat u kreeg bij de inschrijving van uw kind blijft 
gelden.  Het wil een leidraad zijn bij ons opvoedkundig bezig zijn met uw 
kinderen, waarvan u de eerste verantwoordelijke blijft voor de opvoeding 
en het onderwijs.  Wij bieden in deze brochure een aantal concrete 
handreikingen aan bij het pedagogisch begeleiden van onze kinderen en 
hopen dat u hen aanmoedigt de gemaakte afspraken na te leven.  Bij 
vragen of problemen staan wij klaar om steeds samen naar een zinvolle 
oplossing te zoeken.  Bovendien bieden wij u belangrijke informatie in 
verband met de organisatie van ons schoolleven.  Wijzigingen aan het 
vorige schoolreglement worden hieronder opgesomd. 
 
Hopende op wederzijdse steun en waardering bij ons gezamenlijk 
opvoedingswerk, thuis en in de school, groeten wij u, 
 
namens het schoolteam, 
Jan Dedrie-Tommeleyn Giovani 
Directie. 
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HET SCHOOLBESTUUR. 

-Raad van bestuur 
Thorrez Luc, voorzitter - E.Z. M. Vanhove, afgevaardigd bestuurder 
– Goethals Chris, secretaris, - Vandaele Ann- Morlion Wim -  
Veramme José - Verclyte Dirk. 
-Algemene vergadering 

E.Z. Phillippe Rosanne – Dewaele Norbert – Tytgat Diana  

HET PERSONEEL 
1.Kleuteronderwijs Boezinge :  
Pierpont Rita, 1ste Kl -  Feys Caroline, Kl 2 -,Vandeputte Greet, Kl3 – Lemaitre 
Mathieu, peuter, Depoorter Ann, amb. Lkr. 2de – 3de kl 
2. Kleuteronderwijs Zuidschote : Depuydt Isabel – Depoorter Ann 
3. Bewegingsopv. : Gysel Tine 
4. Kinderverzorgster : Florissoone Ingrid 
5. Lager onderwijs Boezinge :  
Katrien Vervisch-Lieve Verdonck, 1A – Lodrioor Mieke, 2A – Denhert Sabine, 3A - - 
Talpe Sofie, 4A – Phlypo Stefaan, 5A  - Vervenne Corinne- Luycks Sarah, 6A  
6. Zorgbeleid : Vandevelde Trees, Poissonnier Katrien, Tine Gysel (Kl)  
7. Leerm. Lichamelijke Opvoeding : Versavel Pedro – Coene Arnaud. 
8. I.C.T.-coördinator: Deleu Johan 
9. Beleidsondersteuning: Pedagogisch Coördinator: Tommeleyn Giovani  
 
Administratieve hulp : Desodt Katrien 
Onderhoudspersoneel : Clara Lemuz Ramirez, Bruneel Linda, Vanzeebroeck Peggy,  
Slosse Koen     

HET OUDERCOMITE 
Voorzitter : Sinnaeve Miet, Danneels Marieke 
Leden : Lanszweert Filip,  Criem Liesbeth, Hauweele Cindy, Bouten 
Eveline, Desomer Katrien, Veramme Annelies, Tytgat Caroline, 
Vancayzeele Annelies, Meersseman Delphine. 

SCHOOLETEN 
Er zijn 's middags warme maaltijden te verkrijgen aan € 3,25 voor de kleuters en 
aan € 3,50  voor de leerlingen uit de lagere klassen. 
Kinderen die hun boterhammen meebrengen, liefst in een brooddoos, betalen          
€ 1,40  per dag. Hierbij is een drankje inbegrepen. Wie boterhammen meebrengt 
kan ook soep en een drankje verkrijgen, zij betalen € 1,70 In de voormiddag 
kunnen de kinderen melk drinken aan € 0,60. 

FRUITDAG 
Woensdag is de tutti-frutti dag. Gelieve op woensdag een stuk fruit mee te geven 
naar school. Voor de kleuters vragen we om vooraf het fruit te schillen, in partjes te 
verdelen en mee te geven in een doosje. 
 
 
 
 

 

 



SCHOOLREKENING 
Op het einde van elke maand ontvangt u een gedetailleerde schoolrekening. 
Gelieve deze stipt te betalen a.u.b.. 
Voor de vlotte werking, vragen we om de betaling te domiciliëren.  Hiervoor kunt u 
een formulier krijgen op school.  U krijgt steeds vooraf de factuur, pas na 10 dagen 
wordt ze geïnd. 
De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen.  
Volgende administratieve kosten worden aangerekend in het geval van niet betaling 
van de facturen: € 5,00 voor een aanmaningsbrief, € 15,00 voor een 
ingebrekestelling verzonden per aangetekend schrijven. 
 
