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1.

WELKOM

Beste kinderen,
Eerst en vooral wensen we jullie van harte welkom.
We weten dat voor kinderen vakantie een enorm leuke tijd is, maar wij – en dat zijn ook alle
leerkrachten en dienstpersoneel - hopen, dat wij het op onze school minstens even leerrijk en boeiend
kunnen maken.
Wij hopen ook dat je toffe vrienden en vriendinnen krijgt, dat je niet vergeet te zorgen voor elkaar en
het in jullie nieuwe klas niet alleen fantastisch wordt, maar ook spannend en zonder meer keitof !

Beste ouders,
Wij zijn blij dat u voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind(eren) op onze school een beroep
doet.
Directie en leerkrachten zullen alles in het werk stellen om uw kind(eren) degelijk onderwijs en een
christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding te verschaffen.
Wij hopen goed en vlot met u te kunnen samenwerken en danken u voor het vertrouwen dat u in
onze school stelt.

2.

ONZE SCHOOL IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP ARKORUM

Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding
aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare - Ardooie. In de voorbije jaren hebben deze scholen
een hechte samenwerking opgebouwd onder de naam Scholengroep Arkorum.
De basisschool Zilverberg maakt deel uit van dit samenwerkingsverband.
Onze schoolvisie maakt duidelijk dat wij veel troeven in handen hebben om de toekomst van elk kind
te realiseren: degelijk onderwijs en zorgzame opvoeding met aandacht voor elke jongen en elk meisje.
Elk kind kan in onze school zijn talenten ten volle ontplooien en de christelijke traditie inspireert ons in
het aanbod van waarden en levenshoudingen. Alle scholen varen eenzelfde koers met eigen
accenten: ze zijn uw vertrouwen waard.
Wij heten u dan ook van harte welkom in onze school en in onze Scholengroep Arkorum.
Vanaf 1 september 2006 worden alle katholieke scholen bestuurd door de SCHOLENGROEP
ARKORUM - vzw, met administratieve zetel Kattenstraat 33 te Roeselare.
Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk
voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop
van het onderwijs.
Benaming : SCHOLENGROEP ARKORUM – VZW
Gevestigd te : KATTENSTRAAT 33 – 8800 ROESELARE
De voorzitter van het schoolbestuur is Dhr. Kristiaan Pouseele
De overige leden zijn ( in alfabetische volgorde ) :
Bleyaert Peter
Deprez Geert
Duyck Annick
Maes Mark
Sevenoo Tea

De Maré Paul
Dewitte Mark
Guillemyn Els
Naert Christ
Vermeulen Arlette

Durieu Kris
Maertens Rita
Pieters Hilde
Vyncke Jean-Pierre
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3.

ONZE SCHOOLVISIE en MISSIE

Ons pedagogisch project willen wij als volgt omschrijven :

We zijn een katholieke dialoogschool, geïnspireerd op de
Jezusfiguur.
Via waarden en normen leren we respectvol en zorgzaam met elkaar omgaan.
Zo kan iedere persoon die deel uitmaakt van onze school zijn eigen identiteit
optimaal ontplooien met hart, handen, hoofd en buikgevoel.

We willen kinderen uitdagen, motiveren, hen goesting geven, hen nieuwsgierig maken… om bij te
leren en te groeien op alle vlakken.
Ons onderwijsaanbod, geënt op het leerplan ZILL, zal stimuleren tot zelfstandigheid, zet in op ‘zorg op
maat’ van de leerling en leerkracht.

We streven naar de totale ontwikkeling met maximale groeikansen voor elk kind.
Vanuit een positief en veilig schoolklimaat willen we de talenten en interesses stimuleren en zo het
welbevinden van elk bevorderen. Dat ieder zich gelukkig mag voelen in onze school!

We zullen kinderen voldoende prikkels aanbieden die hen zin geven om hun leerproces in eigen
handen te nemen, zichzelf bij te sturen vanuit een herstelgerichte aanpak.
Het proces krijgt daarbij heel veel aandacht zodat we het product kunnen zien als succes- of
leerervaring.

In onze school streven we naar open communicatie waarbij we belang hechten aan het respect
voor elkaar. We brengen de werkelijkheid binnen in de klas en laten de kinderen ook buiten de
school kennis maken met de samenleving, zodat ze (later) op een goede manier kunnen functioneren
in de steeds veranderende maatschappij.
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4.

DE SCHOOLRAAD
De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid t.a.v. het schoolbestuur
betreffende de organisatie, structuur en werking van de school. Twee bij
stemming verkozen ouders uit de ouderraad en twee leerkrachten (1 kleuter en
1 lager) zetelen in de schoolraad. De lokale gemeenschap wordt
vertegenwoordigd door mevr. Ingrid Demyttenaere.(we verwelkomen graag
nog een 2de persoon)

5.

DE KLASSENRAAD (zie ook schoolreglement)

Kinderen die instappen in het 1ste leerjaar (en geen jaar ouder zijn) moeten een voldoende (250)
aantal halve dagen kleuteronderwijs in een Nederlandstalige school hebben gevolgd. Is dit niet zo,
dan moet de klassenraad van het lager onderwijs beslissen of die kinderen worden toegelaten tot het
1ste leerjaar.
De onderwijstaal wordt gescreend bij kinderen die later en voor het eerst in de loop van het schooljaar
instappen in het lager onderwijs.
Kinderen die vervroegd instappen in het 1ste leerjaar (een kleuterklas hebben overgeslagen): hier
beslist steeds de klassenraad over de toelating tot het lager onderwijs. Het beslissingsrecht van de
ouders vervalt, zij kunnen hier dus niet meer voor kiezen zonder akkoord van de school. Voorafgaand
aan de beslissing wint de klassenraad het advies in van het CLB.
De klassenraad oordeelt welke leerlingen die het lager onderwijs beëindigd hebben, het getuigschrift
basisonderwijs krijgen:
- De klassenraad gaat na of de bereikte leerplandoelen, die het bereiken van de eindtermen
beogen, voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn om het vervolgonderwijs in de Astroom van het secundair onderwijs succesvol aan te vatten. Daarbij zal de groei en de
zelfsturing van de individuele leerling een rol spelen.
- De klassenraad gaat na of de leerdoelen van het handelingsplan bereikt werden, die door de
inspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.
De klassenraad bestaat uit de directeur en de leerkrachten van de betrokken leerlingengroepen van
de 3de graad.

6.

DE BEROEPSCOMMISSIE

adres: Vicariaat voor onderwijs Beroepscommissie basisonderwijs
H. Geeststraat 4 – 8000 Brugge

7.

SCHOOLUREN

De school begint ‘s morgens om 08.40 uur en duurt tot 12.00 uur,
‘s middags om 13.10 uur en duurt tot 16.05 uur.
De lessen beginnen om 08.45 uur en om 13.15 uur.
Op woensdag eindigt de school om 11.35 uur.
Op vrijdag eindigt de school om 15.05 uur.
De ochtend- en middagtoezichten beginnen 15 minuten voor de aanvang van de lessen .
De poort is dus open: ‘s morgens vanaf 08.30 uur,
‘s middags vanaf 13.00 uur.
Er is toezicht op de Meensesteenweg door de gemachtigde opzichters
- ‘s morgens van 08.25 uur tot 08.40 uur,
- ‘s middags van 12.55 uur tot 13.10 uur.
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8.

