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HOOFDSTUK 1:   SITUERING VAN ONZE SCHOOL 
 
1.1 ADRES EN ORGANISATIE 
Adres van de hoofdschool in Vichte: 

  Gemeentelijke Lagere School  “de beukennoot”, 
  Beukenhofstraat 38,  8570 Vichte. 
Directeur: Veerle Veys Tel. 056/777586 
E-mail: gemeenteschool@vichte-ingooigem.be         
Website:  www.vichte-ingooigem.be of http://glsvichteingooigem.weebly.com 
 
Adres van de afdeling in Ingooigem: 

  Pastoor Verrieststraat 12, 8570 Ingooigem. 
 
In samenspraak met de plaatselijke vrije school organiseren wij de eerste drie leerjaren van 
het basisonderwijs op het grondgebied van Ingooigem. 
In Vichte worden de vierde, vijfde en zesde klassen ingericht. 
Onze school maakt deel uit van een scholengemeenschap met daarin alle gemeentescholen 
van Deerlijk en de gemeenteschool van Kortrijk. In de praktijk is er ook samen met alle vrije 
Deerlijkse scholen een maandelijks overleg. 
 
1.2 SCHOOLBESTUUR  
Onze school is een gemengde lagere school. Onze capaciteit is voor het volgende schooljaar 
bepaald op 252 leerlingen lager onderwijs. Voor de afdeling Ingooigem is dit 112 leerlingen. 
Schoolbestuur: Gemeentebestuur van Anzegem, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem 
 
Voor vragen in verband met het onderwijs in onze gemeente kan u terecht bij: 
-  Schepen van onderwijs:    Dhr. Koen Tack, E.Tinelstraat 8 Vichte Tel. 056/77.54.73  
- De onderwijsdienst op het gemeentehuis te Anzegem:  
   Mevr. Pauline Everaert, 056/69.44.53 
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1.3 KLASSENRAAD 
De klassenraad is een team van personeelsleden - eventueel aangevuld met externe 
deskundigen - dat onder leiding van de directeur (of zijn afgevaardigde) samen de 
verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van, en het onderwijs aan een bepaalde 
leerlingengroep of een individuele leerling.  
Voor de uitreiking van de getuigschriften 
“basisonderwijs” wordt er een klassenraad 
samengesteld. 
 
1.4 LEERLINGENRAAD 
In het begin van ieder schooljaar worden er 
verkiezingen georganiseerd om de afgevaardigden van 
de leerlingenraad aan te duiden. Uit hun midden 
kiezen ze een voorzitter en een secretaris. Allerlei 
voorstellen die het schoolleven kunnen verbeteren, 
worden er uitgewerkt. Ook de directeur is telkens op 
de vergaderingen aanwezig. De voorstellen worden nadien aan het personeel en/of de 
ouderraad voorgelegd. 
 
1.5 BIJZONDER ONDERHANDELINGSCOMITE (BOC) 
Het BOC is een onderhandelings- en overlegcomité inzake algemene 
personeelsaangelegenheden. Het bestaat uit vertegenwoordigers van het schoolbestuur en 
de vertegenwoordigers van het onderwijzend 
personeel, aangeduid door de representatieve 
vakorganisaties. Leden: Koen Tack, Veerle 
Veys, Pauline Everaert + vertegenwoordigers 
van de vakorganisaties. 
 
1.6 SCHOOLRAAD 
De schoolraad heeft advies- en 
overlegbevoegdheid over een groot aantal 
onderwijsaangelegenheden. De schoolraad 
wordt om de vier jaar verkozen en vergadert 
driemaal per jaar. 
De huidige schoolraad bestaat uit: 
-  De voorzitter: Marleen Deweer 
-  De secretaris-verslaggever: Luc Bossuyt 
-  De vertegenwoordigers van het  personeel: Marleen Deweer, Marischka Santens en 
 Sarah Avet  
 De vertegenwoordigers van de ouders:  Jouri Devlaminck en Bart Dendoncker  
- De vertegenwoordiger van de  lokale gemeenschap: Wouter Maiheu 
De voorzitter bepaalt de agendapunten op voorstel van de leden.  
De directeur en de inrichtende macht, vertegenwoordigd door de schepen van onderwijs, 
staan de raad bij met adviserende stem. 
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 ONDERWIJZEND EN ADMINISTRATIEF  PERSONEEL  
 
