SCHOOLBROCHURE

 DEEL 4 SCHOOLREGLEMENT VARIABEL DEEL 

1.2.1 schoolreglement variabel deel

deel 4: variabel deel
Deel 1 Pedagogisch Project
De brochure ‘Pedagogisch Project’ wordt u eenmalig aangeboden bij inschrijving en bij elke wijziging. Het
is eveneens af te halen van de website www.degraankorrel.com.
Een inschrijving is slechts geldig na akkoord waarvoor u ondertekent.
Er horen ook 2 bijlagen bij het pedagogisch project. Dit staat in het variabele deel:
Deel 2 Onderwijsregelgeving
De infobrochure ‘onderwijsregelgeving’ biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot
de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar via een link op de website van de
scholengemeenschap: www.degraankorrel.com
De inhoud van de infobundel kan altijd gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke
wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via een brief.
Indien nodig kunt u altijd een papieren versie van het document aanvragen.

Deel 3 Schoolreglement
Dit krijgt u bij inschrijving van uw kind. Telkens er iets verandert, wordt een bijlage ter goedkeuring
meegegeven.
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Organisatie

SCHOLENGEMEENSCHAP
adres
samenstelling

De Graankorrel Kruisekestraat 461A 8940 Kruiseke
Codi: Christophe Verleene
De Graankorrel Magdalenastraat 29 8940 Wervik
De Graankorrel Schoolstraat 1 8940 Geluwe
De Graankorrel Kruisekestraat 461A 8940 Wervik

SCHOOLBESTUUR
voorzitter

:

E.H. Marc Verhaeghe

secretaris
:
Rik Verschaeve
penningmeester
:
Rik Verschaeve
klachten
:
Daniel Vanderlinde (daniel-carine@telenet.be)
leden: Marc Decraemer, Martin Depuydt, Ives Overbergh, Geert Vandenberghe, Daniël Vandenheede, Daniel

Vanderlinde, Catherine Van der Cruysse, Hilde Ghekiere, Ireen Pattyn, Jean-Pierre Stragier, Emmanuel Vleghels, An
Ghesquiere
LEIDING
directie
beleidsteam
vestigingsverantwoordelijke
Grauwe-Zusterstraat
Ooststraat
beleidsmedewerker
zorgcoördinator
zorgleerkrachten:
ict-coördinator
preventieadviseur
ondersteuningsteam
administratie

Beyens Luc & Mispelaere Nadine

Mispelaere Nadine
Decock Sylvie / Joye Tine
Leplae Bert (lager) en Mispelaere Nadine (kleuter) Griet Dobbelaere( lagere)
Corneillie Jan (lager) en Mispelaere Nadine (kleuter)
Vandewynckele Ingrid en Vandendriessche Fabienne, Durnez Ann, Dewancke Nele l,
Dewanckel Rein, Depuydt Celine, Debergh Lynn, Rapoeye Nele
Dorme Frederik (hardware-software)- Vanthournout Mariska (pedagogischdidactisch).
Verschaete Christof

Adam Christine
Cael Dorine
Carton Mieke
Voorspoels Elsy
PERSONEEL

Het personeel van een school kan elk schooljaar of zelfs tijdens het schooljaar wijzigen.
Daarom willen we verwijzen naar de schoolwebsite waar een volledig up-to-date overzicht
te vinden is van het lerarenteam.
MIDDAGPAUZE
verantwoordelijken van de refter
Magdalenastraat
Debouvere Renaat
Grauwe Zusterstraat
Develter Christa
Ooststraat
Vancompernolle Peggy
VRIJE DAGEN
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Vakantiedagen tijdens het schooljaar 2019-2020
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen: maandag 2 september 2019

1STE TRIMESTER











ma 2 sept.: eerste schooldag om 8.30u
ma 30 sept.: 1ste vrije dag
di 1 okt.: pedagogische studiedag (geen school)
woe 16 okt.: pedagogische studiedag (geen school)
28 okt. -3 nov.: herfstvakantie
4-8 nov.: Oudercontactenweek
ma 11 nov.: wapenstilstand
einde trimester: ouderavond overgang naar het secundair door CLB
do 19 dec.: rapportenavond 2-6
23 december -5 januari: kerstvakantie