VOOR- en NASCHOOLSE OPVANG

Voor de werkende ouders is er mogelijkheid tot opvang op school.
Wie van deze opvang gebruik wenst te maken, kan dit tegen vergoeding van 2,40 €
per uur en per kind. Dit per schijf van 0,60 € per kwartier en via de
schoolrekening te betalen.
De betalende opvang loopt van 07.30 uur tot 08.30 uur en van 16.15 uur tot 18 uur.
(op woensdagmiddag tot 12:15)
Alle kinderen die tijdens deze uren op school zijn vallen onder de betalingsregel van de opvang.
Het is niet wenselijk dat kinderen buiten de poort, zonder toezicht, wachten tot 08:30.
Wie studie volgt, betaalt dezelfde kostprijs van de opvang.
De personeelsleden voor opvang zijn :
- ’s morgens - Mevr. Kathy DELAEY / Mevr. Linda VARREWAERE
- ’s avonds - Mevr. Kathy DELAEY
9.

NAAR SCHOOL BRENGEN EN AFHALEN VAN KLEUTERS EN LEERLINGEN

Voetgangers en fietsers: gebruiken steeds het voet- of fietspad.
Het oversteken van de Meensesteenweg gebeurt altijd via het zebrapad. Iedereen (ook ouders en
andere begeleiders van kinderen) volgt er stipt de orders van de gemachtigde opzichters.
Hou er bij het vertrek van thuis wel rekening mee, dat de gemachtigde opzichters pas vanaf 08.25 uur
en vanaf 12.55 uur ter plaatse zijn.
- Wie met de wagen komt : ouders, gelieve uw wagen steeds reglementair te parkeren, zodat u
niemand hindert. De politie vraagt met aandrang om niet op het fiets- of voetpad of de wegberm te
parkeren. Op de kiss & ride zone mag niet geparkeerd worden. Wil ook rekening houden met de
buren en hou hun oprit vrij.
- Voor de orde en veiligheid vragen wij ook om uw kind op de speelplaats te komen afhalen.
Kleuters kunnen steeds worden afgehaald in de binnenspeelplaats:
om 11u55 enkel de 1ste kleuters, om 16u00 alle kleuters.
Circulatieplan bij het afhalen van de kleuters :
Alle kleuters worden afgehaald in de binnenspeelzaal, toegankelijk via de voordeur
van de school.
U wacht op het belteken en haalt uw kind(eren) op in de zaal via de dubbele deur. (trapjes)
U vertrekt via de andere uitgang en gang (met hellend vlak) opnieuw langs de voordeur.
Als iedereen zich aan deze afspraken houdt, verloopt de circulatie vlekkeloos.
- Bij uitzondering kunnen kinderen ‘s middags vroegtijdig (vóór 13.00 uur) op school worden
toegelaten. Wil daarvoor met de directie afspreken.
- Tijdig op school zijn is aangenamer voor u en uw kind, zo maakt u van uw kind (peuter/kleuter)
geen uitzondering.
Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de directie of in het secretariaat.
- Leerlingen die zelfstandig naar school komen (o.a. met de fiets), komen onmiddellijk binnen langs de
poort. Om het groeperen buiten de school (o.a. aan het speelplein) te vermijden, zijn de ouders
verantwoordelijk voor de vertrektijd naar school.

10.

SPEELTIJDEN

De kleuters spelen meestal afzonderlijk tijdens de voormiddag- en namiddagpauze (10 uur en 14.30
uur).
‘s Morgens, ‘s middags en na 16 uur spelen alle leerlingen samen op de beide speelplaatsen.
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Sinds de actie ‘speelplaatsvernieuwing’ zijn er nieuwe afspraken. Het gebruik van de
kleuterspeeltuin, de speeltoren en de voetbalvelden gebeurt volgens afspraak in een beurtrol. Er zijn
ook duidelijke afspraken voor het gebruik van spelmateriaal over de middag.
Tijdens de speeltijden kan men een droge koek of wat fruit eten.
Woensdag en vrijdag is het fruitdag!
(koeken met chocolade aan de buitenkant worden omwille van hygiënische
redenen geweerd)
Er wordt geen melk meer aangeboden
In het kader van het gezondheidsbeleid op school mag er enkel water van thuis
worden meegebracht. Flesjes naamtekenen aub.
Er zijn ook drankfonteintjes op de speelplaats voorzien.
Omwille van de veiligheid worden glazen flesjes niet toegelaten!
Men brengt géén snoep mee naar school !
Binnenblijven tijdens de speeltijden kan enkel wegens ziekte.
Gelieve daarom dan ook steeds een doktersattest of een door de ouders geschreven briefje mee te
geven. De attesten zijn slechts één week geldig, tenzij dit uitdrukkelijk door de arts anders werd
voorgeschreven.
De speelplaats, zaal en gangen worden beurtelings door een klas net gehouden.
Toezicht gebeurt door een verantwoordelijke van de school. Om dit overzichtelijk en veilig te laten
gebeuren, vragen wij met aandrang dat geen enkele ouder “helpt” bewaken, maar de speelplaats
onmiddellijk verlaat. Zolang de ouders op school blijven, draagt de school geen verantwoordelijkheid
t.o.v. hun kind.
De leerkracht met toezicht beslist of het al dan niet verantwoord is om tijdens minder goed weer buiten
te spelen (voor middag- en avondtoezicht).
Buiten de schooluren is het verboden om van de speeltoren gebruik te maken.
Wij vragen aan de ouders om bij het afhalen van de kinderen ook hun kleine peutertjes van de
speeltoren weg te houden.
11.

WARME MAALTIJDEN

Op volle klasdagen is het mogelijk een warme maaltijd op school te gebruiken.
Kostprijs: € 2,99 voor kleuters en € 3,44 voor de leerlingen van het lager.
De bestelling van de maaltijden gebeurt maandelijks. Vanaf het ogenblik dat de
kinderen hun maaltijdbriefje meekrijgen kan je de maandmenu terugvinden op
onze website : www.zilverbergschool.be onder “Wat eten we vandaag?”
Wie toch onverwacht op school wil eten, brengt zijn boterhammetjes mee. G
Wie onverwacht een maaltijd wil annuleren, doet dit ’s morgens in het secretariaat, vóór de aanvang
van de lessen. Zo niet, wordt de bestelde maaltijd toch aangerekend.(mailen naar directie, secretariaat
in CC zetten)
’s Middags zijn er 2 shifts voor de warme maaltijden. Eerst eten de kleuters en de leerlingen van het
1ste lj. (ev. ook 2de lj.), daarna eten de oudere kinderen.
Om bediening en afruimen vlot te laten verlopen wordt op de kinderen beroep gedaan. Zo zijn er voor
de refter specifieke afspraken vanaf het 4de leerjaar .
Kostprijs boterhammen van thuis met soep: € 1,40
broodmaaltijd met een drankje van thuis: € 1,20 (enkel fruitsap of melkdrankje)
-

In de maaltijdprijs zit ook de kost van de dienstverlening.
Wie zijn lunchpakket meebrengt, betaalt enkel het middagtoezicht.
Al wie op school blijft eten (warme maaltijd of lunchpakket), ontvangt een fiscaal attest van
middagopvang ten bedrage van 1,20 euro per middag.

Tip: Geef uw kleuter niet teveel mee in de boterhammendoos ! Doos altijd naamtekenen a.u.b.
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12.

BERICHTEN AAN DE OUDERS

Mededelingen nuttig voor klas- en schoolorganisatie worden gedurende het
lopende schooljaar 2018-2019 steeds op zalmkleurig papier meegegeven.
Het is de bedoeling dat u zeker deze informatie doorneemt en ALTIJD, het
aangebrachte invulstrookje per kerende terug naar de school meegeeft.
Ook de klasagenda’s in de lagere school zijn een communicatiemiddel tussen
school en thuis. Leerlingen schrijven er hun huiswerkopdrachten en lessen in en
soms ook praktische informatie.
De leerkracht of directie kan in de agenda ook dringende op- of aanmerkingen formuleren.
Wil daarom de agenda wekelijks ondertekenen en dagelijks nakijken a.u.b.

