Gesubsidieerde Vrije Basisschool
SINT-LAURENS (Inst. Nr. 107847)
Patronagestraat 52
9060 Zelzate
Tel.: 09/345 59 95
E-mailadres: secretariaat@basila.be
Website: www.basila.be

INFO SCHOOLJAAR 2019-2020

Visie van onze school
Onze school biedt ruimte om talenten te bundelen van kinderen, leerkrachten en
externen om zo elkaar te ondersteunen, aan te vullen, te coachen. Elk kind mag op
zijn eigen tempo groeien met vallen en opstaan en met gepaste zorg voor specifieke
noden.
Wij verwachten een actieve deelname van de ouders aan het leef- en leerproces
van de kinderen in een open communicatie.
Ons schoolteam stelt welbevinden en betrokkenheid centraal. Daarbij zien we
diversiteit als een kans om elkaar beter te leren kennen en waarderen.
Wij begeleiden onze kinderen tot relatiebekwame jongeren die in staat zijn keuzes
te maken om bij te dragen tot hun persoonlijk geluk en het geluk van anderen.
Wij bieden kwaliteitsvol onderwijs waarbij we bouwen aan zelfstandigheid. In een
krachtige leeromgeving werken we doelgericht en gestructureerd. Daarvoor
respecteren we duidelijke afspraken en regels. Zo bereiden wij onze kinderen voor
op een zinvol functioneren in de samenleving.
Binnen onze leerinhouden voorzien wij plaats voor gezondheid, veiligheid, cultuur,
milieu en verkeer.
Wij zijn een katholieke dialoogschool. De kinderen leren Jezus kennen die voor ons
een bron van inspiratie is om te bouwen aan een liefdevolle samenleving.
Begrip en respect voor andere levensbeschouwingen vinden wij belangrijk.
Als school van de Broeders van Liefde voorzien we onderwijs van 2,5 tot 18 jaar.

Beste ouders,
Eerst en vooral, WELKOM aan iedereen die vandaag op onze school aanwezig is.
Vooral de nieuwkomers verwelkomen wij graag en wij hopen dat zij een fijne tijd op
onze school mogen beleven. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school
stelt. Op deze eerste dag willen wij toch wat praktische informatie geven.

Schooluren
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : van 8.30 uur tot 11.40 uur
van 13.00 uur tot 15.20 uur
Woensdag : van 8.30 uur tot 12.05 uur

Personeel op 2 september 2019
Directie:
Kleuterafdeling :
Groep 1:
Groep 2:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
kinderverzorgster:
zorgjuf:
gymjuf:
Lagere afdeling :
1ste leerjaar A:
1ste leerjaar B:
2de leerjaar A:
2de leerjaar B:
3de leerjaar A:
3de leerjaar B:
4de leerjaar A:
4de leerjaar B:
5de leerjaar A:
5de leerjaar B:
6de leerjaar A:
6de leerjaar B:

Mevr. Mieke Smet
Mevr. Anouk De Meester (Mevr. Elissa De Bruyne)
Mevr. Eline Cerpentier
Mevr. Mieke Christiaen
Mevr. Vicky Logghe
Mevr. Anja Van Herrewege
Mevr. Ilse Jonckheere (woensdag)
Mevr. Christine West
Mevr. Vicky Wuytack
Mevr. Annelies De Smet en mevr. Ilse Jonckheere
Mevr. Ilse Jonckheere
Mevr. Saartje Heirman
Mevr. Evie De Clercq
Mevr. Ann Van Poucke
Mevr. Mieke Zoetaert
Mevr. Sandra Vanhaecke
Mevr. Evy de Fonvent
Mevr. Lauren Pourtoy
Mevr. Melissa Goossens
Mevr. Daisy Van Assel
Dhr. Andy Van de Geuchte
Mevr. Lieke De Muynck
Dhr. Jafeth De Bruyne

Zorgleerkrachten:

Mevr. Leen Sierens
Dhr. Freddy Van Hecke
Mevr. Sabine De Causemaeker
Mevr. Siska Raes
Mevr. Sara Neyt
Mevr. Mandy Van Elsuwege

Zorgcoördinator:
Lichamelijke opvoeding:
ICT :

Mevr. Evy Geerinckx
Mevr. Griet Burggraeve
Dhr. Ward Poppe

Administratie:

Mevr. Silvie Mouton

Opvang:

Mevr. Linde Kesteloot
Mevr. Debby Adam
Mevr. Diana Van Mol
Mevr. Bounour Hasna

Onderhoud:

Mevr. Marleen Speeckaert
Mevr. Vanessa Lamaire
Mevr. Debby Adam

Voor- en naschoolse opvang op school
Morgenopvang:
Vanaf 7.15 uur kunnen de leerlingen voor opvang terecht in de refter van de lagere school. Om 8.10
uur gaat de bel en wordt er door leerkrachten toezicht gehouden op de speelplaats tot 8.30 uur.
Kinderen die voor 8.00 uur aan de poort staan, gaan om veiligheidsredenen automatisch naar de
opvang !

