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JAARTHEMA : SAMEN NAAR DE TOP ! III

Vorig jaar werkten met het thema : “Samen bereiken we de top!” Ook komend schooljaar werken
we verder aan dit mooi jaarthema. De initiatieven die vorig schooljaar genomen zijn, kunnen zeker
herhaald worden. Meer nog we zullen ze verder uitdiepen en verfijnen.Voor de kinderen zorgt dit
voor houvast. Waar mensen samenwerken bereikt men vlugger en
gemakkelijker de doelstellingen. Deze belangrijke boodschap willen we onze
kinderen nog steeds bijbrengen. De coöperatieve aanpak van de lessen is
daar een praktische uiting van. Met het jaarthema in het achterhoofd,
bouwen we verder aan ons ‘SAMEN KNAP PLAN’. Daarin ligt de klemtoon
hoofdzakelijk op het zich goed voelen op school.

EEN NIEUW GEZICHT

Juf Laura Van Vlaenderen staat op vrijdag bij de kikkertjes. Welkom Juf Laura!

JUF STEPHY IS ER EVEN NIET…

Juf Stephy verwacht een tweede kindje. Ze wordt vervangen door juf
Rebecca Vanrostenberghe die haar reeds eerder verving. Welkom bij de
giraffen, juf Rebecca !

PEDAGOGISCH PROJECT EN SCHOOLREGLEMENT

De onthaalbrochure met daarin onder meer het pedagogisch project en het schoolreglement kan
gedownload worden via de schoolwebsite. Begin september zal dit digitaal beschikbaar zijn.
Ouders die liever een papieren versie willen, kunnen dit via mail aanvragen aan de school :
schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be of via een strookje bij het „Akkoord van de ouders”.
Dit akkoord van de ouders is zeer belangrijk voor de schooladministratie. Het document wordt
meegegeven met de kinderen in de eerste schoolweken en moet ingevuld en ondertekend terug
komen.
Aandachtspunten uit het schoolreglement :

Nieuwsbrief SMA-KO start schooljaar 17-18

1 van 6

De aanwezigheid op school is heel belangrijk !
Het is belangrijk dat de kinderen tijdig aanwezig zijn op school! Dit geldt voor kleuters zowel als
voor lagere schoolkinderen. Bij ziekte of afwezigheid vragen we de ouders om de school te
verwittigen
Kleuters moeten in voldoende mate aanwezig zijn op school indien men een schooltoelage wil
ontvangen.
Synchroon internetonderwijs (SIO)
Kinderen die langdurig ziek zijn, hebben recht op „synchroon internetonderwijs”.
Vzw Bednet stelt 600 SIO-projecten (Synchroon Internet Onderwijs) ter
beschikking voor leerlingen basis en secundair. Het aantal kleuters is niet
beperkt! Info over het recht op SIO vindt u in het schoolreglement.
Wanneer mag je naar het eerste leerjaar ?
Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1
januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal
bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende
voorwaarden voldoen:
1°
het voorgaande schooljaar naar een Nederlandstalige school voor
kleuteronderwijs geweest zijn en daar ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn
geweest;
2°
toegelaten zijn door de klassenraad. De schriftelijke mededeling aan de ouders
van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager
onderwijs ingeschreven worden
1°

na advies van het CLB

2°

na toelating door de klassenraad.

