“DE VEERBOOT”
PRAKTISCH
2019 - 2020

Beste ouders,
Dit is onze “praktische infobrochure”. We hopen met deze brochure een antwoord te kunnen
geven op de vele vragen die bij jullie en je kind(eren) leven. Mocht u toch nog met vragen blijven
zitten, aarzel dan niet om deze te stellen !

WIE

ZAL MIJN KIND BEGELEIDEN

?

Directeur :
Michèle Deconinck
Secretariaat :
juf Christa
leerkracht atelier:
meester Richard
Trainers Rots & Water:
meester Bert
juf Lise

KLEUTERS - SPEELLEERKLAS
leefgroep Jip en Janneke:

juf Evelien + juf Yamina

LAGER ONDERWIJS
leefgroep Vlinders:
leefgroep Globes:
leefgroep Beren
leefgroep Schildpadden

juf Delphine
juf Rianne (vervanging juf Romina)
juf Charlotte
juf Isabelle

leefgroep Roosjes:
leefgroep Zonnekids:
leefgroep Bloempjes:
leefgroep Blubjes:
leefgroep Kikkers:

juf Ellen (vervanging juf Saskia)
juf Julie (vervanging juf Sarah R.)
juf Emma
juf Wendy
juf Hilde + meester Dries

leefgroep Schelpen:
Leefgroep Hartjes:

juf Evelien L.
juf Hanne + juf Evi

LICHAMELIJKE OPVOEDING
meester Dries
meester Richard
KATHOLIEKE GODSDIENST
juf Evi
NIET CONFESSIONELE ZEDENLEER
juf Maaike
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Coördinatoren:
Autiwerking + kleuterwerking:
Gedragswerking en functionele werking:

juf Julie
meester Bert

Paramedici:
PEDAGOOG
meester Bert
ORTHOPEDAGOOG
juf Julie
LOGOPEDIE
juf Kim DT
juf Stephanie
juf Lauranne
ERGOTHERAPIE
juf Margot
Onderhouds- en keukenpersoneel:
juf Marleen
Voor- en naschoolse opvang:
“De duizendpoot”, Via Stad Deinze

HOE

ZIET DE DAGINDELING ER UIT?

De school begint om 9 uur en eindigt in de voormiddag om 12.40 uur.
’s Namiddags starten we terug om 14.00 uur en de dag eindigt om 15.40 uur.
Op woensdag eindigt de school om 11.50 uur.
In de voormiddag is er 20 minuten pauze (10.40uur – 11.00uur)

IS

ER VOOR- EN/OF NASCHOOLSE KINDEROPVANG

?

De voor – en naschoolse opvang wordt geregeld door de binnenschoolse kinderopvang van De stad
Deinze ("De Duizendpoot").
De voorschoolse opvang start om 7.30u.
De naschoolse opvang is van 16u. tot 18 u. (op woensdag tot 13u., langer kan op aanvraag).
Na schooltijd kan het kind een tussendoortje en/of drankje meebrengen. Op woensdag kan de
leerling een lunchpakket meebrengen en opeten in de opvang.
Nieuwe manier van verrekening:
’s Ochtends, ’s avonds en op woensdag: 0.50 euro per begonnen kwartier
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Meer info vinden jullie terug in het huishoudelijk reglement van de opvang.

KAN

MIJN KIND OPGEHAALD WORDEN MET DE BUS

?

Binnen een bepaald gebied wordt gratis “gemeenschappelijk vervoer” ingericht. Indien u wil dat
uw kind van het busvervoer geniet, dan moet u dit vooraf aanvragen op het secretariaat van de
school.
Elke leerling die met de bus meereist, (ook bij
schooluitstappen)
wordt
verondersteld
het
busreglement op te volgen. De ouders worden
gevraagd het reglement met uw kind te bespreken en
samen met de school ervoor te zorgen dat de rit op
een rustige manier kan verlopen.
De bussen worden nauw opgevolgd op school. Aan de hand van verschillende evaluatiesystemen
wordt het gedrag van de leerlingen beoordeeld. Wangedrag op de bus kan uiteindelijk zelfs
leiden tot schorsing van het recht op gratis busvervoer.

KAN

MIJN KIND OP SCHOOL BLIJVEN ETEN

?

Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen op school blijven eten. De maaltijden worden
verzorgd door een traiteur, aangesteld door de scholengroep.
Zij bieden ons volgend assortiment aan:
1ste en 2de
euro
0.90
3.70
4.25
3.50

kleuters
euro
0.90
2.95
3.45
3.50

Soep
volledige warme maaltijd
vegetarische maaltijd
belegde broodjes

3de en 4de
euro
0.90
3.90
4.35
3.50

5de en 6de
euro
0.90
4.25
4.70
3.50

volwassenen
euro
0.90
4.95
5.40
3.50

Warme maaltijden worden voorzien op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt een
maaltijd bestellen via een reservatielijst (met menu) die u maandelijks meekrijgt.
Het is ook mogelijk om "speciale maaltijden" aan te vragen (vb. glutenvrij, moslim, koemelkallergie,enz.) via het secretariaat. Voor deze maaltijden betaalt u:
1ste – 2de leerjaar:
3de – 4de leerjaar:
5de – 6de leerjaar:

€ 4,75
€ 4,95
€ 5.25

De maaltijdreservatie wordt enkel bij ziekte aangepast. Indien u de dag vooraf voor 9.00 uur een
maaltijdverandering doorgeeft aan het secretariaat, kan die aangepast worden (ook bij ziekte).
Anders blijft de reservatie zoals ingevuld op het maandelijks blad definitief. Maaltijden worden
betaald via ons domiciliëringssysteem (zie verder).
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IS

ER RUIMTE VOOR EEN TUSSENDOORTJE

?

In de voor- en namiddag is er een pauze voorzien. Kinderen kunnen dan iets drinken en/of eten.
Wij kunnen koeken en fruit voorzien op school (eveneens verrekend via ons
domiciliëringssysteem). Indien u geen drank op school aankoopt, dan vragen wij om een drankfles
mee te geven. Vermits wij een “groene” school willen zijn, vragen wij u GEEN blikjes of brikjes
mee te geven met uw kind. De verpakkingen zullen anders terug meegegeven worden naar huis.
Frisdranken (met prik) worden NIET verbruikt op school. Vanaf schooljaar 2015 – 2016 wordt er
enkel nog water toegelaten om te drinken

Je kan dus op school een weekpakket (1 stuk fruit en 1 koek per dag, geen koek op
woensdag) aankopen voor €5 per week. Betaling gebeurt via het domiciliëringssysteem.
Ook bij verjaardagen willen we u vragen geen snoep mee te brengen voor de kinderen van de
groep. Een leuk alternatief is een geschenkje voor de groep: een boek voor de klasbibliotheek,
een CD, een puzzel, …. Vraag gerust aan de leerkracht wat de kinderen in de klas kunnen
gebruiken! Let wel: dit is een suggestie en géén verplichting!

WELKE

ONKOSTEN ZIJN ER OP SCHOOL?

De school heeft een extra budget voor de aankoop van materialen die nodig zijn om de
eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken. Dit betekent dat wij voor uw kind op school een
pen, potlood, 4 balpennen, stiften, kleurpotloden, gom, slijper, lat, lijmstift, schaar, ... voorzien.
Deze zaken worden NIET meegegeven naar huis.
Voor middagtoezicht wordt 1.00 euro per dag aangerekend via de maandelijkse factuur.
Voor didactische uitstappen wordt wel een bijdrage gevraagd (eventuele inkomgelden en bus- en
treinvervoer) maar we overschrijden het bedrag van €85 per schooljaar niet voor kinderen uit
het lager onderwijs of €45 voor leerlingen uit het kleuteronderwijs.
Om de kosten te spreiden vragen we via de schoolrekening maandelijks een bijdrage van €8.5
euro (hierbij zijn meerdaagse schooluitstappen NIET inbegrepen). Aankopen van diverse
tijdschriften zijn uiteraard vrijblijvend. In de loop van september krijgt uw kind een brief mee
met meer informatie rond de abonnementen.

HOE

EN WANNEER MOET IK BETALEN?

Op school werken we met een domiciliëringssysteem voor de betaling van de maaltijden,
drankjes, busgeld uitstappen, … . U krijgt op het einde van de maand een factuur met daarop een
overzicht van de gemaakte onkosten. Zo kan u zelf de rekening bekijken en hebt u de
mogelijkheid om binnen de week te reageren indien er een fout ingeslopen is (missen is
menselijk). De fout wordt rechtgezet bij de volgende betaling. Meer info betreffende de
facturatie kan u terugvinden in het schoolreglement (onderdeel “facturatie en betaling”).
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HOE

ZIT HET MET PEDAGOGISCHE UITSTAPPEN?