Leerkrachten in de afdeling Vichte: 
1. Marijke Demeyere, P.Verrieststraat 30, 8570 Ingooigem  (4A) 
2. Sofie Vanden Bossche, Vossestraat 28, 8570 Ingooigem (4A) 
3.      Marischka Santens (mevr. Godefroidt), Nieuwpoorterf 1 8570 Anzegem (4B) 
4.      Kristien Kindts (mevr.Baert), Beukenhofstraat 16, 8570 Vichte (5A) 
5. Ingrid De Langhe, Stijn Streuvelsstraat 38, 8570 Ingooigem (5B) 
6.      Ingrid Ameye Beekstraat 30 8500 Kortrijk (6A) 
7.      Magali De Groote, Louis Isebaertplantsoen 1 B201 8570 Vichte  (6B) 
8.      Heidi Tack (mevr.Verfaillie), Kerkstraat 206, 8540 Deerlijk (5A) 
9.      Marleen Deweer (mevr. Burms), Olekenbosstraat 33, 8570 Vichte: (zorg+beleidsondersteuning)
10.    Liesbeth Derie (mevr.Verbrugghe), Stientjesstraat 53, 8570 Anzegem (zorgcoördinatie, 
kangoeroeklas) 
11.    Jean-Yves Verhaeghe, Klaverstraat 3 8570 Vichte (leermeester Katholieke Godsdienst) 
12. Sonja De Sloovere, Voskensstraat 17 9790 Elsegem (leermeester NCZedenleer) 
15. Simon Naessens, Beekstraat 13 8580 Avelgem (leermeester Lichamelijke Opvoeding) 

13.    Elke Vercruyce (mevr.Vlieghe), Ketsersstraat 11, 8540 Deerlijk (ICT– hard-en software) 
14.    Trui Bossuyt, Sint Antoniusstraat 56, 8570 Ingooigem (administratie) 
15. Mieke Laridon (mevr. Bauwens), Ter Beke 8, 8570 Vichte (administratie) 
16. Veerle Veys (mevr. Vanmechelen), Goed Ter Motestraat 29 , 8570 Ingooigem,  
tel. 056/77.75.86 (directeur) 

Trui Bossuyt 

Marijke Demeyere Kristien Kindts Marischka Santens Ingrid Ameye 

Marleen Deweer Liesbeth Derie Sonja Desloovere 

Sofie Vanden Bossche 

Heidi Tack 

Ingrid De Langhe 

Simon Naessens Elke Vercruyce 

Jean-Yves Verhaeghe Margali De Groote 

Mieke Laridon Veerle Veys 
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1.7 OUDERVERENIGING 
Aan onze school is ook een ouderraad verbonden. Deze staat in voor 
het jaarlijks organiseren van activiteiten ten voordele van de school. 
Bovendien heeft de ouderraad een ruime inspraak in de aanpak en de 
uitbouw van het schoolgebeuren.  
De leden van de ouderraad worden democratisch verkozen.  
De ouders van nieuwe leerlingen krijgen in het begin van het 
schooljaar een formulier mee om zich kandidaat te stellen voor de 
ouderraad.  In het begin van het schooljaar wordt een nieuw bestuur 
samengesteld. Mailen kan naar: ouderraaddebeukennoot@gmail.com 
De ouderraad is aangesloten bij  
KOOGO (Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs), 
Ravensteingalerij 27 bus 8, 1000 Brussel      Tel.: 02/512 88 74 Fax.: 02/502 12 64 
 
De huidige voorzitter van onze ouderraad is Wouter Maiheu Lendedreef 113 Vichte  
Zijn telefoonnummer is  0473 56 18 88 
 
1.10 PEDAGOGISCHE BEGELEIDING 
Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het 
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse 
Gemeenschap (OVSG vzw). Onze begeleider is Elke Staelens 
e-mail:  elke.staelens@ovsg.be     Tel:  02 506 41 50 | GSM 0485/30.66.50  
 
Het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (C.L.B.),  Zuider laan 42a, 8570 Waregem 
helpt ons op medisch, pedagogisch en didactisch vlak. 
Contactpersoon is Yves Duthoo.  Tel.: 056/60.23.93  Fax: 056/61.42.84 
 
- C.L.B. -Onderzoek 
Het kan dat uw kind bijkomend wordt getest door een medewerk(st)er van het C.L.B.   
Indien u niet wenst dat dit gebeurt, kan u dit in het begin van het schooljaar schriftelijk 
meedelen aan de directeur. 