13.

BETALINGEN

Abonnementen, schooluitstappen, sportactiviteiten, geld voor maaltijden, studie,... worden via een
rekening geregeld.
De kleuters/leerlingen krijgen telkens een informatiebriefje en een intekenstrook
mee naar huis om zich te abonneren op ..., zich in te schrijven voor ..., of voor het
aankopen van ... Op dat informatiebriefje vind je ook desgevallend toelichting of de
bijdragen behoren tot de maximumfactuur of de minder scherpe maximumfactuur
voor de ouders. (zie ook lijst met richtprijzen achteraan deze folder)
Wanneer u op een aanbod wenst in te gaan, geeft u dan het ingevulde en ondertekende strookje per
kerende terug mee naar school. De gegevens worden dan door de titularis genoteerd en op een
rekeningoverzicht overgebracht.
Facturatie en rappels:
De rekeningperiodes voor dit schooljaar zijn:
- Van 03/09/2018 t.e.m. 28/09/2018
- Van 01/10/2018 t.e.m. 16/11/2018
- Van 19/11/2018 t.e.m. 21/12/2018
- Van 07/01/2019 t.e.m. 15/02/2019
- Van 18/02/2019 t.e.m. 05/04/2019
- Van 23/04/2019 t.e.m. 29/05/2019
- Van 01/06/2019 t.e.m. 28/06/2019
- Mogelijks ontvangt u nog een bijkomende facturatie voor een spreiding van de
kosten voor uitstappen (extra-murosactiviteiten) zoals bosklassen, zeeklassen,
schoolreizen, openluchtklassen,…
-

Graag hebben wij dat de rekeningen tijdig worden betaald.
Wij durven dan ook sterk aanbevelen dat de ouders de rekening betalen via domiciliëring.
Niet tijdig betalen van de schoolrekeningen brengt rappelkosten met zich mee. Dit kan ook tot gevolg
hebben dat bepaalde bestellingen geweigerd worden (abonnementen, warme maaltijden,...). Na een
2de rappel wordt dit opgevolgd door de Centrale Boekhouding.
Wie problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan contact opnemen met
de directeur.
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14.

DE KLASSEN – hun titularis (aanspreekpunt) - schooljaar 2018-2019
Leerkrachten werken in teamteach, zijn samen verantwoordelijk voor leerlingengroepen.
Kleuterklassen :
Kleuter 1 A
Kleuter 1 B
Kleuter 1C
Kleuter 2-3 / A
Kleuter 2-3 / B

:
:
:
:
:

juf Sabien Nuitten
juf Famke Delbeke
juf Joke Dejonckheere
juf Griet Craeymeersch
juf Heidi Vanacker

Lagere school :
L1A
L2A
L2B
L3A
L4A
L4B
L5A
L6A

15.

:
:
:
:
:
:
:
:

juf Katleen Vanneste + juf Lynn Breine
juf Ann Vanhauwaert
dhr. Peter Callebert
juf Isabelle Crombez
juf Ann Desimpelaere + juf Julie Vandenberghe
juf Lore Snauwaert
juf Hadewych Ureel + juf Tine De Meester
dhr. Emmanuel Vansteenkiste + juf Julie Vanderberghe

3de graad

ZITTENBLIJVEN EN VORMEN VAN LEERLINGENGROEPEN

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een
leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar over doet,
dan is dat omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen
beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht.
De school geeft aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je
kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.
Enkel voor de overgang tussen kleuter en lager en van lager naar secundair hebben de ouders
beslissingsrecht.
Het is ook de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn
schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

16.

PERSONEEL - schooljaar 2018 – 2019 : Wie is …wie ???

ICT Coördinator :

centrale dienst – dhr. Nick Lobbens

Kleuterschool
Kinderverzorgster : mevr. Kristien Vandenberghe
Zorgteam kleuter : juf Griet Pattyn
juf Lore Snauwaert
Bewegingsopvoeding kleuterschool :
juf Kris Vermeulen
Lagere school
Zorgteam lager :

juf Griet Pattyn zoco (onderbouw + coördinatie)
directie Ann Bruwier (bovenbouw + coördinatie)

Leerkr. Godsd :

juf Delphine Panen / juf Anne Moerman

Leerkr. L.O. :

juf Griet Veranneman / juf Annelien Tiberghein

Directeur :

mevr. Ann Bruwier
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17.

KALENDER VRIJE DAGEN

1ste trimester:
-

Facultatieve vrije dag: maandag 1 oktober 2018
Herfstvakantie : van 29 oktober tot en met 4 november 2018
Pedagogische studiedag kleuter en lager : woensdag 21 november 2018
Kerstvakantie : van 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019

2de trimester:
-

Pedagogische studiedag kleuter en lager : donderdag 31 januari 2019
Facultatieve vrije dag : vrijdag 8 februari 2019
Krokusvakantie : van 4 maart tot en met 10 maart 2019
Paasvakantie : van 8 april tot en met 22 april 2019

3de trimester:
-

18.

Feest van de arbeid : woensdag 1 mei 2019
O.-L.-H. Hemelvaart : donderdag 30 mei 2019
Vrije dag : vrijdag 31 mei 2019 (brugdag)
Pinkstermaandag : maandag 10 juni 2019
Zaterdag 29 juni 2019 - zomervakantie

BELANGRIJKE DATA IN DE SCHOOLPLANNING

Planning van de schoolse activiteiten:
-

19.

zie schoolplanning + kalender (achteraan)
andere nog met de ouderraad geplande activiteiten (zie punt 23)
belangrijk :
zaterdag 11 mei 2019 : Heilig Vormsel (om 17u)
zaterdag 4 mei 2019 : 1ste Communie (om 14u)

ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL

1. Uitgangspunten
Ook in het zorgbeleid beogen we met onze interventies, de totale, harmonieuze
vorming van het kind.
De tussenkomsten gebeuren dan ook op verschillende gebieden : remediëren/
differentiëren leerstof, welbevinden en betrokkenheid verhogen, sociale
vaardigheden trainen…
Alle acties moeten tot eenzelfde doel leiden : het beïnvloeden en het stimuleren
van het zin in leren van het kind binnen zijn/haar specifieke mogelijkheden.
Elk teamlid heeft de opdracht de zorg te voorzien voor leerlingen met specifieke behoeften. Dit is dus
niet een taak van het zorgteam alleen, in zorg speelt de titularis een zeer belangrijke rol, de
eerstelijnszorg of 0-fase. Indien de zorg de draagkracht van de titularis overschrijdt wordt de hulp van
de zorgleerkracht ingeschakeld na overleg met het zorgteam (fase 1 van het zorgcontinuüm). De
school werkt in sommige gevallen samen met externe partners. (CLB, reva, privé-logo…) In alle
gevallen blijft de school de eindverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind behouden.
Omdat wij met onze school zorg belangrijk vinden en er ook reeds in de voorbije jaren heel wat
aandacht hebben aan gegeven, kunnen we stellen dat we op deze manier reeds heel wat expertise,
kennis van zaken, hebben opgebouwd.
We hebben geleerd dat de juiste vragen stellen voor het helpen van een kind met zorgvragen heel
belangrijk is.
Moeten we onze aanpak aanpassen? Welke andere noden heeft dit kind in vergelijking met andere
kinderen? Hoe kunnen we het leren stimuleren, het gedrag bijsturen…?
Kortom: we gaan handelingsgericht te werk.
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In de begeleiding van kinderen beschouwen wij ouders als heel belangrijke partners, ze zijn
bondgenoten en informanten. Terwijl leerkrachten professionelen zijn op onderwijsvlak, zijn ouders
ervaringsdeskundigen. Het is altijd belangrijk om elkaar als professioneel of als ervaringsdeskundige
te waarderen.
2. De titularis als spilfiguur
De titularis is de spilfiguur in zorg. De ouders of leerkrachten signaleren als er problemen zijn. De
titularis dient zorgvuldig de hulpvraag te formuleren. Eerst en vooral zal hij zelf uitzoeken wat hij in de
klas voor dit kind met die zorgvraag kan doen.(0-fase)
In een volgende fase (fase 1) licht hij het zorgteam in. In overleg met het zorgteam (zie punt 3) wordt
beslist wat het kind extra zal aangeboden krijgen om het leren te stimuleren. Dat leren situeert zich
voor alle duidelijkheid op alle gebieden : leerstof, sociale vaardigheden, welbevinden, betrokkenheid,
motorische vaardigheden, …
Als een leerling dreigt af te haken zal de titularis differentiëren, dat betekent dat de leerkracht voor die
leerling bijzondere maatregelen voorziet. Wat dat dan inhoudt, wordt in overleg met het zorgteam
besproken. In sommige gevallen doen wij ook een beroep op onze medewerker van het CLB.
U wordt als ouders hiervan op de hoogte gebracht.
In andere gevallen zitten we samen om een handelingsplan op te stellen. Daarin wordt duidelijk
vermeld wie wat doet voor het kind : wat de titularis doet, wat het zorgteam zal doen, wat de CLBmedewerker zal doen, wat de privé-logo zal doen, wat de reva zal doen, wat de ouders gaan doen….
en bovenal, wat het kind zal doen.
Natuurlijk is het zo dat niet altijd alle actoren, zoals hierboven opgegeven, allemaal aanwezig zijn op
zo’n overleg. Die aanwezigheid wordt bepaald door de inhoud van het gesprek. Het is duidelijk dat er
bij de ene problematiek meer mensen moeten betrokken worden dan bij een andere.
In dit alles, in dit overleg, blijft de titularis de spilfiguur.
3. Het zorgteam
Het zorgteam op onze school bestaat uit verschillende medewerkers : de zorgleerkrachten en de
directie als zorgcoördinator.
De zorgcoördinator zorgt er in de eerste plaats voor dat binnen de school, de zorgvisie die
uitgestippeld werd, gerespecteerd wordt. (Dit is zowat alles wat je bij punt 1,
uitgangspunten, kan terugvinden)
De zorgcoördinator staat in voor het zorgbeleid dat de school voert, dat impliceert
dat zij dit beleid dus door en door kent, dat zij dit zorgbeleid kritisch blijft bewaken.
Dat houdt in dat zij dit beleid tijdig evalueert, dat zij onderwijsvernieuwingen op de
voet blijft volgen en dat zij aanpast daar waar nodig.
De zorgcoördinator is ook een aanspreekpunt voor ouders, voor kinderen en voor leerkrachten. Zij is
een vertrouwenspersoon. Vanuit die opdracht stimuleert zij ook de ouderbetrokkenheid.
Ze onderhoudt ook de contacten met de belangrijke externe partners : in de eerste plaats natuurlijk de
ouders, maar ook CLB, reva, privé-logo, sociaal huis van het kind, scholen voor bijzonder onderwijs,..
De zorgcoördinator coördineert het SAMEN zoeken naar manieren om de bekwaamheid, de
belangstelling, de motivatie en de wilskracht van het kind met zorgvragen te verhogen, om op die
manier het leereffect te verhogen.
Zij coördineert het overleg en legt het plan ter begeleiding van het kind in concrete afspraken vast.
De zorgleerkrachten werken in groepjes, individueel of mee in de klas (binnenklasdifferentiatie/
teamteaching).
In het overleg wordt steeds duidelijk vastgelegd wat van hen wordt verwacht. Deze opdracht kan
variëren volgens de gerichte hulpvraag. Let wel, we bieden geen individuele therapie aan, dat is het
werk van professionelen die in die materie zijn opgeleid.
De taak van de zorgleerkrachten richt zich dus vooral naar de leerbedreigde kinderen, maar ook naar
kinderen met ontwikkelingsvoorsprong en dit is dus binnen onze visie op alle gebied.
De directie stimuleert het zorgbeleid, geeft de zorgcoördinator raad waar nodig, biedt het zorgteam
nascholingskansen aan, zorgt dat het zorgbeleid door het ganse team wordt gedragen.
Een extra aandachtspunt binnen het zorgbeleid is de zorg en aandacht voor kinderen in
echtscheidingssituaties en in een rouwproces.
Scheiden/rouwen is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze “verliessituatie” moeten
verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.
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De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Als school bewaken wij onze neutrale
houding tegenover de ouders (meerpartijdigheid).
Beide ouders, al dan niet samenlevend, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kind(eren),
binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag.
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de
wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind genomen worden.
Afhankelijk van de specifieke situatie (al naargelang de relatie tussen de ex-partners, en naargelang
de afspraken) zijn er dus verschillen: bij de ene leerling wordt alle correspondentie opgestuurd of per
mail doorgegeven (brieven, rapporten,…), bij de andere zorgen de ex-partners ervoor dat beiden op
de hoogte zijn.

20.

BEWEGINGSOPVOEDING , ZWEMMEN EN WATERGEWENNING

Uit het lestijdenpakket van de lagere school werden voor alle klassen 2 lesuren voor lichamelijke
opvoeding opgenomen.
Voor het turnen vragen wij stipt in orde te zijn met de turnkledij . Na overleg binnen de schoolraad
werd beslist dat turnkledij geen deel uit maakt van de maximumfactuur. (zie lijst met richtprijzen
achteraan in de brochure)
De leerlingen dragen voor de turnlessen ALTIJD :
-

een grijze t-shirt met schoollogo (enkel op school te koop)
een rode korte sportbroek
witte turnpantoffels of sportschoenen (geen zwarte zolen!)

In de loop van het schooljaar wordt ook wekelijks per 2 leerjaren zwemmen georganiseerd.
De klassen die tijdens een bepaalde periode gaan zwemmen, krijgen aanvullend nog 1 lesuur
bewegingsopvoeding.
De klassen die tijdens een bepaalde periode niet zwemmen, krijgen dan 2 uur bewegingsopvoeding.
De zwemlessen gaan door op maandagnamiddag in het nieuwe zwembad van Roeselare.
Hierbij wordt, door de zwembadbeheerder Sportoase, een badmuts verplicht.
De aankoop van een badmuts verloopt via de school die de afspraken betreffende de kleurencodes
(die aangeven welk niveau van zwemmen is beheerst) naleeft.
De prijs is vermeld in de lijst met richtprijzen.
De beurten zijn als volgt ingericht :
1ste beurtrol : zwemmen voor 2de en 6de leerjaar.
2de beurtrol : zwemmen voor 3de en 4de leerjaar.
3de beurtrol : zwemmen voor 1de en 5de leerjaar.
Volgens het decreet basisonderwijs heeft elke leerling recht op 1 schooljaar gratis zwemlessen!
De schoolraad besliste dat op onze school het 6de leerjaar geniet van deze maatregel. De onkosten
voor het zwemmen vanaf 1ste tot en met 5de leerjaar worden verder door de ouders betaald.
Voor deze klassen wordt de rekening voor het zwemmen via de maandrekening geregeld.
Kostprijs voor het zwemmen : € 2,75 de zwemlessen maken deel uit van de maximumfactuur.
Soms gebeurt het dat zwemgerief op de bus blijft liggen. Je kan dan best rechtstreeks terecht bij de
vervoermaatschappij: Coach Partners – Tel : 056/ 36 03 93
De turn- en zwemkledij (ook de badmuts) wordt best genaamtekend!
Kleuterzwemmen : ook de kleuters van de derde kleuterklas gaan enkele keren zwemmen op
woensdagvoormiddag. Het doel hiervan is : watergewenning. Daarvoor rijden we naar het zwembad
van Izegem.
Kostprijs voor het kleuterzwemmen € 2,00
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21.