Tijdens het schooljaar maken de leerlingen diverse didactische uitstappen. Hiermee proberen we
actueel, levensecht onderwijs aan te bieden. Wat kan, gaan we ECHT bekijken. Waarnemingen
binnen en buiten de klas (te voet, per bus, …) gebeuren steeds onder begeleiding van een
leerkracht. Zien, horen, voelen, ruiken en zelf beleven, vormen een stevige basis voor de
uitwerking in de klas. Meer informatie over de schooluitstappen volgt in de loop van het
schooljaar.

HEEFT

MIJN KIND KEUZE TUSSEN

ZEDENLEER

EN

GODSDIENST(EN) ?

Natuurlijk! Zo’n keuze kan enkel en alleen in het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het
pluralistische onderwijs. De keuze wordt doorgegeven bij inschrijving en kan enkel gewijzigd
indien de ouder dit schriftelijk aanvraagt op school in de eerste week van het nieuwe schooljaar!
Bij inschrijving wordt de keuze normaal gezien vastgelegd voor de volledige loopbaan op De
Veerboot.

WORDT

ER OOK GEZWOMMEN

?

Zowel de kleuters als de kinderen uit de lagere school gaan
soms op dinsdag zwemmen in de Palaestra. Alle leerlingen
betalen € 1.75 per zwembeurt (vervoerskost). De betaling
gebeurt via het domiciliëringssysteem.

WELKE

TURNKLEDIJ MOET MIJN KIND DRAGEN

?

 zwart of blauw sportbroekje
 “Veerboot” T-shirt: Iedere nieuwe leerling krijgt een GRATIS t-shirt aangeboden van de
VZW “beschermcomité de Veerboot”. (Er kan bij verlies steeds een nieuwe t-shirt bekomen
worden op het secretariaat voor €6)
 witte turnpantoffels zonder veters
 turnzakje om alles in te stoppen
Gelieve alle stukken te naamtekenen om verlies te voorkomen a.u.b.!

WAT ALS MIJN KIND ZIEK IS ?
Voor een niet–leerplichtige leerling moet de aanwezigheid niet gewettigd worden door medische
attesten. Gelieve wel een seintje te geven als uw kleuter niet naar school komt.
Voor een leerplichtige leerling (vanaf de dag dat uw kind 6 is), moet de afwezigheid verantwoord
worden. Hiervoor verwijzen we naar ons schoolreglement.
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WAT

ALS MIJN KIND IETS OVERKOMT, EEN ONGELUK BIJVOORBEELD

?

Indien uw kind op school een ongeval heeft gehad, is het belangrijk om volgende stappen te
doorlopen.
- U ontvangt van de verpleegster
een formulier “ETHIAS – VERZEKERING” dat u dezelfde dag nog door de dokter laat
invullen.
- Bezorg dit formulier zo vlug mogelijk aan de school terug.
- U betaalt eerst zelf de dokterskosten, de apotheek, het ziekenhuis, …
- Bij uw mutualiteit vraagt u een attest met vermelding van het bedrag en het remgeld
(het deel waarin de mutualiteit niet tussenkomt)
- Dit attest bezorgt u aan de school die dan de rest doet voor u… In elk geval worden alle
gemaakte onkosten integraal terugbetaald.

WAT

ALS IK TIJDENS HET SCHOOLJAAR VERHUIS

?

Gelieve elke verandering (ook een gedeeltelijke, vb. huisnummer of een verandering van het
telefoonnummer) te melden. Dit alles kan namelijk een impact hebben op het gratis busvervoer!

KOMEN

VERLOREN VOORWERPEN ALTIJD TERECHT

?

Was dat maar waar!
De schade kan beperkt worden door alle kledij en schoolmateriaal te naamtekenen zodat wij het
onmiddellijk kunnen terugbezorgen. Indien er toch iets zou verloren gegaan zijn, kijk dan even in
de hoek ‘Verloren Voorwerpen’ of neem zo snel mogelijk contact op met de titularis. Op het eind
van het schooljaar (eerste week van juli) worden alle verloren voorwerpen naar het
kringloopcentrum of het Rode Kruis Opvangcentrum gebracht.

BIJ

WIE KAN IK ALS OUDER TERECHT VOOR INFORMATIE, VRAGEN ENZ…?

