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Geachte ouders, 

 

We heten u van harte welkom in onze basisschool van Boezinge  - Zuidschote 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 de ontwikkeling van 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... 

 

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. 

VZW “G.V.B.-Boezinge” 
BOEZINGESTRAAT 2A 
8904         BOEZINGE 

Tel. (057) 42 33 51 

directie@gvbboezinge.be  



Te laat komen - school vroegtijdig verlaten. (zie ook schoolreglement blz. 14) 
 
Wij staan er op dat alle leerlingen stipt op tijd komen.  We weten daarbij ook dat het (bij momenten) niet gemakke-

lijk is om met kleine kinderen tijdig op school te zijn. Toch durven we langs deze weg vragen dat ook de kleuters 

STIPT AANWEZIG zijn op school. Te laat komen is niet alleen vervelend voor het kind, maar het stoort ook het ont-

haalmoment en/of klasgebeuren. In speciale omstandigheden kan uw kind de school verlaten mits : 

-toestemming van de directeur 

-uw kind wordt afgehaald door een ouder 

 
Onze school is open van:   

                                     ’s morgens om 8u15 

                                     ’s middags om 12u45 

 

Infobrochure onderwijsregelgeving  

Op onze schoolwebsite www.gvbboezinge.be vindt u onder de tab “INFO” een nieuwe tab ;“algemene informatie” 
Hier kunt u het decreet ‘Basisonderwijs’, bepaald door de Vlaamse Regering, nalezen. 
Ook vindt u op de webpagina een link naar “onderwijswetgeving Katholiek onderwijs”.  Dit zijn de richtlijnen voor 
de scholen die behoren tot de Katholieke onderwijs koepel, net zoals onze school. 

Lesuren:  

                                     ’s morgens 8u25 – 11u40 

                                     ’s middags 13u10-15u55 

         Op woensdag  eindigen de lessen om 11u15. 

         Op vrijdag eindigen de lessen om 15u. 

Schoolreglement en infobrochure 

Om het schoolreglement na te lezen verwijzen we naar de schoolwebsite www.gvbboezinge.be. U klikt op het tab-
blad “INFO”.  Daarna klikt u op algemene info.   
Het volledige schoolreglement en de infobrochure kunt u hier nalezen.  Een papieren versie van het schoolregle-

ment kunt u bekomen op ons schoolsecretariaat. 

Schoolkalender: 

3 sep.: Eerste schooldag met lekkere koffie 

18 sep.: Startvergadering Ouderraad 

27 sep.: Ouderavond   

29 sep.:    Sportdag 

1 okt.:  Vrije dag 

24 okt.:  Pedagogische werkdag  

4 nov.:     Sint Boezinge 

9 nov.:    Sint Zuidschote 

6 dec.:    Grootouderfeest 

20 dec.:    Rapporten 

8 feb.:      Vrije dag 

16&17feb.:.:   Etentje op school 

20 feb.:     Pedagogische werkdag  

24 april:   Pedagogische werkdag 

3 mei:     Sportdag 

19 mei:   Schoolfeest 

15 juni:   Peuteropendeur / info - en inschrijfmoment 

25 juni:   Rapporten 

28 juni:    Laatste schooldag; namiddag geen school  

                 - opvang tem 14u30. 



Voor - en naschoolse opvang (zie ook schoolreglement blz. 16) 

 Op onze school is er een buitenschoolse opvang.  Een plaats waar kinderen voor en na school kunnen vertoeven. 

Twee kinderverzorgsters staan dagelijks in voor de begeleiding van de kinderen.   

De kinderen die dit wensen kunnen in deze opvang hun huistaak  zelfstandig maken.  De begeleiders van de bui-

tenschoolse doen niet aan studiehulp.  Als school doen wij een warme oproep om de huistaak thuis te laten ma-

ken.  Dit omdat u als ouder dan ‘even over de schouder’ kan meekijken. 

    Uren:7u – 8u15 en van 16u10-18u    

    Elke woensdag: 11u30 – 14u30  

 Tarief:  € 0,65 per begonnen kwartier. 