 
HOOFDSTUK 2:   PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE INFORMATIE 
 
2.1 PEDAGOGISCH PROJECT 
Onze school voert kwaliteit hoog in het vaandel. Het is onze oprechte 
bedoeling om onze leerlingen zo maximaal mogelijk te vormen en hun totale 
persoonlijkheidsontwikkeling te stimuleren. Talentontwikkeling en “trots zijn 
op wat je kan” zijn bij ons geen “lege dozen”. Wij vertrekken van het 
positieve van ieder kind. Iedere week krijgen per klas enkele kinderen een 
certificaatje voor mooie waarden die ze hebben voorgeleefd! 
 
2.2 LEERPLANNEN 
De school volgt de leerplannen van het OVSG. Daarnaast vormen de 
leerplannen van het katholiek onderwijs een belangrijke inspiratiebron. De 
kinderen worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en 
leervorderingen. Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in één of meerdere andere 
groepen worden ingedeeld.  
Proefwerken 
Goed onderwijs moet regelmatig worden bijgestuurd. Op verschillende momenten nemen we 
testen af om te zien welke tekorten moeten worden bijgewerkt. Op de contracten of op de 
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tussentijdse rapporten zullen ook regelmatig de uitslagen van deze testen te zien zijn. 
Op het einde van het eerste trimester en op het einde van het schooljaar krijgen de 
leerlingen proefwerken. Het rapport geeft een duidelijk overzicht van alle vakken met het 
individueel cijfer van de leerling en het klasgemiddelde per vakonderdeel. 
Tijdens het schooljaar zijn er nog tussentijdse rapporten. 
 
Twee maal per schooljaar krijgt u de kans om de resultaten met de klastitularis te bespreken: 
eind december en eind juni (voor het 6e lj. eind tweede trimester). Op het einde van oktober 
willen wij samen met u een beeld krijgen over uw kind. U zal worden uitgenodigd voor een 
gesprek. Tussentijds kan u uiteraard ook altijd een afspraak maken met de leerkracht. Op 
het einde van het zesde leerjaar is er een evaluatieproef van het OVSG.  
(Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten) 
 
2.3 VERNIEUWEND WERKEN EN  
 VOORBEREIDEN OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS 
 
- Bijscholingen voor de leerkrachten 
Zich bijscholen is een permanente opdracht voor iedere volwassene in het beroepsleven! 
Ook onze leerkrachten doen dit. Dit schooljaar heel veel in samenwerking met hun 
collega’s van de Vrije Basisschool. 
 
- Leren leren 
In het vierde, vijfde en zesde leerjaar krijgen de leerlingen regelmatig studietips. Het is de 
bedoeling dat ze een planning leren opmaken én dat ze hun leerstof zelfstandig leren 
verwerken. 
 
- Studie 
De kinderen van de derde graad (vijfde en zesde leerjaar) krijgen de kans om zich in te 
schrijven voor de naschoolse studie. Dit is uiteraard niet verplicht. We organiseren studie op 
maandag, dinsdag en donderdag.  De studie begint om 16.20 uur en duurt tot 17.00 uur. 
In de studie kunnen de leerlingen hun huistaken afwerken. Indien ze iets niet goed begrepen 
hebben, kunnen ze eventueel nog hulp vragen aan de aanwezige leerkracht. 
 