PASTORAAL JAARTHEMA :

Binnen het nieuwe jaarthema trekken we elke maand een ander paar schoenen aan om samen, vanuit
de inspirerende figuur van Jezus Christus, SAMEN op stap te gaan.
We nemen iedereen mee op de weg die leidt naar: gastvrijheid (pantoffels), dialoog (sandalen),
schoonheid en verbeelding (balletschoenen), kwetsbaarheid (kousenvoeten), wijsheid (blote voeten),
uniciteit in/en verbondenheid (verwante zolen), rechtvaardigheid (laarzen), veerkracht
(sportschoenen), generositeit (schoenen met bloemen) en duurzaamheid (wandelschoenen)
Vanuit een verzoenende houding, een vredevolle en verdraagzame inzet komen we al heel ver.
Willen jullie de schoenen van ons jaarthema mee inlopen? Die van ons staan alvast klaar.
Moge volgende gedachte van een wijze indiaan, ons inspireren, een heel schooljaar lang:
“Laat mij nooit oordelen over mijn medemensen (… kinderen…ouders…
collega’s…directeur…) zonder dat ik minstens veertien dagen in hun schoenen heb gestaan.”

Ons ‘Goed-gevoel-plan’ (antipestprotocol) sluit opnieuw goed aan bij het pastorale thema.
Pesten op school wordt bij ons zeker niet geduld !
Het is de bedoeling dat alle klassen intensief werken aan de pestproblematiek via preventie,
sensibilisering … en dit vanuit een herstelgerichte aanpak (o.a. met herstelkaart).
Er zijn duidelijke afspraken met de leerlingen (in contractvorm) alsook ondertekenen ze een
‘intentieverklaring’ waarbij ze beloven respectvol en verdraagzaam met elkaar om te gaan.
De ouderraad ondersteunt de actie met de voorstelling ‘Bram en de OK-brigade’ waarbij ‘anders zijn’,
verdraagzaamheid en respect voor elkaar in de kijker staan.
De school investeert ook in het nodige materiaal ter ondersteuning van de lessen sociale
vaardigheden.
Het is uiteraard zinvol om pestproblemen zo snel mogelijk op school te signaleren, bij de titularis, de
zorgleerkrachten of de directie.

22.

MEDIAGEBRUIK OP ONZE BASISSCHOOL

De school blijft evolueren naar een digitaal leercentrum, hiervoor worden de nodige
middelen voorzien binnen ons budget.
We implementeren het nieuwe leerplanconcept ZILL en stimuleren hiermee ook de
mediageletterdheid en de mediawijsheid.
TIP: BEZOEK ONZE SCHOOL GEREGELD VIA DE SCHOOLWEBSITE
www.zilverbergschool.be
e-mailen kan ook naar : info@zilverbergschool.be
of rechtstreeks op ann.bruwier@arkorum.be.
Op de website hebben we o.a. het schoolreglement, de infofolder, de nieuwsbrief,
de menu, familienieuws, de schoolblog, … zie ‘school in actie’.
Elke klas heeft ook zijn klasblog.

23.

DE OUDERRAAD
De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die de school ondersteunt op
verschillende vlakken.
Door meerdere activiteiten te organiseren, springt de ouderraad met de opbrengst
daarvan de school op financieel vlak bij.
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Vorige jaren werd opnieuw het antipestprogramma ‘Bram en de OK-brigade’ , de bus voor de
zeeklassen…. en extra didactische middelen gefinancierd.
Dit schooljaar wil de ouderraad de school opnieuw steunen bij de vervoerskosten (bosklassen), bij de
investering in multimediamateriaal in (ontdubbelde) klassen en nog zoveel meer…
Maar dit kan vanzelfsprekend alleen gerealiseerd worden met de aanwezigheid van alle ouders op de
activiteiten. Noteer daarom alvast deze data in jullie agenda :
-

vrijdag 26 oktober 2018 : Halloweentocht
zaterdag 29 december : kerstmarkt
zondag 2 februari 2019 : fuif
kalender met sponsors
data andere activiteiten volgen nog…

Meestal gaan deze activiteiten door in de Zilverlink of op school.
Verder participeert de ouderraad ook in de schoolraad, in vzw de Zilverlink en in het overkoepelend
orgaan van Arkorum. Ook is ieder lid van de ouderraad een aanspreekpunt. Zit u met vragen of wilt u
iets aankaarten, aarzel dan niet om een lid van de ouderraad aan te spreken, of maak gebruik van de
ideeënbus in de inkomhal. De ouderraad helpt u graag verder.
Hebt u ook zin om mee te helpen en deel uit te maken van de ouderraad? U bent zeer welkom.
volg de ouderraad via de website van de school!

24.

VERKEERSVEILIGHEID ROND ONZE SCHOOL

In de onmiddellijke schoolomgeving heerst “ zone 30 “.
Wil deze snelheid dan ook steeds respecteren !
In verband met de verkeersveiligheid rond onze school, willen wij een aantal punten onder de
aandacht brengen die door de Roeselaarse politie als belangrijk werden opgegeven voor de
schoolomgeving :
1. Het gedrag van de weggebruikers ten opzichte van kinderen is gereglementeerd.
Het is verboden te breken door een groep kinderen
- die in rijen vergezeld worden door een leider.
- die de rijweg oversteken onder controle van een leider of van een gemachtigd opzichter.
2. Het is verboden te parkeren
- op een trottoir of fietspad
- op een plaats waar rijstroken zijn (= Meensesteenweg)
- op minder dan vijf meter voor een oversteekplaats (= zebrapad) voor
voetgangers en op zebrapaden.
- op 15 m voor en na een bord dat een autobushalte aanwijst
- voor de oprit van de buren
- op de Kiss en ride zone
- achter de reeds geparkeerde wagens naast de fietsenstalling
3. Men kan veilig parkeren
- op een 15-tal parkeerplaatsen naast de kerk
- langs de Oude Zilverbergstraat
- op een 20-tal parkeerplaatsen in de St.-Henricusstraat
(= zijstraat van de Oude Zilverbergstraat)
Hoe de kinderen veilig naar school brengen of afhalen?
De kinderen worden op een veilige manier de Meensesteenweg overgezet door de gemachtigde
opzichters. Na school worden de kinderen dan met de schoolrij terug overgezet waar ze door u
worden opgewacht.
Veiligheidsredenen doen ons met aandrang vragen de kinderen op de speelplaats af te halen.
Om de organisatie van de rijen wat vlotter te laten verlopen, vragen we aan de ouders om alle
uitgangen van de school vrij te houden.
Gelieve geen fietsen tegen de schoolgevel te plaatsen a.u.b.
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We vragen aan de fietsende ouders hun fiets niet meer langs de toegangsweg voor de school te
plaatsen. De mensen die via de Oude Zilverbergstraat komen, kunnen hun fiets in het fietsenrek op de
hoek van de parking (achter het haagje) plaatsen (niet tegen de fietsenstalling aub). De ouders die via
de Meensesteenweg komen kunnen hun fiets in het fietsenrek aan de schoolpoort plaatsen.
We vragen u ook om aan uw kinderen het goede voorbeeld te tonen:
Gebruik steeds het zebrapad om over te steken, vraag de kinderen niet om over de schoolpoort
te klimmen, leef de richtlijnen van de gemachtigde opzichters na, …
ZO WILLEN WE KOMEN TOT EEN VEILIGER EN VLOTTERE VERKEERSSITUATIE VOOR EN NA DE SCHOOLTIJD.