 Laattijdig afhalen van kinderen kan niet.  Indien dit toch voorvalt:    € 5 per begonnen kwartier. 

 Verantwoordelijke(n):  Boez.: Katleen Vandaele – Christine Vantieghem   

                                           Zuids.:  Patricia  Clabeau - Lena Pecceu 

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 deze poort gesloten.  

Afwezigheden (zie ook schoolreglement)blz.25) 

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.  

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest nodig.  

Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats-
vinden. Dient dit toch te gebeuren tijdens de schooluren, dan vragen we steeds een schriftelijk bewijs. 

Ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk (voor 9 uur) bij afwezigheid en bezorgen het ziektebriefje aan de leer-

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

Medicatie (zie ook schoolreglement blz.35) 

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de 

ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te ha-

len. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.   
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag 

moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.  

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane 

(via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd 

schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten 

van het Wit-Gele Kruis.   
Leerlingen die dagelijks medicijnen nemen, bezorgen deze aan de leerkracht voorzien van een schriftelijk attest van 

de dokter. 



Niet—verplichte uitgaven:  

Maaltijden: 

 Warm kleuter = €3.35 

 Warm lager = €3.60 

 Boterhammen + drankje = €1.60 

 Boterhammen + soep + drankje = €1.90 

Melk = €0.65 

Zwembrevet= €1 

Voor– en naschoolse opvang = €0.65 per begonnen  

             kwartier 

Wijze van betaling (zie ook schoolreglement blz.33) 

Ouders ontvangen maandelijks een rekening via e-mail. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt 

betaald, graag via domiciliëring.  Dat betekent binnen de 10 dagen na afgifte. 

*)  Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat be-

tekent 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 restbedrag 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 schoolse-

cretariaat.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzeke-

ren een discrete behandeling van je vraag.  

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

men 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 oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan 

tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kun-

nen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het 

deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen 

in de schoolrekening. 

Bijdrageregeling.  (zie ook schoolreglement blz. 32)) 

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

Verplichte uitgaven 

Maximumfactuur: 

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

 Lager = €85 

 Bijdrage aankoop turn T– shirt school = €10 

Activiteiten inbegrepen in de maximumfactuur: 

     *)  zwemmen (verplicht) /  LJ 6 GRATIS 

     *)  Sportdagen (verplicht) 

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

                                                               voorstellingen, …) 



Beeldmateriaal (privacywetgeving) 

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de schoolkrant, onze facebookpagina. Met 

die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De per-

sonen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opna-

mes niet aanstootgevend zijn.  

Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeldopna-

men. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken.  

We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waar-

op medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je 

de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. 

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, 

beeld- of geluidsopnames maken. 

Voor meer info ivm de gegevens die wij als school verzamelen, bijhouden en verwerken verwijzen we u graag naar onze school-

website blz. 38 en volgende. 

 
 

 



VANDAAG ONTVING JE IN JOUW E-MAILBOX ONZE EER-

STE NIEUWSBRIEF.   

WIL CONTROLEREN OF DEZE EFFECTIEF BIJ JOU IS 

BINNENGEKOMEN?   

INDIEN NIET; KOM LANGS OP HET SECRETARIAAT OM JOUW  

E-MAIL ADRES TE CORRIGEREN. 

 

Akkoord schoolreglement: 

 

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

 

Verklaar in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met opvoedingsproject, school-
reglement en algemene informatie van 3 september 2018 en teken hierbij voor instemming en akkoord. 

Het volledige schoolreglement en de brochure onderwijsregelgeving kunt u nalezen op onze schoolwebsite of je 

kunt een papieren versie bekomen op ons schoolsecretariaat. 

Ik geef WEL / NIET  (schrappen wat niet past) de toestemming om beeldmateriaal te maken en te publiceren op de 
kanalen beheerd door de school. 

 

 Datum + “gelezen en goedgekeurd” + Handtekening ouder, 

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

  ………………………………………………..……………... 

  ………………………………………………..……………... 