- Frans 
We doen heel veel om de kinderen goed te initiëren in de Franse 
taal. 
Net zoals vorig schooljaar zetten we het uitwisselingsproject met 
onze Moeskroense collega’s voort. De leerlingen van het zesde 
houden een gezamenlijke sportklasweek met hun Waalse vrienden, 
er worden mails uitgewisseld, en men bezoekt elkaars school. Ook 
organiseren wij voor kinderen vakantiekampjes Frans onder leiding 
van een leerkracht Frans uit het middelbaar. De kinderen leren er toneeltjes en liedjes die ze 
dan op een toonmoment voor de ouders brengen. 
 
-Schoolagenda-contractjes 
Iedere leerling krijgt van de school een talenten-schoolagenda. Hierin worden zowel de 
huistaken als de planning genoteerd. In de agenda worden ook de maandthema’s omtrent 
sociale vaardigheden vermeld en werken we rond talenten bij de kinderen. Uw kind krijgt 
ook regelmatig zijn/haar contract mee. Daarin staat wat er in de klas gepland en afgewerkt 
is,  vooral voor taal en wiskunde. Hierdoor krijgt u ook zicht op de vorderingen die uw kind 
maakt.  
Mogen wij u vragen om deze agenda en het contract minstens één maal per week na te zien 
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en te ondertekenen? U kan hierin zelf ook bemerkingen schrijven.  
 
- Computers  
In alle klassen is een digitaal bord en internetaansluiting aanwezig. Bovendien is er een 
computerklas waar regelmatig gewerkt wordt - ook over de middag in computerclubs. 
Een aantal kinderen met leermoeilijkheden kan werken op een laptop met aangepaste 
software (o.a. het programma “SPRINT”). 
Onze school is te bereiken via e-mail: gemeenteschool@vichte-ingooigem.be. 
Van verschillende activiteiten worden heel veel foto's genomen. Deze zijn te bewonderen op 
het internet. Het adres: www.vichte-ingooigem.be. Indien u niet wenst dat een foto van uw 
kind op het internet wordt gezet, kan u dat schriftelijk meedelen aan de directeur. De site 
(geprogrammeerd in het grafische Flash) is op tablet te zien via de applicatie Dolphin.  
 
2.4 AANDACHT VOOR DE TOTALE  PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING  
 
- De kring 
Onze school wil volop aandacht besteden aan de ontwikkeling van de sociale persoonlijkheid 
van uw kind. In het vierde leerjaar worden wekelijks lessen sociale vaardigheden gehouden. 
In het 5de en 6de leerjaar (de 3de graad) is er wekelijks een leerlingenklassenraad. Daar 
kunnen "gevoelige" thema's aan bod komen of wordt de leerlingenraad voorbereid. 
 
- "Wellevendheid - sociale vaardigheden - trotsdozen 
We vinden het fijn als onze leerlingen aandacht hebben voor zaken zoals beleefdheid, 
hoffelijkheid en eerlijkheid en respect betonen voor het eigen en andermans goed. 
Beschaafde omgangsvormen worden gestimuleerd. Ons ideaalbeeld is een positieve 
ingesteldheid bij iedereen. Er wordt hieraan gewerkt 
met maandthema's die duidelijk in de school en in de 
klassen aanwezig zijn.  Kinderen krijgen allemaal een 
trotsdoos waar ze dingen kunnen in stoppen waarover 
ze trots zijn. 
Wekelijks bezoekt de directeur de klassen om 
beloningscertificaatjes uit te delen.  
 
Elke maand komt een ander maandthema aan bod. Juf 
Liesbeth Derie is de leerkracht die voor de leerlingen - 
naast de titularis - ook een vertrouwenspersoon op 
school is. 
 
- Bibliotheeklezen 
In samenwerking met de plaatselijke bibliotheek willen we zeer veel aandacht besteden aan 
het lezen en het raadplegen van informatiebronnen. We plannen regelmatig bezoekjes aan de 
bibliotheek. 
- Cultuur 
Cultuurbeleving is een voorname waarde die ook door onze school wordt benadrukt. Ook dit 
schooljaar zijn we van plan in te spelen op het aanbod van de plaatselijke Culturele Raad. In 
de loop van het schooljaar zijn er schoolvoorstellingen gepland in het cultureel centrum “De 
Stringe”.  
 