Woensdagmiddag is er geen opvang !
Avondopvang:
De avondopvang begint om 15.20 uur en eindigt om 17.30 uur. De leerlingen krijgen vaste plaatsen in
de refter en er is gelegenheid om huistaken te maken. Deze taken worden niet begeleid. Wie geen
huistaken heeft, houdt zich in stilte bezig. Een goed leesboek in de schooltas is een goed idee. Vanaf
16.30 uur is vrij spel mogelijk, binnen of buiten, afhankelijk van het weer. Ten laatste om 17.30 uur
stopt de opvang. Gelieve je aan het einduur te houden uit respect voor de mensen van de opvang.
Wanneer leerlingen te laat worden afgehaald, zal een extra uur worden aangerekend.

Drankgebruik op school
Er kan alleen tussen de middag soep, water en witte melk op school aangekocht worden. Gelieve je
kind elke dag een drinkbus water mee te geven. Zo kan het water drinken verdeeld worden over de
ganse schooldag. In de klas worden hierover de nodige afspraken gemaakt. Op deze manier willen wij
onze leerlingen stimuleren om meer water te drinken.

Bestelbonnen, schoolrekeningen
Elke maand krijgen de kinderen een bestelbon mee naar huis waarop je kan aanduiden wat de kinderen
de komende maand zullen gebruiken. Op het einde van elke maand krijg je een schoolrekening. Wij
verkiezen betalingen per domiciliëring. Het domiciliëringsblad is te bekomen op het secretariaat.
Indien je dit niet wenst, kan je ook per overschrijving of contant betalen.

Laatkomers
Melden zich op het secretariaat! Er wordt een melding gemaakt in de agenda voor de ouders.
Veelvuldig te laat komen wordt doorgegeven aan het CLB.

Ouders op school
Ouders kunnen steeds op school terecht met vragen. Indien je iets wilt bespreken met de leerkracht
van je kind raden we je aan om (via agenda of briefje) een afspraak te maken. Je bent ook steeds
welkom in het bureau van de directie.
Op donderdag 5 september 2019 wordt een infoavond georganiseerd in de klas van je kind. In de
maanden november en april/mei zijn er oudercontacten gepland. Wil je meer betrokkenheid als ouder
dan bestaat de gelegenheid om toe te treden tot het oudercomité. Daarover volgt verder nieuws
gedurende de eerste schoolweek.

Schoolreglement
Gelieve je strikt aan de richtlijnen van het schoolreglement te houden. Dit bevordert een vlotte
werking van onze school. Ondertekening van het schoolreglement is verplicht, anders is je kind niet
wettelijk ingeschreven in onze school.
Het schoolreglement kan steeds geraadpleegd worden op de website www.basila.be, een papieren
versie kan gevraagd worden op het secretariaat.

Schooltoeslag
Vanaf schooljaar 2019 – 2020 wordt de schooltoeslag geïntegreerd in het Groeipakket, de vernieuwde
kinderbijslag (op 01/01/2019 van start gegaan).
Het recht op schooltoeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders en het voldoende aanwezig
zijn van de leerlingen op school.

Prijzen
Morgenopvang: van 7.15 uur tot 8.10 uur: € 1,50
Morgenopvang: van 7.45 uur tot 8.10 uur: € 0,75
Avondopvang: van 15.30 uur tot 16.30 uur: € 1,50 van 16.30 uur – 17.30 uur: € 1,50

Drankje bij het eten:

witte melk:
water plat/bruis
soep:

€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50

Warme maaltijd (soep, hoofdgerecht): € 4,00
Middagtoezicht (remgeld): € 0,50
Zwemmen: eerste tot en met vijfde leerjaar: € 1,65 ; zesde leerjaar gratis.
Tijdschriften: hiervoor verwijzen wij naar de bestelbon van de maand september waar u in de
gelegenheid gesteld wordt om jaarabonnementen te nemen. Dit is echter geen verplichting.
Voor een aantal diensten en activiteiten die inherent zijn aan de werking van de school wordt een
bijdrage gevraagd van de ouders.
- stadsklassen 5de leerjaar en 6de leerjaar
- aanschaf T-shirt voor gym

€ 115,00
€ 10,00

- inkom zwembad (niet voor 6de leerjaar)
- leeruitstap
- sportdag op verplaatsing
- toneelvoorstelling
- schoolreis
Het totale bedrag van deze activiteiten zal maximum 90 euro per schooljaar bedragen voor de
leerlingen van de lagere school; 45 euro voor de kleuters.

