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Kleuter

Lager

Schoonmaak, middag, refter, opvang

Beste ouders, een nieuw schooljaar, een nieuwe frisse start.
We hopen dat elk kind zich bij ons mag thuis voelen
en dat we met u aangenaam kunnen samenwerken.

Dit team neemt de uitdaging aan om De Kiem te bezielen,
elke dag opnieuw.
Welkom!
 Contact?
 voornaam.naam@3span.be

OPVOEDEN IS

een leerschool
vertrekkend vanuit de
realiteit

elk op zijn
eigen tempo
iedereen op zijn
eigen niveau

Ik voel me thuis
In mijn klas!

Wij zijn
expressief en
creatief!

Wij gaan voor
breeddenkendheid
Wij gaan voor een
opvoeding tot
zelfstandigheid.

verdraagzaamheid

respect en openheid

solidariteit,
medeleven

Wij staan voor
een school met een hart,
weschool
elke dag
een
stukje blijde
boodschap
Erwaar
zijn op
zoveel
praktische
zaken af
te spreken.verhalen.

Deze brochure is een handige bijlage bij het schoolreglement.

Ditjes en datjes…

➢ Lesuren:
▪ ’s morgens: van 8.35 u. tot 11.45 u.
(woensdag: tot 11.20 u.)
▪ ’s middags: van 13.15 u. tot 16.00 u.
(vrijdag: tot 15.00 u.)
▪ ’s morgens kunnen de kinderen vanaf 7.00 u. in de opvang
terecht:
➢ van 7.00 u. tot 8.00 u.: ingang via de grote speelplaats,
➢ vanaf 8.00 u. via de kleine speelplaats op het einde van de
parking.
▪ Zorg er a.u.b. voor dat Uw kind OP TIJD is,
d.w.z. vóór 8.35 u. en vóór 13.15 u.

➢ Melk:
De kinderen krijgen de kans om melk (€ 0,40) te drinken.

➢ Middagmaal:
Over de middag zijn er voor een hele maand 3 mogelijkheden:
warme maaltijd, soep of eigen picknick: maandelijks in te schrijven
via Gimme.
Eigen picknick: we gebruiken een brooddoos i.p.v. aluminiumfolie.
Eigen drankje: geen suikerhoudende dranken
(bv. cola, limonade, sportdranken,…)
Wél toegelaten: melkhoudende dranken, water, fruitsap, appelsap.
Na de maaltijd krijgen de kinderen water.
Nadien is er opvang voorzien op de speelplaats of in de speelzaal.
Kinderen die over de middag naar huis gaan, kunnen vanaf 12.45 u. op de
speelplaats.

➢ Verjaardagen
Jarigen kunnen een cake meebrengen om feest te vieren in de klas.
Dit is geen verplichting.

➢ Fit en gezond naar school!
We vragen om elke voormiddag
een stuk fruit/groente mee te brengen.

➢ Oudervereniging:
▪ Voorzitter: Gilles Verstraete. (0476/343 301)
▪ Lidgeld: € 4: hiermee wordt de werking van de school
ondersteund.

➢ Verkeersveiligheid: “Ik ben graag gezien”.
Gelieve uw kind te voorzien van een fluohesje bij het naar school
komen.
Er is ’s morgens toezicht op de oversteekplaats ter hoogte van de
parking: zo kan uw kind veilig oversteken.
We organiseren ’s middags en op het einde van de schooldag
4 thuisrijen:
•
•
•
•

Markt,
Huis Maria,
Kruiswegestraat
Oude Tieltstraat.

U kan Uw kind ter hoogte van de Drinkshop van Huis Maria en op de
Markt komen ophalen: zo vermijdt u files ter hoogte van de parking.

➢ Opvang: 7.00---18.30
• € 1,20 per begonnen half uur.
• 2de, 3de en 4de kind van hetzelfde gezin: € 0,90
• De gemeente Ruiselede subsidieert de voor- en naschoolse opvang.

Basisscholen scholengroep Ruiselede

Opvang:
➢ Maandag:
➢ Dinsdag:
➢ Woensdag:
➢ Donderdag:
➢ Vrijdag:

7.00-8.20
7.00-8.20
7.00-8.20
7.00-8.20
7.00-8.20

16.00-18.30
16.00-18.30
11.20-18.30
16.00-18.30
15.00-18.30

▪ ’s morgens: gratis vanaf 8.00 u.
▪ ’s avonds: gratis van 16.00 u. tot 16.30 u., op vrijdag: gratis van 15.00 u. tot
15.30 u., op woensdag gratis van 11.20 tot 12.00

➢ Wijziging gezinstoestand
Wanneer de gezinstoestand wijzigt en ouders wensen bijgevolg apart op de
hoogte gebracht worden van allerhande informatie over het schoolgebeuren,
dan vragen wij om dit te melden op het secretariaat.
➢ Formulieren schooltoelage
De formulieren om een schooltoelage aan te vragen, zijn te verkrijgen op
het secretariaat.

➢ Zwemmen/sportnamiddagen
▪ Sport/zwemmen: de toegang tot het zwembad wordt door het
gemeentebestuur betaald. Tijdens het zwemmen dragen de
meisjes een badpak (geen bikini) en de jongens een zwembroek
(geen zwemshort).
▪ Tijdens de gymlessen dragen de kinderen een witte T-shirt en een
donker broekje (zelf mee te brengen).
▪ Het zesde leerjaar zwemt (zoals decretaal bepaald) gratis.
▪ Het gemeentebestuur betaalt integraal de onkosten voor de
sportnamiddagen.