                       TURNKLEDIJ 

Alle kinderen dragen een turntruitje met het logo van de school, 
goede turnpantoffels en een korte sportbroek. 
Dit alles wordt in een schoolsportzakje gestopt en blijft op school 
aan de kapstok. 
Voor het turntruitje vragen we € 6 
Leerlingen waarvan het turntruitje te klein geworden is, kunnen een 
grotere maat verkrijgen bij de leerkracht.   

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 
Er is kinderopvang voorzien : 
Elke schooldag van 7 u. tot 8.15 u. en van 16.10 u. tot 
18 u. 
Elke woensdag van 11.30 u. tot 14u30 : € 0,65 per 
begonnen kwartier. 
Vanaf 14u30 tot 17u: € 1,20 per begonnen kwartier. 
Gelieve uw kinderen niet vroeger dan 7 uur te brengen en ten laatste om 18 uur af 
te halen. Wanneer de schoolpoort dichtgaat, worden de kinderen die niet opgehaald 
zijn automatisch naar de opvang gebracht. Er hoeft niet gebeld te worden naar 
school. 
 
 
MIDDAGOPVANG 
Kinderen die over de middag op school blijven worden opgevangen en kunnen op 
school blijven eten (warm of boterhammen). 

INSTAPDATA  
Nieuwe  peuters kunnen op volgende data instappen in de peuterklas : 
9 november, 4 januari, 1 februari, 15 februari , 11 april, 9 mei. 

 
VERJAARDAGEN  
We vieren de kinderen op hun verjaardag in de klas en maken er een 
groepsgebeuren van.  De jarigen worden per maand ook in het zonnetje gezet voor 
de hele school. De kinderen brengen op die dag geen snoepen of 
geschenkjes mee. 
 
 

TE LAAT 
Mogen we vragen dat alle leerlingen stipt op tijd komen!!! 
Telaatkomers storen de les, missen een deel van de lessen en het 
aantal schooleters moet bij het schoolbegin onmiddellijk 
doorgegeven worden.  

 

 

 



We rekenen op ieders medewerking!!! 
 
 
 

De invasie van de haarbewoners 
 
Geachte ouders, 
 
Op elke school komen luizen wel eens voor.  Dit is helemaal geen schande want 
luizen zijn perfect in staat om te overleven en zich voort te planten in nette en 
hygiënische omstandigheden. 
Dit maakt dus dat luizen een vaak terugkerend probleem zijn en dat iedereen 
luizen kan krijgen. 
Tijd dus om samen in te grijpen.  We kunnen deze ongewenste haarbewoners 
alleen maar kwijtraken door samen met alle ouders de nodige maatregelen te 
treffen.  Omdat wij als school ook ons steentje willen bijdragen bij het, helpen, 
bestrijden van deze lastige haarbewoners hebben wij volgend stappenplan 
uitgewerkt. 
 
1.Er wordt twee maal per schooljaar een globale controle gedaan door het CLB. , 
dit in de maand september en rond de paasvakantie.  Indien er dan luizen of 
neten worden vastgesteld volgt er een opvolging door de zorgleerkrachten. 
 
2.Iedere maand is er een controle door de zorgleerkrachten.  Indien nodig volgt 
er een opvolging. 
 
3. Indien we te maken krijgen met een hardnekkige bestrijding wordt het CLB  

ingeschakeld.   
   Het CLB helpt dan door de juiste behandeling, producten voor te stellen; helpt 
ouders op de goede weg. 
 
Zoals hierboven al gemeld kan ieder gezin te kampen krijgen met luizen.  Het is 
echter een zaak,wanneer dit voorvalt, om met z’n allen te reageren en over te 
gaan tot het correct en plichtsbewust handelen. 
 
Wie nog vragen heeft, kan steeds terecht bij het secretariaat,de luizenfoon 
(gratis nr. 0800/40 515.)   De Luizenfoon is 24u/24u bereikbaar.  Of kan 
contact opnemen met Mieke Vandendrissche, paramedisch werker binnen  het 
CLB, 057 21 60 48. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het schoolbestuur &Directie 
 
 
 



 
 
 

 
AFWEZIGHEDEN  
De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 
1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast 
zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs 
overstappen, eveneens leerplichtig.  
Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de 

leerplicht voldoet. Bij afwezigheid vragen wij aan de ouders om de school te 
verwittigen. 
Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. 
Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van 
het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde 
afwezigheden.  
Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn 
en wat uw verplichtingen terzake zijn.  
 
Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties: 
 
Er is een belangrijke wijziging in de tekst i.v.m. ziekte van een leerling.  Het woord 
schooldagen werd vervangen door kalenderdagen.  Dit betekent dat als een leerling 
ziek is op vrijdag en maandag (4 kalenderdagen) er een medisch attest is vereist ! 

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een 
medisch attest  vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een 
geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de 
administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. 
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje 
van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de 
ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.   

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug 
mogelijk.  
Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig als: 

- het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft 
“dixit de patiënt”; 

- het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk 
vervalst; 

- het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de 
leerling  te maken heeft zoals bv. de  ziekte van één van de ouders, hulp in 
het huishouden, …  

Elk jaar is er controle van de medische attesten door de verificateur.  Is het attest 
niet correct dan is de leerling automatisch problematisch afwezig in deze periode. 
 
2.Van rechtswege gewettigde afwezigheden 
 
- Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder 
hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind; 
- Het bijwonen van een familieraad; 
- De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind 
gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de 
jeugdrechtbank); 

 



- Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere 
jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, 
observatie- en oriëntatiecentrum); 
- Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van 
het openbaar vervoer, overstroming,..) 
- Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de 
grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, 
islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestantse godsdienst). De 
anglicaanse, katholieke en protestantse feestdagen vallen in de vakantieperiodes. 
Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor 
de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 
dag), het Loofhuttenfeest (4 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine 
Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het 
Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, 
Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Pasen niet samenvalt 
met het katholieke Paasfeest.    
 
Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel 
document (2.1. t.e.m. 2.5) of een door u geschreven verantwoording (2.6).  
 
3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur 
 
Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in 
volgende omstandigheden: 
 
- voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of 
van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het betreft 
hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.1), maar wel 
bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten 
terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het 
buitenland bij te wonen; 
- actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor 
als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt 
niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Uw 
kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij 
achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar); 

- de deelname aan time-out-projecten (code O). Deze afwezigheden komen in het 
basisonderwijs zelden voor, maar in die situaties waarin voor een leerling een time-
outproject aangewezen is, is het in het belang van de leerling aangewezen om dit als 
een gewettigde afwezigheid te beschouwen. Voor sommige leerlingen is er geen 
andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe 
gespecialiseerde instantie; 
- in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. 
Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend 
hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet 
gespreid).  
- afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. 
Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het 
vooraf indienen van een dossier met de volgende elementen: 
a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders 
b. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; 
c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum 
van de Vlaamse Gemeenschap; 



d. een akkoord van de directie. 
 
Ook hier moet u steeds zo vlug mogelijk een schriftelijke verantwoording ter 
verantwoording van de afwezigheid aan de school bezorgen.  
 
Opgelet:  
deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen 
recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze 
afwezigheid toe te staan.  
Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de 
schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).  
 
4. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden 
 
Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en 
circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners 
Behoort u tot deze categorie, dan verbindt u zich door de  inschrijving van uw kind in 
een school er, net als de andere ouders, toe dat uw kind elke schooldag op school 
aanwezig is (behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3). 
Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen 
waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet 
deze situatie op voorhand goed met de school bespreken. U moet met de school 
duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de 
school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal 
blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school 
neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind 
gewettigd afwezig.  
 
Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een 
woonwagenpark), dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig 
zijn.  
xxx 
Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de 
schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele 
omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school 
weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de 
leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.  
 
5. Problematische afwezigheden 
 
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen 
voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot 
het eerste leerjaar. 
 
6. Afwezig  
 
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een 
briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per 
schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer 
is een medisch attest vereist.  
 
 
 
 



INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING EN SCHOOLREGLEMENT 

Voor dit deel verwijzen we naar de website www,gvbboezinge.be. 
Onder algemene informatie vindt u de infobundel onderwijswetgeving. 
Indien u de papieren versie van het S.R. wenst, kan u deze bekomen in het 
secretariaat.  
 
 
FINANCIELE BIJDRAGE 
 
Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect 
inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd 
voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de 
ontwikkelingsdoelen na te streven. 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. 
 