- Speelplaats 
De speelplaats vormt niet alleen een plaats waar de kinderen zich kunnen uitleven maar ook 
waar ze elkaar echt kunnen "ontmoeten". Onze speelplaats kreeg de voorbije jaren een 
grondige face-lift : er werden nieuwe zit- en speelelementen geplaatst.  In de omgeving van 
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de school beschikken we ook over een sportveld dat bij droog weer kan worden gebruikt.  
Iedere woensdag is er "wieltjesdag". Dan wordt onze speelplaats omgetoverd tot een echt 
skatepark. Op vrijdag mogen de kinderen hun favoriete muziek laten weerklinken op de 
speelplaats. Recent werd een labyrint aangebracht. “’t Is er superleuk”, zeggen de kinderen! 
 
- Anti-pest-programma 
Pesten is op onze school verboden.  
Enkele jaren geleden werd hierover een actieprogramma opgemaakt. We opteren voor de 
“NO-BLAME”-aanpak. Iedere leerling heeft op onze school de plicht er alles aan te 
doen om pestsituaties te stoppen. Dit kan door zelf initiatieven te nemen, door zeker 
niet mee te doen bij het pesten en door pestgedrag te melden aan een leerkracht of een ouder. 
Als u de indruk hebt dat uw kind wordt gepest, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren! 
Ook als uw kind meldt dat een leerling uit de school wordt gepest, zouden we dit graag van u 
vernemen.  
 
- Contacten met de ruimere wereld 
Onze derdewereld projecten 
Naast het project van broederlijk delen, steunt onze school ook projecten waarbij plaatselijke 
mensen (uit onze gemeente) zijn betrokken. 
Onze zesdeklassers volgen ieder jaar een inleefproject en brengen de inhoud ook over naar 
de hele school. Op die manier krijgen onze leerlingen zicht op solidariteit met anderen. We 
plannen weer skypecontacten met kinderen uit Brazilië (en ev. andere landen). 
 
- Andere scholen 
Door de uitbouw van onze internetsite willen wij onze leerlingen 
een venster op de wereld bieden. Ook door communicatie en 
samenwerking met andere scholen houden wij de blik gericht op 
de ruimere wereld. De voorbije schooljaren hadden we boeiende 
uitwisselingsprojecten met buitenlandse en Waalse scholen. 
Vorige schooljaren liepen uitwisselingsprojecten met scholen uit 
Noord-Ierland, Hongarije en Estland.  Vorig schooljaar kregen 
we de kans om via buitenlandse cursussen in Malta, Finland en 
Portugal onze visie Bekijk gerust onze website: 
www.itsmorethanabox.com. Ook dit jaar deden we weer een 
aanvraag voor een project met verschillende landen. 
We hebben tevens een schitterende uitwisseling met de Europese school van Moeskroen. 
 
- Computerlessen – computerclub 
Alle kinderen krijgen computerinitiatie. Er is gratis computerclub over de middag voor het 
zesde leerjaar op maandag, het vierde op dinsdag en het vijfde op donderdag. Onder 
begeleiding van de directeur of een leerkracht worden e-mails verstuurd, wordt er op het 
internet gesurft, worden nieuwe programma's uitgetest of kunnen artikels worden opgezocht 
of ingetikt en uitgeprint of kan men er leren typen. Vorig jaar konden we STEM-lessen 
organiseren waarbij de kinderen leerden om robots te programmeren, led-schakelingen uit te 
testen of 3-D voorwerpen te ontwerpen. Ook dit jaar zullen de STEM-lessen weer 
plaatsvinden. 
 
- Sterrenkijken 
De Astronomische Vriendenkring van onze regio heeft onze school als uitvalsbasis. Iedere 
tweede vrijdag van de maand komen ze hier samen. Bij goed weer kan er door krachtige 
telescopen naar de sterren gekeken worden. Ook de nationale sterrenkijkdagen worden hier 
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georganiseerd. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen op deze manier 
gestimuleerd worden om “verder te kijken”.  
 
- Muzisch-creatieve dimensie 

In de leerplannen wordt veel aandacht 
besteed aan allerlei vormen van 
expressie. Ook wij willen hier volop aandacht aan schenken. 
Af en toe houden we een zangstonde waar de kinderen hun 
talenten kunnen 
demonstreren.  
 