Wij hopen op ieders medewerking en verzoeken u ook dit te vragen aan de grootouders en andere
begeleiders van uw kinderen.
Veel kinderen komen per fiets naar school.
Leerlingen die geregeld met de fiets naar school komen krijgen een fietsnummer en stallen
hun fiets op hun vaste, genummerde plaats. Graag bij het stallen van de fiets de fiets op
slot doen ! De fietsenstalling wordt ’s avonds gesloten.
Wie sporadisch met de fiets komt, plaatst z’n fiets tegen de muur achter het groene poortje.
Als school willen wij ook nog het gebruik van een fietshelm en een reflecterend jasje
sterk aanbevelen!
Omdat verkeers- en mobiliteitseducatie belangrijk zijn…graag uw medewerking.
25.

HET CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING = CLB

Onze school wordt begeleid door het
CLB anoniem beschikbaar via
www.clbchat.be

vzw Vrij CLB Kattenstraat 65 8800 Roeselare
Tel 051/259 700
info@clbroeselare.be
www.clbroeselare.be
Openingsuren
Het centrum is open elke werkdag
Maandag
Van 08.00 u tot 12.00 u
Dinsdag
Van 08.00 u tot 12.00 u
Woensdag
Van 08.00 u tot 12.00 u
Donderdag
Van 08.00 u tot 12.00 u
Vrijdag
Van 08.00 u tot 12.00 u

gesloten
Van 13.00 u tot 17.00 u
Van 13.00 u tot 18.00 u
Van 13.00 u tot 17.00 u
Van 13.00 u tot 16.00 u

Het centrum is telefonisch bereikbaar elke werkdag
- tijdens de openingsuren
- op maandagnamiddag van 13.00 u tot 17.00 u
Waarvoor kan je bij ons terecht?
Het CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) biedt informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen,
ouders en scholen.
Het CLB heeft als opdracht mee te werken aan het welzijn van leerlingen. De begeleiding van
leerlingen gebeurt op vier domeinen:
 Leren en studeren bv. als je kind problemen heeft met lezen, rekenen, leren…
 Onderwijsloopbaan bv. voor studie- en beroepskeuzehulp…
 Preventieve gezondheidszorg bv. de medische consulten (onderzoeken met de ganse klas)…
 Psychisch en sociaal functioneren bv. als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel
voelt…
De school en het CLB hebben samen een beleidscontract opgesteld. Hierin zijn de afspraken en de
aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. De ouders zijn daarover via de
schoolraad geraadpleegd.
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Iedere school heeft een CLB-team ter beschikking. Dit team is multidisciplinair samengesteld en
bestaat uit een arts, psycholoog of pedagoog, maatschappelijk werker en verpleegkundige. Door
veelvuldig overleg worden veel zorgvragen ook multidisciplinair aangepakt.
CLB-team van de school :
mevr. Emma Desmet
mevr. Merel Vanneste
mevr. Veerle Sap
mevr. Leen Vandeputte

Maatschappelijk werker
arts
paramedisch medewerker
psycho-pedagogisch consulent

Emma.Desmet@clbroeselare.be
Merel.Vanneste@clbroeselare.be
Veerle.Sap@clbroeselare.be
Leen.Vandeputte@clbroeselare.be

We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus
los van de school, als ouder of als leerling, rechtstreeks bij ons terecht.
Het CLB werkt gratis en de medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim.
Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.
Als de school aan het CLB een (zorg)vraag voorlegt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.
De begeleiding wordt opgestart wanneer de ouders (voor leerlingen jonger dan 12 jaar) of de leerling
zelf (voor leerlingen vanaf 12 jaar) daarmee akkoord gaan.
Leerlingen vanaf 12 jaar zouden, volgens de wet, voldoende vaardig moeten zijn om zelfstandig te
kunnen beslissen. Anders wordt de beslissing aan de ouders gevraagd.
We zullen samen met jullie bekijken wat jullie vraag is en uitleggen hoe we te werk gaan, wat het CLBdossier inhoudt en wat jullie rechten zijn. Kunnen we jullie helpen, dan doen we dat ook. Valt jullie
vraag buiten onze werking, dan krijgen jullie uitleg en informatie over waar jullie wel terecht kunnen.
Dus ook als je niet weet waarheen, ben je welkom bij het CLB.
Heb je een klacht over de begeleiding dan kan je daarmee bij je CLB terecht. Elk centrum heeft een
vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert een gelijke behandeling voor alle
klachten. Je kan dit navragen bij je CLB.
Verplicht
Ouders en leerlingen zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:
 De begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen (spijbelen)
 Medische consulten (onderzoeken) voor de hele klas
 Gezondheidsmaatregelen ter voorkoming van besmettelijke ziekten
Op onderzoek: het medisch consult
Elke leerling gaat verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die
onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon en buitengewoon onderwijs is dat volgens vaste
leeftijdscategorieën of volgens de overeenkomstige leerjaren: 1ste kleuter (4-jarigen), 2de kleuter (5jarigen), 1ste (7-jarigen), 3de (9-jarigen) en 5de leerjaar (11-jarigen) in het basisonderwijs.
Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de arts altijd vragen stellen. Je kan ook
met de arts een afspraak maken op een later tijdstip.
Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden
aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.
Inentingen
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid
is aanbevolen. Om de vaccinaties te krijgen moeten de ouders toestemming geven tot het kind
meerderjarig is.
CLB-dossier
Komen jullie bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier op. Daarin komt alles wat met de
begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan de wettelijke regels:
 In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.
Het dossier inkijken?
Bij leerlingen jonger dan 12 jaar mogen de ouders het dossier inkijken. Vanaf 12 jaar mag de leerling
dat zelf. De ouders mogen het dossier dan enkel inkijken mits de toestemming van de leerling.
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Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens
bijvoorbeeld beslist de arts.
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd door middel
van een gesprek met een CLB-medewerker.
Gegevens die je zelf hebt aangebracht mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om
sommige gegevens niet in het dossier op te nemen.
Naar een andere school
Bij schoolverandering kan een leerling ook uit het werkgebied van een ander CLB komen.
Dan wordt, tien dagen na de start in de nieuwe school, het volledige leerlingendossier door het vorige
CLB bezorgd aan het CLB dat samenwerkt met de nieuwe school. De ouders of de leerling hoeven
daar zelf niets voor te doen.
Je kan je verzetten tegen deze overdracht als ouder (bij een leerling jonger dan 12 jaar) of als leerling
(vanaf 12 jaar). Dit gebeurt schriftelijk, binnen een termijn van tien dagen na de start in de nieuwe
school, bij het CLB dat de vorige school begeleidde.
Het adres van het vorige CLB kan opgevraagd worden bij het huidige CLB.
Zelfs wanneer verzet wordt aangetekend, zullen de wettelijk verplichte gegevens aan het Vrij CLB van
Roeselare bezorgd worden. Dit zijn volgende gegevens: identificatiegegevens, gegevens over
leerplicht, inentingen, medisch consult en de opvolging hiervan. Indien van toepassing omvat dit ook
een kopie van het gemotiveerd verslag, (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het
buitengewoon onderwijs.
En later?
We houden het dossier minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf het laatste medisch consult. Daarna
vernietigen we het dossier. Dat gebeurt nooit voor de leeftijd van 25 jaar (of 30 jaar voor leerlingen uit
het buitengewoon onderwijs).
Het dossier houden we bij op het CLB. Daar kan je ook terecht voor inzage en afschrift.
26.