Lijst met materialen: 

- Bewegingsmateriaal 
- Constructiemateriaal 
- Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software 
- ICT-materiaal 
- Informatiebronnen 
- Kinderliteratuur 
- Knutselmateriaal 
- Leer- en ontwikkelingsmateriaal 
- Meetmateriaal 
- Multimediamateriaal 
- Muziekinstrumenten 
- Planningsmateriaal 
- Schrijfgerief 
- Tekengerief 
- Atlas 
- Globe 
- Kaarten 
- Kompas 
- Passer 
- Tweetalige alfabetische woordenlijst 
- Zakrekenmachine 

 
Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor: 
 

- Activiteiten of verplichte materialen die noodzakelijk zijn voor de eindtermen 
en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet 
zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie dient de school een scherpe 
maximumfactuur te respecteren. Deze bedraagt € 45 voor het  kleuter. Voor 
het lager onderwijs bedraagt € 85. De bedragen gelden per leerjaar. We 
innen deze bedragen in drie keer voor een lager schoolkind    (€ 30 in 
oktober, € 30 in december, € 25 in februari). Voor een kleuter innen we 
deze bedragen in oktober en december. 

- Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school een 
maximumfactuur van € 360 per kind voor de volledige loopbaan lager 



onderwijs te respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage 
gevraagd worden. 

- Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de 
maximumfacturen vallen. Voor deze categorie worden de kosten 
opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling wordt besproken 
in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan 
de ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in 
verhouding zijn tot de geleverde prestatie. 

 

Lijst met richtprijzen 
 

Verplichte activiteiten per klas: 
Richtprijs 

 
Zwemlessen  (verplicht) 
6de leerjaar 

 
Alle klassen (max. factuur) 
6de lj gratis 

 
Schoolreis:eendaags 
 

 
Kleuter & lager (max. factuur) 
 

 
Sportactiviteiten: 
 

 
Diverse activiteiten (max. factuur) 

 
Optreden muzische vorming 

 
 Max. factuur 
 

 
Bijdrage max. factuur 2015-2016: 
Totaal voor het schooljaar 2015-2016: 
€ 45 Kleuter 
€ 85  Lager     
 
Wij vragen een verplichte bijdrage 
voor: 

 

 
Gymkledij: 
T-shirt 

 
 
€ 6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



U kunt vrij intekenen op het volgende: 
 

 
Tijdschriften: 
 
Naomi kleuters + 1ste graad 
Simon (2de graad) 
Samuel (3de graad) 
Dopido (peuters) 
Dokadi (2e kleuter) 
Doremi (3e kleuter) 
Zonnekind 
Zonnestraal 
Zonneland 
Leeskriebel (2de graad) 
Leesknuffel 
Vlaamse Filmpjes 
Boektoppers 
Leesleeuw  

 
 
 
€ 9 per jaar 
€ 9  (5 nrs) per jaar 
€ 9  (5 nrs) per jaar 
€ 13/12/11  per trimester 
€ 13/12/11  per trimester 
€ 13/12/11 per trimester 
€ 16/13/13  per trimester 
€ 16/13/13  per trimester 
€ 16/13/13  per trimester 
€ 27  voor 9 boeken 
€ 36  per jaar 
€ 30  per jaar 
€ 20 
€ 31 per jaar 

 
Maaltijden: 
Warm kleuter 
Warm lager 
Boterhammen + drankje 
Boterhammen + soep + drankje 

 
 
€ 3,25 
€ 3,50 
€ 1,40 
€ 1,70 

 
Melk 
 

 
€ 0,60 
 

 
Voor- en naschoolse opvang 

 
€ 0,65 per begonnen kwartier 
 

Zwembrevet € 1 
Nieuwjaarsbrieven € 0,75 
Klasfoto € 2,70 
 
Betalingsmodaliteit: 
Alle facturen dienen stipt betaald te worden binnen de 30 dagen. 
Bij afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden 
aangerekend. 
 
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het 
betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders 
kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus 
niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders 
het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we 
jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet 
volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende 
saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt 
hebben. 
 



                  Schooljaar 2015-2016 
              

1 sept. : Koffiestop Ouderraad 
 

27 sept.: Fietstocht ouderraad 
 

2 okt. : Sportdag 
 

5 okt.: vrije dag 
 

14 okt.: Pedagogische werkdag 
 

10 nov.: klasfotografie 
 

11 nov. : Vrije dag 
 

27 nov. : Quiz op school  
 

17 dec. : Rapporten 
 

17 febr. : Pedagogische werkdag  
 

26febr. & 27 febr.: Italiaanse avond 
 

6 maart: Opendeur op school 
 

11 maart : vrije dag 
 

20 april : Pedagogische werkdag 
 

22 april : Sportdag 
 

11 juni : Info & inschrijfdag 
 

28 juni: Rapporten 
 

 

 