Directie :
De deur van de directeur staat altijd voor u open in de mate van het mogelijk! Wanneer en hoe
kan ik de directie bereiken?



de directie is op schooldagen te bereiken op school
na afspraak op het nummer 09/386.03.58 of via directie@deveerboot.be

Secretariaat :


het secretariaat is dagelijks telefonisch te bereiken op het nummer 09/386.03.58.

Leerkrachten :
Het is voor leerkrachten zeer moeilijk om tijdens de lessen op uw vragen te antwoorden. Mits
onderlinge afspraken kunnen jullie hen persoonlijk contacteren. Daarnaast zijn er ook
contactavonden of kan u een afspraak maken.
Vraag tijdens de lesuren eerst naar de directie. Deze zal proberen u verder te helpen.
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HOE

KRIJGEN WE ALS OUDER INFORMATIE VAN DE SCHOOL?

Er zijn verschillende informatiekanalen:


de schoolagenda:

Dagelijks noteren de leerkrachten wat de kinderen tijdens de dag hebben gedaan. In geval van
co-ouderschap wordt er een dubbele briefwisseling voorzien op aanvraag van de ouders. Op die
manier hebt u een overzicht van de zaken waarmee de kinderen tijdens de dag bezig zijn.
Daarnaast noteren de kinderen ook taken en lessen. De kinderen noteren de uit te voeren taak en
de voor te bereiden les op de dag dat de taak uitgevoerd of de les voorbereid moet worden.


de briefwisseling:

Op regelmatige basis krijgt uw kind informatie via briefwisseling mee naar huis. Deze wordt
zoveel mogelijk meegeven op vrijdag. De kinderen krijgen een kartonnen map met glijders waar
de briefwisseling in gestopt wordt. Vooraan zit een blad met de datum waarop uw kind de brief
mee naar huis gekregen heeft. Daarnaast staat het onderwerp van de brief en is er plaats om uw
handtekening te plaatsen zodat wij op school kunnen zien of u de informatie ontvangen hebt.
Gelieve alle brieven waarop iets ingevuld moet worden (vb. door middel van een strookje) terug
mee te geven met uw kind naar school.
Bijvoorbeeld sport op woensdag: ook als uw kind niet wil deelnemen geeft u toch het strookje
terug mee naar school, maar trekt u een streep door de brief en plaatst u uw handtekening. Op
deze manier zijn de leerkrachten zeker dat u de brief gelezen hebt.


de vuurtoren:

Wekelijks krijgen onze kinderen een nieuwsbrief ‘de vuurtoren’ mee. Op die manier kunt u het
wel en wee binnen de school op de voet volgen. Ouder kunnen er ook voor kiezen om deze digitaal
te ontvangen. Gelieve deze voorkeur door te geven bij de aanvang van het schooljaar.


de website:

Onze website werd dit schooljaar weer geüpdatet. Deze nood haalden we uit de vorige
ouderbevraging. Neem eens een kijkje op www.deveerboot.be

WELKE

REGELS EN AFSPRAKEN ZIJN ER OP SCHOOL?

Het schoolreglement kan u digitaal terugvinden op de website van de school
(www.deveerboot.be). Wij geven niet standaard een exemplaar op papier, maar dit kan u bekomen
bij de pedagoog. Alle ouders worden verondersteld op de hoogte te zijn van de inhoud van het
schoolreglement en moeten zich akkoord verklaren met dit reglement. Hiervoor dienen jullie de
akkoordverklaring in te dienen op school in de loop van de tweede week van september. (brief
wordt meegegeven op 1 september.
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WANNEER

EN WAAR KAN IK HET

CLB

BEREIKEN?

Ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen met allerlei vragen bij het CLB
(Centrum Voor LeerlingenBegeleiding) terecht, onder meer wat betreft
schoolloopbaan, leerproblemen of andere situaties die aandacht verdienen (vb.
slapeloosheid, faalangst, moeilijke schrijfmotoriek, angst om naar school te
gaan, …). Wat ook de reden is, het CLB zal trachten hulp te bieden met een
begeleiding op maat. In sommige gevallen zal u na overleg naar een andere,
meer gespecialiseerde dienst doorverwezen worden. De begeleiding gebeurt
altijd in een sfeer van vertrouwen en dialoog. Het initiatief gaat in principe
altijd uit van de vraagsteller.
Begeleiding door een CLB kan niet verplicht worden. Er zijn echter 2
uitzonderingen waarbij de CLB – begeleiding niet geweigerd kan worden:
 spijbelgedrag
 medische onderzoeken
Onze school wordt begeleidt door het CLB GO! Deinze-Eeklo. Bij het CLB
horen:





Nelly Vandewalle - arts
Ariane Chaerel – paramedisch werker
Christine Derre - maatschappelijk werker
Ewout Demedts – psycho/pedagogisch consulent

Het CLB is te bereiken op:
* Polderdreef 42 9840 De Pinte

09/386.29.37

WANNEER

?