 

 
 
- Keuze godsdienst - zedenleer 
Gemeentelijk onderwijs is officieel onderwijs 
zodat u de kans krijgt, overeenkomstig de 
Belgische wet, een keuze te maken voor uw 
kind. U kan kiezen uit de wettelijk erkende 
godsdiensten, niet-confessionele zedenleer of, 
mits een gemotiveerde aanvraag, kan u vrijstelling bekomen.  
U kan deze keuze bepalen bij de inschrijving. De nieuwe leerlingen krijgen bij de 
inschrijving een formulier mee dat, behoorlijk ingevuld en ondertekend, terug wordt 
meegegeven naar school. 
 
- Verdraagzaamheid tegenover andere gezindheden en culturen 
Ons bewust van onze eigenheid willen wij blijvend aandacht besteden aan het antiracisme. 
 
 
- Zorgzaam met de wereld 
Op onze school bieden wij alleen drankjes aan in glazen verpakking. Het fruitsap dat we 
aanbieden heeft het Max-Havelaar-label. In de lessen wordt evenzeer aandacht besteed aan 
ecologie en het zorgzaam omspringen met onze natuur.  
 
 
- Lichamelijke dimensie 
Sport 
We nemen regelmatig deel aan interscolaire tornooien. Onze leerlingen kunnen atletiek- en 
zwembrevetten behalen en ze krijgen een sportpas waarin hun sportieve prestaties worden 
genoteerd. Voor de oudsten (5de en 6de leerjaar) is er wekelijks op dinsdagmiddag een 
sportinitiatie. 
 
Lichamelijke opvoeding 
Onze leerlingen hebben tijdens de normale lestijden gymnastiek en zwemmen. Voor de 
zesdeklassers is het zwemmen gratis.. We gaan om de veertien dagen zwemmen. 
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HOOFDSTUK 3:   PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
3.1 KLEDINGSTUKKEN 
Alle kleding wordt genaamtekend. Verloren 
kledingstukken komen zo vlugger terecht. Aan de 
ingang van de school staat er een ton met verloren 
voorwerpen. De meeste kledingstukken kunnen 
daarin teruggevonden worden. 
 
3.2 WAT HEBBEN DE KINDEREN NODIG? 
 Schoolbenodigdheden: 
De meeste zaken die uw kind nodig heeft, worden 
door de school verstrekt. Bij verlies of moedwillig 
aangerichte schade zorgt uw kind zelf voor de vervanging of wordt dit aangerekend. Het - 
door de school gegeven - gerief wordt enkel op school gebruikt. Wij zorgen zelf dus voor 
een potlood - gom - kleurpotloden - passer - markeerstiften - balpen (diverse kleuren) - 
vulpen - geometrische driehoek - zakrekenmachine - lijmstift - lat… 
Zorgt u voor gerief thuis? Dank u wel! 
Prijzen onder voorbehoud in samenspraak met VBS en schoolraad 
 
 Nuttig om aan te kopen zijn  
Voor de gymlessen: 
- Een lichtgrijze T-shirt met embleem. In samenspraak met de vrije basisschool hebben we 
truitjes laten maken. Een truitje kost € 8,00 
- Voor een groene bijpassende broek betaalt u € 10,00. 
- Gympantoffels zonder veters (met elastiek). 
- Al dit gerief zit in een goed sluitend en genaamtekend zakje. 
 
Voor de zwemlessen: 
- Een zwembroek of eendelig zwempak 
- Twee handdoeken 
- Een zakje om het gerief in op te bergen.  
Elk leerjaar zwemt om de veertien dagen. Dit gebeurt in het zwembad van Zwevegem. Daar 
worden de kinderen ingedeeld in verschillende groepen volgens de vorderingen die ze in het 
zwemmen maken. Er wordt daadwerkelijk zwemles gegeven. In algemene regel neemt ieder 
kind deel aan de zwemlessen. Iemand die niet aan de zwemlessen kan deelnemen, brengt 
een briefje mee van de ouders of van de dokter. De zesdeklassers zwemmen gratis. 
 