Het beslissingsrecht van de ouders vervalt hier. Het advies van de klassenraad is altijd bindend en
er is geen mogelijkheid tot beroep.
Nieuw ondersteuningsmodel M-decreet : NEON netwerk
Er start een nieuw ondersteuningsmodel voor scholen gewoon onderwijs waar kinderen met
specifieke onderwijsbehoeften les volgen. Er werden ondersteuningsnetwerken gevormd die de
middelen ter ondersteuning verdelen over de scholen van de regio. Ouders kunnen evengoed een
hulpvraag richten tot het netwerk. Onze scholen maken deel uit van het NEON netwerk.
www.neonnetwerk.be
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Privacy : publiceren van foto’s door de school
De school publiceert geregeld foto’s en af en toe ook filmpjes van leerlingen op
de website, in de schoolkrant,…. De beeldopnamen gebeuren steeds met
respect voor wie op de beelden staat. Mocht u daar toch bezwaar tegen
hebben, dan kan u dat op elk moment van het schooljaar melden.
Privacy : recht op inzage en toelichting door de ouders
Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de
evaluatiegegevens, over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen,
kan dat. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.
De financiële bijdrage van de ouders. Wat mag de school vragen ?
In de regel is het onderwijs kosteloos. Toch mag de school nog een
zekere bijdrage vragen. Deze is vastgelegd in de maximumfactuur.
Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt het geïndexeerd plafond voor
kleuters € 45:
Ouders kunnen een schooltoelage aanvragen. Dit is eenvoudig
geworden! Er zijn folders beschikbaar en u kunt via het schoolsecretariaat info bekomen. Op
dinsdag 10 oktober van 16 tot 19 uur is er een zitdag van de dienst studietoelagen van de Vlaamse
Gemeenschap op het gemeentehuis
Aangepaste prijzen
Enkele prijzen zijn lichtjes gestegen. Kijk de lijst in de brochure na voor de exacte wijzigingen.
Maaltijden
Onze traiteur is ESTHIO NV uit Harelbeke.
Afspraken om maaltijden te bestellen :
1. De warme maaltijden worden op vrijdag besteld voor de week erna.
Uitzondering :
• na een vakantie doen we dit op maandag;
• bij een verlengd weekend de laatste dag van de week.
2. We bestellen geen warme maaltijden bij in de loop van de week, tenzij
uw kindje afwezig was op de dag van de bestellingen.
3. We annuleren geen warme maaltijden, tenzij uw kleuter ziek is of
afwezig. In alle andere gevallen moeten we deze maaltijd aanrekenen.
4. Als een kleutertje door omstandigheden geen lunchpakket bij heeft en er is geen warme
maaltijd besteld, het steeds een boterham met beleg en soep krijgen. Hiervoor wordt €1,75
aangerekend.
Het maandmenu verschijnt steeds op de schoolwebsite.
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Oudere kinderen leren zorgen voor jongere kinderen
Ook dit jaar zullen de kinderen van 5de en 6de leerjaar de kans krijgen om mee te helpen in de
eetzaal van de kleuters. Op deze manier leren de oudsten verantwoordelijkheid dragen en zorgen
voor anderen. Dit is geen verplichting : enkel leerlingen die zich daar voor opgeven zullen in een
beurtrol meegaan naar de kleuterschool.
Gezond leren leven : van peuter tot het zesde leerjaar
In de kleuter en lagere school opteren we voor de volgende „gezonde” levenshouding :
1. In de voormiddag eten de kinderen enkel fruit in de pauze, ze drinken
uitsluitend water.
2. In de namiddag eten de kinderen een koek of een stuk fruit en ze
drinken ook alleen water.
3. De school steunt de ouders bij de keuze van een gezond
lunchpakket.
Jarig zijn is reuzefijn !
Een verjaardag mag je nooit onopgemerkt laten voorbijgaan. Elke klas heeft zijn eigen manier van
vieren. In de kleuterklassen wordt er meer tijd aan besteed dan in de lagere school. We vieren de
kinderen hun verjaardag ook samen op de afdeling. Dit gebeurt tijdens de week- of
maandopeners.
Trakteren is een mooi gebruik maar we leggen de focus liever op het vieren dan
op het trakteren. Niemand hoeft zich dus verplicht te voelen om veel geld te
besteden aan traktaties. Indien ouders of kinderen er toch voor kiezen, dan zien
wij het graag sober. We denken hierbij aan gebak (voorgesneden of individuele
porties) of een klasgeschenk. Wat dit laatste betreft, kan men zich altijd informeren bij de
klasleerkracht. Snoep en chips zien we liever niet.
In de klas moet iedereen erbij horen. Daarom laten we toe dat uitnodigingen voor
verjaardagsfeestjes worden uitgedeeld in de klas, als alle kinderen uitgenodigd zijn!
Kijk op de schoolwebsite !
Via de schoolwebsite en de Facebookpagina kunnen we veel en
snel informatie doorgeven. Graag vestigen we even de aandacht
op de kalender van de website. Het is belangrijk van deze goed
op te volgen. We bieden immers geen papieren versie meer aan.
De website biedt ook de mogelijkheid om de kalender te
importeren in iCal of Google Agenda. Makkelijk, toch?
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Welzijn op school : hiervoor rekenen we op u uw medewerking
•
•
•

Kinderen die ziek zijn, worden niet naar school gestuurd. Zij moeten thuis verzorgd worden en
veel rusten.
De ouders worden verwacht hun kinderen regelmatig te controleren op hoofdluizen.
Probeer zo veel mogelijk het materiaal van uw kinderen te naamtekenen want elk jaar blijven
er veel mooie spullen achter op school waarvan de eigenaar onbekend blijft…
Welzijn op school : ook voor de rijen en de rangen rekenen we op de ouders !

Kinderen van de kleuterschool
• De ouders wachten aan de blauwe lijn.
• De leerkrachten roepen de grote kleuters af.
• Ouders van peuter- en eerste kleuterklas mogen zelf om hun kindje gaan.
• Ouders die napraten op de speelplaats houden hun kleuter(s) aan de
hand . Gelieve uw kindje niet te laten fietsen a.u.b.
• Ouders wachten op de speelplaats tot de rang van de lagere school er
is.
• Het klein poortje moet altijd gesloten worden !

Koffiekransje bij de peuters
Gedurende het schooljaar zijn er momenten waarop de ouders
uitgenodigd worden om met elkaar en met leerkracht te praten
over het reilen en zeilen in de klas bij een kopje koffie
De juf speelt ook eens „tik-tak” en beantwoordt vragen en
zorgen van jonge ouders met een kindje dat zijn eerste stappen
op school heeft gezet. De eerste keer gaat door op woensdag 28 september.
Kleuters dansen
Op vrijdag kort voor het einde van de lessen, vindt er op de kleuterschool bij goed weer een
dansmoment plaats. De geïnteresseerde ouders worden vriendelijk uitgenodigd om mee te doen !
Info voor de kleuterklassen
De info-avond voor de kleuterschool gaat door op maandag 18 september om 19.30 uur.
Dank je wel om te voeren of om te helpen !
Als de klastitularis een beroep doet op ouders om voor het vervoer in te staan
bij een uitstap, hoeven de kinderen geen eurootje meer mee te brengen. De
chauffeurs die dit wensen mogen eenvoudigweg een onkostennota
indienen, waarna een vergoeding wordt gestort op rekening. Dit document
is beschikbaar op de schoolwebsite of te verkrijgen via de klasleerkracht.
Nieuwsbrief SMA-KO start schooljaar 17-18

5 van 6

De school doet heel vaak een beroep op ouders, grootouders of andere vrijwilligers om te helpen
bij allerlei activiteiten in de klas, op school of daarbuiten. Al deze lieve mensen zullen we 1 keer
per jaar uitnodigen voor koffie en gebak.
Juffen en meesters moeten ook nog bijleren
Opgelet : de eerste pedagogische studiedag valt reeds op woensdag
20 september a.s. ! De kinderen hebben dan vrijaf.

Aan alle kinderen en ouders van harte een goed schooljaar !

Gonda Lootens
Wim Van Hevele
De juffen en meesters
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