➢ Betalingen:
▪ Op het einde van elke maand wordt een factuur gemaakt.
▪ Bij de inschrijving wordt aan de ouders gevraagd een
domiciliëringsopdracht te ondertekenen.
▪ De factuur wordt eerst aan de kinderen meegegeven. Wij wachten
dan nog een paar dagen om U de gelegenheid te geven eventuele
fouten te signaleren. Gelieve zelf de facturen en de bedragen niet
aan te passen.
▪ Gescheiden ouders krijgen 1 factuur, betalen het bedrag dat op de
factuur vermeld staat aan de school en regelen onderling de
betalingen.
▪ Bij wanbetaling, na een 1ste en 2de herinnering, wordt een
incassobureau ingeschakeld.

➢ Data:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zondag 19/09/21, 9.00: vormsel schooljaar 2020-2021.
Woensdag 06/10/21: pedagogische werkdag: geen school.
Zondag 17/10/21: 9.00: eerste communie schooljaar 2020-2021.
Vrijdag 12/11/21: vrije dag.
Maandag 31/01/22: pedagogische werkdag: geen school.
Zondag 24/04/22, 9.00: vormsel schooljaar 2021-2022.
Maandag 02/05/22: vrije dag.
Donderdag 26/05/22, 9.00: eerste communie schooljaar 2021-2022.

➢ CLB: 051/426640

Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Tielt.

Openingsuren:
Vrij CLB- Tielt
Grote Hulststraat 55 bus 1
8700 TIELT
Tel. 051 42 66 42
E-mail: info@clbtielt.be
www.clbtielt.be

Elke werkdag van 8.30 u tot 12 u
en van 13 u tot 17 u
De maandag tot 18u, de vrijdag tot 16 u
Of op afspraak

Directeur: mw. Els De Brabandere
Tel. 051 42 66 42
E-mail: els.de.brabandere@clbtielt.be

Sluitingperiodes: zie website www.clbtielt.be

CLB anoniem beschikbaar via
www.clbchat.be

Telefonisch bereikbaar elke werkdag tijdens de
openingsuren

➢ Leerplicht
De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het
kalenderjaar waarin het vijf jaar wordt.
Kinderen uit de derde kleuterklas zijn vanaf het schooljaar 2020-2021 leerplichtig.
Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.
Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een
inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het
schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.
Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en
wat uw verplichtingen terzake zijn.
Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:
1. Ziekte
Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds
een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een
geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de
administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.
Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts),
dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden).
Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder
dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na
samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt
volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat
een attest van de ouders.
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje
van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de
ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.
U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo
vlug mogelijk.
2. Van rechtswege gewettigde afwezigheden
2.1.

het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die
onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw
kind;
2.2. Het bijwonen van een familieraad;
2.3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw
kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor
de jeugdrechtbank);
2.4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere
jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-,
observatie- en oriëntatiecentrum);
2.5. Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking
van het openbaar vervoer, overstroming,..)

3. Afwezigheden mits toestemming van de directeur
Enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de directeur kan uw kind afwezig zijn in
volgende omstandigheden
3.1.

voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind
of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad van uw kind. Het
betreft hier niet de dag van de begrafenis (deze is nl. vervat onder 2.1), maar wel
bijvoorbeeld een periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten
terugvinden (een rouwperiode) of om uw kind toe te laten een begrafenis in het
buitenland bij te wonen;
3.2. actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind
hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van
trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een
kampioenschap/competitie. Uw kind kan maximaal 10 halve schooldagen per
schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het
schooljaar);
3.3. in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke
redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord
verleend hebben. Het kan gaan om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar
(al dan niet gespreid);
3.4. afwezigheden wegens topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek
voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf
indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie.
Het dossier bestaat uit:
a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
b. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten
sportfederatie waaruit blijkt dat uw kind een trainingsschema van deze federatie
volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school
verantwoordt;
c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend
keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap waaruit blijkt dat het voor uw
kind medisch verantwoord is om het voorgestelde trainingsschema te volgen.
Indien aan al deze voorwaarden voldaan is kan de directie deze afwezigheid
toestaan, hij/zij is hiertoe evenwel niet verplicht.

Opgelet:
deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen
automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom
beslissen om deze afwezigheid toe te staan.

Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om
buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of
latere terugkeer).

➢ Bijdrageregeling 2021-2022
Code
0102
0201
0204
0301
0304
1201
1501
1521
1502
1503
1504
1505
1506
1511
1512
15070
1529
1801
1901
2301

Melk
Warme maaltijd
Soep met eigen broodmaaltijd
Voor- en naschoolse opvang
Voor-en naschoolse opvang met korting
Lidgeld oudervereniging
Doremini
Doremix
Doremi
Zonnekind
Zonnestraal
Zonneland
Vlaamse Filmpjes
Kits - 3de graad
Klap - 2de graad
Leeskriebel
Leesfan
Reftergebruik
Middagtoezicht
Buitenschoolse act.: peuter + 1ste kl.
Buitenschoolse act.: 2de kl.
Buitenschoolse act.: 3de kl.
Buitenschoolse act.:L1+ L2+3+4+5+6

Prijs
0,40
3,40
0,60
1,20
0,90
4,00
37,00
37,00
37,00
40,00
40,00
40,00
32,00
29,50
27,00
31,00
19,50
0,60
1,60
2,50
3,50
4,50
9,00