MEDICIJNEN OP SCHOOL

Is jouw kind ziek geweest en moet het nog medicijnen nemen op school ?
Geef dan zeker een ingevulde medicijnkaart mee !
(Elk kind krijgt hiervan 2 exemplaren mee – lagere school : in het agenda)
Daarop moet de naam van het medicijn ingevuld worden en de wijze van
toedienen. Enkel dan mag een leerkracht het medicijn aan jouw kind geven.
De leerkrachten mogen geen handelingen uitvoeren die tot de taak van een
verpleegkundige horen. (o.a. inspuitingen geven, oor- en oogdruppels
toedienen,…)

27.

VERZEKERING (zie ook schoolreglement)

1. Waarvoor zijn de leerlingen op school verzekerd ?
Een kind is op school altijd verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid.
De verzekering van lichamelijke letsels opgelopen tijdens het spel of de lessen waar de burgerlijke
aansprakelijkheid van de school niet kan ingeroepen worden, is een vrije aangelegenheid.
De school sluit als service naar de leerlingen toe hiervoor een verzekering af.
!!! Ongevallen dienen onmiddellijk aan de toezichter of de directie gemeld te worden.
Het aangifteformulier van het ongeval wordt u via het secretariaat of de directie bezorgd.
Dit formulier wordt op de keerzijde ingevuld door de arts en binnen de 48 uur terugbezorgd op het
secretariaat van de school.
Alle kosten aan het ongeval verbonden, worden in principe door de ziekte- of ongevallenverzekering
terugbetaald (met uitzondering van de reeds aangehaalde afwijkingen).
Zo moet u bij de huisarts en apotheek telkens betalen, maar ook duidelijk vermelden dat het om een
schoolongeval gaat.
De apotheker zal u dan een attest van betaling van de onkosten overhandigen.
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De kosten van doktersraadplegingen biedt u eerst aan bij uw ziekteverzekering, dit weer met de
vermelding dat het een schoolongeval betreft. Wat u meer moest betalen dan het remgeld dat door
het ziekenfonds wordt terugbetaald, zal ook op een attest worden vermeld.
Wanneer uw kind tenslotte hersteld is, brengt u op school alle bestekken, medische onkostennota’s,
apothekersonkosten e.d. binnen.
De attesten worden dan door de school, samen met het ondertussen ontvangen dossiernummer, aan
de verzekeringsmaatschappij overgemaakt, die tenslotte de onkosten rechtstreeks via uw bank- of
postrekening zal regelen.
Onze school is verzekerd bij :

KBC – verzekeringen - Verzekeringskantoor INSURO
Polenplein 20 bus 1 - 8800 Roeselare

2. Vrijwilligerswerk en verzekeringen
Op 1 augustus 2006 trad de wet betreffende de rechten van vrijwilligers van 3 juli 2005 in werking.
Deze wet verplicht organisaties o.m. een organisatienota voor te leggen aan haar vrijwilligers.
Door deze organisatienota op te nemen in het schoolreglement komen scholen tegemoet aan deze
wettelijke verplichting t.a.v. de meeste ouders die vrijwilligerswerk verrichten voor de school bv.
leesmoeders, zwemouders, begeleiding bij uitstap, ondersteuning anderstaligen, hulp bij
schoolfeest,… bij inschrijving in de school handtekenen de ouders het schoolreglement en zodanig
ook “de organisatienota vrijwilligerswerk”. Vrijwilligers die geen ouder zijn moeten een individuele
organisatienota handtekenen. (zie ook “schoolreglement)

28.

VERJAARDAGEN VAN DE KINDEREN

Wij vragen u om bij de verjaardag van uw kind geen attentie mee te geven voor de klasgenootjes. De
verjaardag van uw kind zal zeker niet ongemerkt voorbijgaan in de klas! De klassenleerkrachten staan
er voor in dat de jarigen op een passende manier in de klas worden gevierd.
Geregeld lopen kinderen de school binnen met uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes.
Meestal staan dan alle vrienden en vriendinnen vol verlangen op zo’n uitnodiging te
hopen. Heel dikwijls zijn het dezelfde kinderen die telkens weer een uitnodiging
krijgen… maar ook dezelfde kinderen die er geen krijgen.
Omdat een school dit opvoedkundig onmogelijk kan tolereren, verbieden wij om de
uitnodigingen op school te verdelen. Een school kan natuurlijk moeilijk het houden van
verjaardagsfeestjes verbieden, maar een school kan wel als doel hebben de momenten van uitsluiting
te minimaliseren !
Wil, in het kader van ons zorgbeleid en ons non-discriminatiebeleid de uitnodigingen voor
verjaardagsfeestjes per post, per telefoon of GSM… op een discrete manier afhandelen a.u.b !
Een adreslijst van de klasgenootjes kan in het secretariaat gevraagd worden, mits de ouders hiervoor
hun toestemming gaven. (privacywetgeving mei 2018)
29. VRIENDENBOEKJES
Vriendenboekjes worden enkel in de lagere school aan elkaar uitgeleend.
Kleuters kunnen dit nog niet zelfstandig invullen en uit ervaring leren we dat de
vriendenboekjes vaker verloren gaan.

30. VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN
Regelmatig stellen we vast dat bepaalde kinderen kledij of gerief verloren zijn.
Een groot deel van de verloren voorwerpen is meestal niet te identificeren door de kinderen, heel wat
leerlingen herkennen hun eigen zaken niet.
Mogen wij er bijgevolg de nadruk op leggen het schoolgerief, de schooltas, brooddozen, jassen,
mutsen, wanten, turnkledij en zwemgerief en badmuts, enz... te naamtekenen!
Indien er toch verloren voorwerpen zijn, die niet genaamtekend werden, dan worden ze een tijdlang
op school bewaard. U kunt bij de directie steeds navraag doen betreffende de ‘gevonden voorwerpen‘.
Tijdens oudercontactavonden worden de ‘verloren voorwerpen’ ook steeds uitgestald.
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31.

AVONDSTUDIE
Zoals de voorbije jaren richten wij ook dit jaar op school opnieuw avondstudie in.
Dit vooral ter bevordering van de werkattitudes en het leergedrag van uw kind(eren) uit
het vierde, vijfde en zesde leerjaar.
Daar deze avondstudie eveneens een vorm van naschoolse opvang is, moeten wij
consequent zijn en ook voor de avondstudie een gelijke bijdrage vragen .

Voor studie kunnen wij verder een beroep doen op leerkrachten die deze begeleiding op zich willen
nemen, maar alle bijkomende opdrachten moeten echter ook vergoed worden. Om de loonkost voor
de extra opdrachten onder controle te houden moeten wij noodgedwongen een aantal maatregelen
nemen.
- Alle leerlingen van 4de tot 6de lj zitten samen in de refter.
- De studie loopt van 16u10 tot 16u55
- De prijs van de studie is gelijk aan de prijs betaald voor de opvang nl. € 1,80 per studie
Zo u wenst dat uw kind in de avondstudie blijft, gelieve dit dan via de maandelijkse inschrijvingsbrief te
bevestigen.
Voor leerlingen die na de studie nog in de opvang blijven, geldt vanaf het einde van de studie verder
de betaalregeling van de opvang. (€ 0,60 per aangevat kwartier)
Maandelijks wordt een personeelsvergadering gehouden. Op deze avond gaat dan enkel opvang
door, maar er is geen studie. U wordt daarvan telkens op de hoogte gebracht.
Na de studie worden de kinderen overgestoken aan de Meensesteenweg of de Oude Zilverbergstraat.
Er is ook een rij tot aan de Gentstraat. (+ oversteken)
Om de studie rustig te laten verlopen is er ook een studiereglement waar de leerlingen zich moeten
aan houden. De leerlingen zelf ondertekenen hiervan een exemplaar voor akkoord. De betrokken
ouders krijgen ook een exemplaar ter kennisname.

