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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 begelei-
den 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 verant-
woordelijke 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.  Wijzigin-
gen 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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Directie: 

Jan Dedrie 

Giovani Tommeleyn 

 Kleuter Zuidschote: 

Isabel Depuydt 

Ann Depoorter 

 Beweg. Opvoed. kleuter Zuidschote: 

Tine Gysel 

 Kleuter Boezinge: 

Rita Pierpont                             kl 1 

Caroline Feys - Mathieu Lemaitre     kl 2 

Greet Vandeputte                           kl 3 

 Beweg. Opvoed. kleuter Boezinge: 

Mathieu Lemaitre  

Zorgleerkracht kleuter: 

Tine Gysel  

Kinderverzorgster: 

Ingrid Florissoone      kleuter 1 

  

 

Lager: 

Katrien Vervisch – Lieve Verdonck   lj1 

Mieke Lodrioor      lj2 

Sabine Denhert                                                  lj3 

Sofie Talpe       lj4 

Stefaan Phlypo   - Maaike Clauw                     lj5         

Corinne Vervenne – Maaike Clauw                 lj6 

 Zorgleerkracht lager: 

Trees Vandevelde 

Katrien Poissonnier  

Bewegingsopvoeding lager: 

Pedro Versavel 

Arnaud Coene  

ICT.- Coördinator: 

Johan Deleu  

Beleidsondersteuning: 

Giovani Tommeleyn  

Administratie: 

Katrien Desodt  

Onderhoudspersoneel: 

Clara Lemuz Ramirez 

Linda Bruneel 

Peggy Vanzeebroeck 

Marnix Vangheluwe 

Buitenschoolse opvang: 

Katleen Vandaele 

 Christine Vantieghem 

HET SCHOOLBESTUUR. 
 
-Raad van bestuur 

Thorrez Luc, voorzitter – Goethals Chris, secretaris, - Vandaele Ann- Morlion Wim -  Veramme 
José - Verclyte Dirk - Beernaert Bart. 
 
-Algemene vergadering 

E.Z. Phillippe Rosanne – Bart Beernaert – Caroline Tytgat  

 

PERSONEEL 



Voor - en naschoolse opvang 

  Uren:7u – 8u15 en van 16u10-18u    

 Laattijdig afhalen van kinderen kan niet.  Indien dit toch voorvalt:  

  € 1,20 per begonnen kwartier. 

  Elke woensdag: 11u30 – 14u30: € 0,65 per begonnen kwartier. 

  Vanaf 14u30 tot 17u: € 1,20 per begonnen kwartier. 

  Tel.: 057 42 30  03 

   Verantwoordelijke(n): Katleen Vandaele – Christine Vantieghem 

INGANG:  poort langs de Diksmuidseweg.  Deze is  enkel open tijdens de uren van de opvang.  

                   Van 7u – 8u15 en 16u10 – 18u.  Tijdens de dag (lesuren) is de poort gesloten. 

Wanneer de schoolpoort dichtgaat, worden de kinderen die niet opgehaald zijn automatisch 
naar de opvang gebracht. Er hoeft niet gebeld te worden naar school. 

Te laat komen - school vroegtijdig verlaten. 
 

Wij staan er op dat alle leerlingen stipt op tijd komen.  Telaatkomers storen de les en missen een 

deel van de les. 

In speciale omstandigheden kan uw kind de school verlaten mits : 

-toestemming van de directeur 

-uw kind wordt afgehaald door een ouder 

We vragen om steeds de school te verwittigen bij afwezigheid van uw kind!  Ouders worden 

verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid! 

Onze school is open van:   

                                     ’s morgens om 8u15 

                                     ’s middags om 12u45 

Lesuren:  

                                     ’s morgens 8u25 – 11u40 

                                     ’s middags 13u10-15u55 

 

                                      Op woensdag  eindigen de lessen om 11u15. 

                                      Op vrijdag eindigen de lessen om 15u. 

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.  



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. 

Middagopvang 
Kinderen die over de middag op school blijven worden opgevangen en kunnen op school blijven 
eten (warm of boterhammen). 

Oudervereniging 
 
Voorzitter : Marieke Danneels 

Leden : Filip Lanszweert; Liesbeth Criem, Cindy Hauweele, Eveline Bouten, Katrien Desomer, An-
nelies Veramme, Annelies Vancayzeele, Delphine Meersseman. 