ZIJN ER CONTACTMOMENTEN

We starten het schooljaar met een TERUGKOMDAG. Deze dag is een moment waarop de
leerlingen voor het eerst te weten kunnen komen in welke klas ze terecht zullen komen.
Het bespreken van de resultaten en vorderingen van uw kind vinden wij zeer belangrijk. Daarom
houden wij ook 3 keer per jaar een ouderavond. Deze starten om 16.00uur en eindigen om
20.00uur.




dinsdag 24 oktober (kan vervangen worden door een huisbezoek)
dinsdag 20 december
dinsdag 25 juni

Tweemaal per jaar wordt een klassenraad gehouden waarbij personeelsleden, de directie, het
CLB en ook jullie kunnen hierop aanwezig zijn. De conclusies worden dan ook besproken op de
ouderavond.
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WANNEER

VALLEN DE VRIJE DAGEN?
Pedagogische studiedag
woensdag
16 .10.2019
Herfstvakantie
zaterdag
28.10.2019 t/m zondag 03.11.2019
Wapenstilstand
maandag
11.11.2019
Pedagogische studiedag
vrijdag
22.11.2019
Kerstvakantie
zaterdag
23.12.2019 t/m zondag 05.01.2020
Facultatieve verlofdag
maandag
03.02.2020
Krokusvakantie
zaterdag
24.02.2020 t/m zondag 01.03.2020
Paasvakantie
zaterdag
06.04.2020 t/m maandag 19.04.2020
Dag van de arbeid
vrijdag
01/05/2020
Hemelvaart+brugdag
donderdag+vrijdag 21.05.2020 t/m zondag 24.05.2020
Pinksteren
maandag
01.06.2020
Facultatieve verlofdag
vrijdag
12/06/2020
ACTIVITEITENKALENDER 2019 – 2020
Terugkomdag
donderdag
29.08.2019
Spelletjesnamiddag
vrijdag
06.09.2019
Strapdag
vrijdag
20.09.2019
Sportdag lagere school
dinsdag
24.09.2019
Startvergadering Schoolraad
donderdag
26.09.2019
Forum 1
maandag
30.09.2019
Huisbezoeken
tussen 14.10.2019 en 8.11.2019
Oudercontact 1
dinsdag
22.10.2019
Afsluit schoolproject
donderdag
24.10.2019
Scholenveldloop
vrijdag
25.10.2019
Forum 2
dinsdag
26.11.2019
Ateliernamiddag
maandag
09.12.2019
Kerstmarkt en oudercontact
dinsdag
17.12.2019
Bezoek ijspiste
vrijdag
20.12.2019
Middenklassenraden
tussen
13.01.2020 en 31.01.2020
Forum 3
vrijdag
07.02.2020
Schoolfotograaf
maandag
17.02.2020
Klusjesvoormiddag
zaterdag
07.03.2020
Schoolfeest/ opendeurdag
zaterdag
21.03.2020
Forum 4
dinsdag
31.03.2020
Gezondheidsweek
maandag-vrijdag
27.04.2020 tot 30.04.2020
Atelier
woensdag
06.05.2020
Plechtige communie en lentefeest
21.05.2020
eerste communie en lentefeest
NIET dit schooljaar
Forum 5
donderdag
28.05.2020
Eindklassenraad
woensdag
03.06.2020 tot 23.06.2020
Atelier
dinsdag
23.06.2020
Afscheid schoolverlaters
donderdag
25.06.2020
Rapport + oudercontact
maandag
29.06.2020
Laatste schooldag
dinsdag 11.50
30.06.2020
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INTERESSE VOOR DE OUDERRAAD?
Ouders/voogden die interesse hebben om deel uit te maken van de ouderraad, kunnen hun kandidatuur
steeds doorgeven aan de directie.
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