Afval op school
Op school leveren wij de nodige inspanningen om het afval zoveel mogelijk te sorteren en te beperken.
Wij willen een milieubewust klimaat op school bevorderen. Wij werken met de kinderen in alle klassen
rond sorteren van afval.
Mogen wij vragen om zo weinig mogelijk dingen in verpakking mee te geven naar school. Zo stellen wij
het gebruik van brooddozen voor de middagmaaltijd verplicht. Het zou handig zijn moesten de
koekjes of het fruit dat voor de speeltijd meegegeven worden, ook in een doosje zitten. Dit heeft
het voordeel dat er niet alleen geen afval achterblijft, maar dat de koek (of fruit) ook stevig verpakt
zit in de boekentas. Drank (water) die van thuis wordt meegebracht, zit in een herbruikbare
drinkbus. Wegwerpflesjes worden niet meer meegebracht naar school !

Verkeersveiligheid
1.

We verwachten dat alle leerlingen een fluohesje dragen om naar school te komen en om naar
huis te gaan.

2. Betreft rijvorming na school :
Bij de eerste bel mogen de ouders op de speelplaats komen. Bij de tweede bel mogen de
leerlingen naar hun ouders gaan. Bij het fluitsignaal worden de rijen gevormd: rij
Patronagestraat, rij fietsers, rij Leegstraat, rij opvang en verzamelen voor WAPIWI.
Ouders van kinderen die met de fietsenrij meegaan wachten in de Kerkstraat.
Tip : zorg ervoor dat de kinderen geen moeilijke handelingen moeten verrichten om met hun
fiets te vertrekken, we verwachten dat ze dit enigszins zelfstandig kunnen. Uiteraard zijn er
altijd begeleidende leerkrachten die een handje kunnen toesteken.
De fietsenstalling wordt tijdens de schooluren afgesloten.
3. Parkeren kan op de parking op het einde van de Kerkstraat, op de parking bij de Leegstraat en
op de Markt.
Op de parking bij de Leegstraat kunnen ouders parkeren op het eerste deel voor de
witte lijn. Het tweede deel is voorbehouden voor personeelsleden van het secundair.
Pijlen duiden de te volgen rijrichting aan. Voor de fietsers en voetgangers wordt een
strook voorzien waarlangs zij te voet over de parking naar school kunnen gaan.
Op het schoolterrein kunnen ouders niet parkeren.
4. Leerlingen mogen, enkel met begeleiding van hun ouders, de doorgang via het blauwe hekken
van de middelbare school gebruiken.
5. Op het schoolterrein wordt niet gefietst.

Afspraken
Fruit – koek: Elke voormiddag eten we fruit, in de namiddag eten we eventueel een koek. Deze halen
we thuis uit het papier en stoppen we in een koekjesdoosje. Zo ligt onze speelplaats er altijd netjes
bij. Chocoladekoeken, - repen en snoep zijn niet toegestaan.
Gsm: Het gebruik van gsm op school is niet toegelaten. Wie toch een toestel meeheeft, zet dit uit
bij het betreden van de school en stopt dit weg in de schooltas. Indien de gsm toch wordt
bovengehaald door de leerling wordt die in het bureau van de directie bewaard tot het einde van de
week.
Verjaardagen: We hebben aandacht voor de jarigen. We willen attent zijn door een liedje te zingen.
Cadeautjes verwachten we niet. Enkel een koek, fruit of een snoepje dat in één keer in de mond kan
mag worden meegebracht.
Op de kleuterschool wordt geen traktatie meegebracht.

Vrije dagen

1. Begin van het schooljaar :
Maandag 2 september 2019 om 8.30 uur
2. Vrije dagen van het eerste trimester:
Vrijdag 4 oktober 2019: Facultatieve vrije dag
Herfstvakantie van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019
Maandag 11 november 2019 : Wapenstilstand
3. Kerstvakantie :
Van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020
4. Vrije dagen van het tweede trimester :
Maandag 10 februari 2020 : Facultatieve vrije dag
Krokusvakantie van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020
5. Paasvakantie :
Van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020
6. Vrije dagen in het derde trimester :
Vrijdag 1 mei 2020 : Feest van de Arbeid
Donderdag 21 mei 2020: Hemelvaartsdag
Vrijdag 22 mei 2020: Brugdag
Maandag 1 juni 2020: Pinkstermaandag
7. Het schooljaar eindigt op dinsdag 30 juni 2020.

Pedagogische conferenties :
Woensdag 20 november 2019
Woensdag 19 februari 2020
Woensdag 13 mei 2020

Enkele reeds gekende data van activiteiten:
Dinsdag 8 oktober 2019: Schoolfotograaf
Zaterdag 19 oktober 2019: Bossouper
Maandag 20 april 2020 tot en met woensdag 22 april 2020: Stadsklassen 5de en 6de leerjaar
Zondag 26 april 2020: Eerste Communie
Zondag 24 mei 2020: Vormsel
Vrijdag 26 juni 2020: Schoolfeest (100-jarig bestaan)

De agenda is eveneens te vinden op www.basila.be , de website van de school.