2DE TRIMESTER







31 jan.: 2de vrije dag
17 februari: info-avond nieuwe peuters en mogelijkheid tot inschrijving
woe 19 febr..: pedagogische studiedag (geen school)
24 febr.– 1 maart: krokusvakantie
16-20 maart: oudercontactenweek
6 april – 19 april: paasvakantie

3DE TRIMESTER

 vrij 1 mei: Dag van de arbeid: geen school
 woe 6 mei: Pedagogische studiedag (geen school)
 za 9 mei: Vormsel
 do 21 mei: Hemelvaart (geen school)
 vrij 22 mei: Brugdag (geen school)
 za 30 mei: Eerste Communie
 ma 1 juni: Pinkstermaandag (geen school)
 do 25 juni: afscheid 6de leerjaar
Andere activiteiten kun je terugvinden op de schoolkalender via de website:
http://wervik.degraankorrel.com/voor-de-ouders/schoolkalender
We willen iedereen ook vragen om regelmatig te kijken naar de kalender op de website van de school. Daar staan de
meest recente gegevens in verband met de schoolkalender. www.degraankorrelwervik.be

LEERLINGENVERVOER

verantwoordelijken:
Johnny Delbecque & Diego Nuytten
Opvoeders secundair
Antonio Ferreira Dias –Marc Vandevijvere
Danielle Wellecan & Patricia Hollebeque
OUDERS
schoolraad
-voorzitter:
- secretaris:
- geleding ouders:
- geleding leerkrachten:
- geleding lokale gemeenschap:

Annelies Viaene
Christine Adam
Kristof Vandamme, An Maes, Liezelot Van Belle,
Leroy Katheleen, Christine Adam, Heleen Claeys
Eddy Baillieur, Rudy Vanden Broele, Annelies Viaene

Oudercomité
contactpersoon:

Eveline Crevits
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CLB (Centrum voor LeerlingBegeleiding)
Website : http://www.clbleieland.be/
medewerkers:
Directeur:

Mevr. Hilde Verplancke

hilde.verplancke@clbleieland.be

Het CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding is een dienst waar je terecht kan voor informatie, hulp en begeleiding. Binnen het
CLB werken er artsen, maatschappelijk werkers, psychologen/pedagogen en verpleegkundigen.
Elke school heeft een contactpersoon. Voor VBS De Graankorrel Wervik is dit Steven Wallaert
VCLB Leieland Menen
Oude Leielaan 83 a
8930 Menen
Tel: 056 23 72 50 en Fax: 056 23 72 58
info@clbleieland.be (of rechtstreeks via het e-mailadres van de contactpersoon)
maandag: 8.30 u tot 12.00 u en 13.15 u tot 18.30 u
dinsdag tot vrijdag: 8.30 u tot 12.00 u en 13.15 u tot 16.30 u
Ouders en leerlingen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de contactpersoon van de
school.
steven.wallaert@clbleieland.be
VERKEERSVEILIGHEID

Rijen: We vragen aan de ouders om
 de kinderen liefst niet alleen naar huis te laten gaan maar met een huisrij.


de kinderen niet uit de rijen te halen zonder de leerkrachten te verwittigen.

de kinderen aan dezelfde kant uit de rij halen en niet van aan de andere kant van de straat te roepen
Rijen vanuit de Magdalenastraat

oversteken aan het kruispunt ‘Bristol’

oversteken aan het kruispunt ‘Lege Kruise’

oversteken van het Steenakkerplein

oversteken van het St.-Maartensplein

Oversteken aan het Frederiksplein
Rijen vanuit de Grauwezustersstraat

tot aan St.-Medarduskerk

tot aan de hoek Speiestraat - Ommegangstraat

tot aan Tabaksbloem (via station) (Indien er onvoldoende interesse is dan kan de rij tijdelijk afgeschaft worden.)