32.

THUISRIJEN

In het belang van uw kind, teneinde het door de gevaarlijkste punten te loodsen, richt de
school thuisrijen in :
→ hoek Kerklaan tot ± 500m langs Meensesteenweg nr. 432
tot Karabiniersstraat nr. 19
→ hoek Oude Zilverbergstraat tot aan de kinderopvang in de St.-Henricusstraat
→ hoek Oude Zilverbergstraat tot aan de hoek Wagenstraat
Directie en leerkrachten zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich zouden voordoen NA het
ontbinden van de rijen op de aangegeven punten.
Mocht er zich echter toch een ongeval voordoen, dan blijft uw kind wel verzekerd binnen de normale
schooltijd en (meest veilige) schoolweg.

33.

LEERLINGENVERVOER (vanaf 01/09/2015)

We hebben geen eigen schoolbus meer.
Leeruitstappen met bus zijn wel mogelijk met een gehuurde bus van een erkende
maatschappij of de schoolbus van een andere Arkorumschool.

34.

IETS OP SCHOOL VERGETEN ?

Er wordt in de klas veel aandacht geschonken aan het opmaken van de schooltassen. Wat heb ik
nodig om mijn huistaak te maken? Wat mag ik niet vergeten om mijn taak in orde af te werken?
Toch gebeurt het soms dat een leerling iets vergeet. Wat dan?
- De leerling meldt zich steeds bij de directie of op het secretariaat.
- De leerling gaat onder begeleiding het vergeten gerief halen.
Niemand gaat na schooltijd, zonder vragen, naar de klas om iets te halen!
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Het herhaaldelijk vergeten van gerief wordt genoteerd, en zo nodig, in samenspraak met de
klastitularis, opgevolgd en eventueel herstelgericht aangepakt.
Dit geldt ook voor de leerlingen die studie volgen. (cf. studiereglement)

35.

SCHOOLREGLEMENT
Versie 15 van het schoolreglement werd door de schoolraad goedgekeurd
in de startvergadering.
Beste ouders, wil in de loop van de maand september het instemmingsformulier
terug naar school mee geven waarin u zich akkoord verklaart met het
schoolreglement !

Het schoolreglement en eventuele aanvullingen tijdens het schooljaar 2018-2019 zijn op de website van de
school terug te vinden – www.zilverbergschool.be

36.

ZIEKTEATTESTEN

Is uw kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek,
dan is steeds een ziekteattest nodig ondertekend door de ouders.
Gelieve in deze gevallen de voorziene attesten te gebruiken.
Die kan je achteraan het agenda van je kind terugvinden.
Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.
U verwittigt de school zo spoedig mogelijk (bijv. telefonisch) bij ziekte en bezorgt het attest zo vlug
mogelijk aan de klastitularis.
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LIJST MET RICHTPRIJZEN
Ontwikkelingsmaterialen en materialen voor het behalen van de eindtermen

Gratis

Deze lijst kan je terugvinden op www.ond.vlaanderen.be
Een bijdrage van maximum
€ 45 in de kleuterschool en maximum € 85 in de lagere school voor
klasactiviteiten wordt gevraagd voor :

Richtprijs :

Zwemlessen voor 1e tot 5e lj (6e lj gratis)

€ 2,75 per beurt

e

Zwemlessen voor 3 kl

€ 2,00 per beurt

Schooluitstappen naar DE SPIL :
Theater : gemiddeld 1 keer per klas per schooljaar
Tentoonstelling : gemiddeld 1 keer per klas per schooljaar

+/- € 6,50 per beurt (incl. vervoer)
+/- € 5 per beurt (incl. vervoer)

Andere schooluitstappen met inkomgeld :

+/- € 5,00 per beurt

Schoolreis kleuters

+/- € 15,00

Schoolreis 1 en 2 gr

+/- € 20,00

Sportactiviteiten :
Sportdag
Rollebolle 2e en 3e kl
Kronkeldiedoe / speelplaatsspelen / spelenmarkten 1e gr
Diverse sportactiviteiten

Afhankelijk van het programma
+/- € 5,50 (incl. vervoer)
+/- € 5,50 (incl. vervoer)
+/- € 6,00 (incl. vervoer)

Bezoek jeugdauteur

+/- € 2,50

Een bijdrage van maximum € 425 gespreid over de schoolloopbaan lagere
school wordt gevraagd voor :

Richtprijs

Sportactiviteiten voor 1e en 2e gr

+/- € 12,85

e

e

Zee- of bosklassen voor de 3 gr (4 dagen)

+/- € 200,00

Bijdrage voor diensten die de school vrijblijvend aanbiedt

Richtprijs

Turngerief :
Rode sportshort
T-shirt met schoollogo

+/- € 8,00
+/- € 8,50

Tijdschriften Averbode
Jaarabonnement Doremini (1e kl), Doremix (2e kl) en Doremi (3e kl)
Trimesterabonnement Dopido (1e kl), Dokadi (2e kl) en Doremi (3e kl)
Jaarabonnement Zonnekind (1e gr), -straal (2e gr), -land (3e gr)
Trimesterabonnement Zonnekind (1e gr), -straal (2e gr), -land (3e gr)

€
€
€
€

36,00
17,00 / € 12,00 / € 12,00
38,00
17,00 / € 14,00 / € 13,00

Leesabonnementen Averbode (enkel jaarabonnement)
Leesbeestje – 1e kl
Leesknuffel – 2e en 3e kl
Boekenboot – 2e lj
Leeskriebels – 2e gr
Vlaamse Filmpjes - 3e gr
Kerst- Paas- en vakantieboek

€
€
€
€
€
€

24,00
39,00
30,00
30,00
31,00
7,00

Leesabonnementen De Eenhoorn (enkel jaarabonnement)
Leesfan – 2e lj
Klapkrant – 3e en 4e lj
Kits – 5e en 6e lj

€ 19,00
€ 18,50
€ 19,50

Leesabonnement Van In
Boektoppers pakket

€ 20,00

Krant Mol & Beer – 1 lj

€ 14,10

Aanvullend bij lessen Frans :
Thuis oefenen: En Action! Groeiboek 5e lj / 6e lj

€ 10,30

Vakantietijdschriften : diverse uitgaven

tussen € 6,00 en € 12,00

e

e

Jaarabonnement National Geographic Junior (vanaf 4 lj)

€ 36,95

Jaarabonnement Bobo (3e kl)

€ 29,95

e
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Jaarabonnement Wild van Freek

€ 36,75

Maaltijden :
warm middagmaal kleuter
warm middagmaal lagere school
onderhoud eetzaal (voor boterhameters, met drankje van thuis )
(voor boterhameters, met soep)

€
€
€
€

Voor- en naschoolse opvang

€ 0,60 per kwartier

Klasfoto 13 x 18 cm

+/- € 2,50

2,99
3,44
1,20
1,40

Studie : vanaf 4 lj

€ 1,80 per beurt

Solidariteitsmaal

zelfde prijs als warme middagmalen

e
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