Huiswerk: 

Eerste en tweede leerjaar: maandag en donderdag. 

Derde tem zesde leerjaar: maandag, dinsdag en donderdag  

Agenda:  

Vanaf 4e leerjaar wordt op onze school de agenda gebruikt.   

                                  Klas 1,2,3 werken met een huistaak map.  

Turnkledij 

Alle kinderen dragen een turntruitje met het logo van de school, goede turnpantoffels en een kor-
te 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, kun-
nen een grotere maat verkrijgen bij de leerkracht  

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. 

Afwezigheden    

Wegens ziekte 

*)  Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest ver-

plicht. 

*)  Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ou-

ders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. 

*)  Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.   

*)  Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten 

de schooluren plaats vinden. 



Ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk bij afwezigheid en bezorgen het ziektebriefje aan 

de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 

Afwezigheden leerlingen 

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.  

 

Andere afwezigheden 

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand 
met de directie.  Het betreft hier afwezigheid wegens:  
*)  het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanver-
want tot en met de tweede graad; 
*)  het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een  
     vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties; 
*)  de deelname aan time-out-projecten; 
*)  in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke rede-

nen. 

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 veronder-

stelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni. 

Problematische afwezigheden 

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het ver-

krijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie 

ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.) 

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen 

problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De 

ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. 

Bijdrageregeling.   

Hieronder vind je 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 uitga-

ven 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. 



Activiteiten inbegrepen in de maximumfactuur: 

     *)  zwemmen (verplicht) /  LJ 6 GRATIS 

     *)  Sportdagen (verplicht) 

     *)  Schoolreis 

Verplichte uitgaven 

Maximumfactuur: 

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

 Lager = €85 

 Bijdrage aankoop turn T– shirt school = €6 

Niet—verplichte uitgaven:  

Maaltijden: 

 Warm kleuter = €3.25 

 Warm lager = €3.50 

 Boterhammen + drankje = €1.40 

 Boterhammen + soep + drankje = €1.70 

 

Wijze van betaling 

Ouders ontvangen maandelijks een rekening. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig 

wordt betaald, graag via domiciliëring. 

*)  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 identie-
ke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het vol-
ledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 
Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden? 

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen 

met het schoolsecretariaat.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aan-

gepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.  

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er 

financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school 

verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplos-

sing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende 

ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen 

op het verschuldigde bedrag. 

Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.  

 

Andere: 

Melk = €0.60 

Zwembrevet= €1 

Nieuwjaarsbrieven = €0.75 

Klasfoto = €2.70 

Voor– en naschoolse opvang = €0.65 per begonnen  

             kwartier 



Schooljaar 2016-2017 

1 sep.:  Koffiestop Ouderraad / instapdag peuters 

13 sep.:  Startvergadering Ouderraad 

18 sep.:  Opendeurdag   

29 sep.:    Ouderavond  

Hoe je relatie gezond houden in ons drukke gezinsleven! 

30 sep.:           Sportdag 

3 okt.:             Vrije dag 

12 okt.:    Pedagogische werkdag 

28 okt.:           Halloweenfuif te Boezinge  

29 okt.:     Halloweentocht te Ieper 

31 okt. Tem 4 nov.:                     HERFSTVAKANTIE 

7 nov.:  instapdag peuters 

11 nov.:          Wapenstilstand 

1 dec.:             Grootouderfeest 

22 dec.:     Rapporten 

26 dec. Tem 4 jan.:                     KERSTVAKANTIE 

9 jan.:  instapdag peuters 

1 feb.:  instapdag peuters 

3 feb.:   Vrije dag 

15 feb.:     Pedagogische werkdag 

17 - 18 feb.:     Italiaanse avond 

27 feb. Tem 3 maart:                  KROKUSVAKANTIE 

6 maart:  instapdag peuters 

3 tem 14 april:                              PAASVAKANTIE 

18 april:  instapdag peuters 

26 april:     Pedagogische werkdag 

28 april:     Sportdag 

1 mei:              Dag van de arbeid 

25 mei:            O.L.H.– Hemelvaart 

26 mei:            Geen school 

29 mei:  instapdag peuters 

5 juni:              Pinkstermaandag 

15 juni:   Klasfoto’s 

27 juni:     Rapporten 

30 juni:             Laatste schooldag; namiddag geen school - opvang tem 14u30. 

 