tot aan Steenakker ( hoek Gasstraat)

STAPPENPLAN BIJ ZIEKTE OF ONGEVAL OP SCHOOL
Verzekeringspapieren:
U kan altijd terecht op het centraal secretariaat in de Magdalenastraat ( 056/300660)
Of bij de verantwoordelijke van de vestiging:
Magdalenastraat
secretariaat
Grauwezustersstraat
juf Karine & juf Nadine
Ooststraat
klasjuf

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
Opvang op school :
alle dagen, uitgezonderd op woensdag
1. Magdalenastraat: voorschoolse busopvang vanaf 7.00 u. ; naschoolse busopvang tot 17.30 u. ( vrijdag 16:00) …
ingang Magdalenastraat in TV-zaal
studie op maandag, dinsdag en donderdag tot 17.00 u.
2. Grauwezustersstraat : voorschoolse busopvang vanaf 7.00u.
naschoolse busopvang tot 17.30 u. (vrijdag tot 16.00)
3. Ooststraat
voorschoolse busopvang vanaf 7.00u.
naschoolse busopvang tot 17.30 u. (vrijdag tot 16.00)

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN WERVIK

-4-

SCHOOLBROCHURE

 DEEL 4 SCHOOLREGLEMENT VARIABEL DEEL 

SCHOOLUREN
De schoolpoort gaat open
- Magdalenastraat:
om 8.00 u en om 12.45 u.
- Grauwezustersstraat:
om 8.00 u. en om 13.00 u.
- Ooststraat:
om 8.10 u. en om 13.00 u.
Het heeft dan ook geen zin om uw kinderen vroeger naar school te sturen. Voor 8.00 (8.10 in Ooststraat)is de opvang
betalend !!! Denk aan de veiligheid van uw kinderen. Als ouder blijft u verantwoordelijk tot uw kind op de speelplaats van
de school is.
Gelieve de kinderen ook tijdig te komen afhalen. Bij laattijdigheid (15 min. na de lessen) betaalt u € 1.00 per begonnen half uur.
- Magdalenastraat
: om 11.55 u. en om 16.15 u. (vrijdag 15.15 u.)
- Grauwezustersstraat
: om 11.55 u. en om 16.15 u. (vrijdag 15.15 u.)
- Ooststraat
: om 11.55 u. en om 16.15 u. (vrijdag 15.15 u.)

Brugfiguur:
Hebt u vragen rond de schoolfactuur, vrijetijdsbesteding, gezondheid,
huisvesting, financiën, opvoeding, etc. ? Er is in Wervik een brugfiguur in
dienst die u hierbij kan helpen. De brugfiguur begeleidt en ondersteunt
ouders van schoolgaande kinderen in Wervik, Kruiseke en Geluwe. De
brugfiguur zoekt samen met het gezin waar er hulp nodig is op diverse
levensdomeinen. U kunt de brugfiguur steeds contacteren om een bureelof huisbezoek vast te leggen. Daarnaast zal de brugfiguur vanaf
september ook maandelijks een zitdag hebben in scholen (Wervik,
Kruiseke en Geluwe). (op woensdagmorgen: de data zijn op de
schoolwebsite te vinden.
Er wordt steeds op een laagdrempelige en vertrouwelijke manier
omgegaan met ieder gezin.
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Bijlage 2: financieel
MIDDAGPAUZE
vergoeding
volle maaltijd: € 3,20 (kleuter) / € 3,50 (lager)
soep en/of eigen lunchpakket: € 1,20
Onkosten, toezicht en onderhoud zijn inbegrepen in de prijs. Alles wordt maandelijks gefactureerd.
LEERLINGENVERVOER
- € 2,60 per leerling voor een rit heen en terug
- € 1,30 per leerling voor een enkele rit
- facturatie op het einde van de maand via secretariaat
SPORT OP SCHOOL
ZWEMMEN
vergoeding
prijs per beurt: € 1,00 (kinderen uit het 1ste leerjaar: gratis)

Fluo-veiligheidsjasje
De jasjes zijn gratis maar bij verlies wordt er een schadevergoeding van € 5,00 aangerekend.

Om het secretariaat en het milieu (= minder papier) minder te belasten sturen
we de facturen aan de mensen met een mailadres digitaal door. Mogen we
vragen om daar zoveel mogelijk gebruik van te maken?
BIJDRAGEREGELING
zie “deel 2: infobrochure onderwijsregelgeving – financiële bijdrage”
op de website www.degraankorrel.com

Geïndexeerde bedragen van de scherpe maximumfactuur: schooljaar 2019-2020
Vanaf het schooljaar 2018-2019 geldt voor alle kleuters en leerlingen een maximumbedrag.

Kleuter
Lager

Geïndexeerd bedrag schooljaar 2019 – 2020
Per leerjaar
45 euro
90 euro.
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Verplichte activiteiten per klas
Lager
zwemmen (verplicht / ± 15 beurten) (eerste leerjaar gratis)
(met abonnement gratis: abonnement wordt voorgelegd aan de turnleerkracht )
eendaagse schooluitstap
sportdag:3de leerjaar & 6de leerjaar
buitenschoolse sportactiviteiten:

1ste leerjaar: Kronkeldidoe

2de leerjaar: Honkietonkie

3de leerjaar: Alles met de bal

4de leerjaar: Alles met de bal

5de leerjaar: American Games, een zee van sporten

6deleerjaar: boeken toe @de Gavers

vervoer naar de activiteiten

richtprijs

theatervoorstellingen
jeugdauteur
muziekconcert
Kleuter
zwemmen (3de kleuter / ± 3 beurten)
eendaagse schooluitstap
sportdag:
buitenschoolse sportactiviteiten: Rollebolle 2de & 3de kleuter
theatervoorstellingen
Niet verplicht aanbod per klas

€ 3.00
€ 1.00
€ 4.00

€ 1 x +/-15 beurten
€ 16 à € 27
€ 2.50 & € 10.50 (6de)








€ 3.50
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 6.00
afhankelijk van
vervoer

€ 1/beurt
€ 8-+/- € 22
€1à3
€ 3 .00
€ 3.00
Prijs

Avondstudie: vanaf derde leerjaar ( wordt via de factuur geregeld)

per beurt
Klasfoto
Leerlingenvervoer: per rit
Middagtoezicht

warme maaltijd (kleuter)

warme maaltijd (lager)

boterhameters +mogelijkheid tot soep drinken









€ 1,00
+/- € 2.70

Nieuwjaarsbrieven
Vakantieblaadjes
Vakantieboeken





€ 0,60/stuk
€ 8.00
€ 7- € 13

Zwembrevet
Turntruitje met schoollogo
Fluojasje (wanneer gratis verloren is)
Opvang
Kopies

€ 1,30
€ 3,20
€ 3,50
€ 1,20

€ 1,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 1.00 / begonnen ½ uur
€ 0,10/ kopie

Iedereen krijgt in de maand april een fiscaal attest waar de kosten voor de studie, opvang ’s morgens, ’s avonds en/of
over de middag vermeld staan. Dit attest beslaat de periode van het voorgaande kalenderjaar en kan bij de
personenbelasting aangifte gevoegd worden. Er wordt enkel een fiscaal attest bezorgd als alle verplichtingen nagekomen
zijn.
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Inschrijving van leerlingen
 De scholen binnen de scholengemeenschap ‘De Graankorrel’ starten hun inschrijvingen voor het schooljaar
2020-2021 op dezelfde datum.


alle kinderen:
De inschrijvingsperiode start vanaf de info-avond in februari* van het voorafgaande schooljaar (concreet voor
inschrijvingen schooljaar 2020-2021 betekent dit vanaf maandag 17/02/2020).

(* telkens tijdens de kantooruren)
.
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