3.3 SCHOOLMAALTIJDEN 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de leerlingen op school blijven eten. 
Het middagmaal bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert.  Om de veertien dagen 
op donderdag staan er frieten of kroketjes op het menu. Ook maandelijks wordt een 
vegetarische maaltijd geserveerd. Indien de leerlingen zelf hun boterhammen meebrengen 
kan soep worden bekomen. ‘s Morgens wordt aan uw kind gevraagd of het al dan niet op 
school eet (warme maaltijd of soep). Het maandmenu is aan de refterdeur terug te vinden. In 
de prijs van de maaltijd is het toezicht inbegrepen. 
 
3.4 DRANKEN - VERJAARDAGEN 
- Melk, choco, drinkyoghurt, fruitsap of water 
In de voormiddag krijgen de leerlingen de kans om melk, chocomelk of fruitsap te drinken.  
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- Dranken tijdens de speeltijden 
Drinkflesjes, doosjes frisdrank enz... zijn tijdens het speelkwartier niét toegelaten. Als de 
leerlingen dorst hebben, kunnen ze altijd water drinken tijdens of juist na de speeltijd. Er is 
een drinkfonteintje geplaatst op de speelplaats. 
 
- Vieren van verjaardagen 
Verjaardagen zijn een belangrijk moment in het leven van een kind. Voor de klasgroep is dit 
een stimulans om iemand van de klas te vieren. Verjaardagscadeautjes meegeven met uw 
kind is verboden. De school zorgt zelf voor een geschenkje voor de jarige. Op deze manier 
kunnen we ervoor zorgen dat alle verjaardagen gevierd worden. Er komt hiervoor 3 euro op 
de rekening. 
 
3.5 FINANCIËLE VERRICHTINGEN 
De ouders krijgen op het einde van elke schoolmaand een factuur per mail (of op papier). Af 
en toe wordt nog eens gevraagd om geld mee te brengen. 
 
Domiciliëring 
Ongeveer 80 % van onze ouders is al gedomicilieerd. Dit is een zeer gemakkelijk systeem en 
voor de gebruiker bovendien kosteloos. Omtrent domiciliëring nog volgende informatie:  
Op aanvraag (via de schoolagenda) krijgt u een formulier mee van de school. U vult dit 
formulier in en geeft het terug mee met uw kind naar school. Verder hoeft u niets meer te 
doen. U ontvangt de maandelijkse rekeningen van uw kind. Hierop staat duidelijk vermeld: 
"De betaling gebeurt via domiciliëring". U controleert de rekening op haar juistheid. Indien 
iets niet klopt verwittigt u de school binnen de week. 
Wij wachten immers 5 werkdagen vooraleer de 
gegevens naar de bank door te sturen. Indien alles 
juist is, hoeft u niets meer te doen.  Na een week 
wordt het geld van uw rekening afgetrokken. Wij 
hebben uiteraard geen zicht op uw rekening. 
 
3.6 OPENSTELLEN VAN DE SCHOOL - 
ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN 
De lessen beginnen 's morgens om 8.25 uur en 
eindigen om 11.40 uur. 's Namiddags herbeginnen ze 
om 13.15 uur en eindigen ze om 16.05 uur. De 
speeltijden zijn in de voormiddag van 10.05 uur t.e.m. 10.25 uur en in de namiddag van  
14.55 uur tot 15.15 uur. 
Op vrijdag eindigen de lessen om 15 uur. De kinderen mogen een half uur voor de aanvang 
van de lessen aanwezig zijn op school. Er is dan toezicht op de speelplaats. Leerlingen die 
over de middag thuis eten, kunnen vanaf 12.45 uur opnieuw terecht op de speelplaats. 
De vakanties en vrije dagen staan op een afzonderlijke kalender die u hierbij ingesloten vindt 
(exacte lestijden worden op het einde van de maand beslist). 
 
3.7 TOEZICHT 
Er is toezicht op de speelplaats vanaf 7.55 uur en gedurende iedere speeltijd. Op 
vrijdagmiddag is er op de speelplaats muziek. De kinderen mogen zelf memory-sticks met 
MP3-muziekjes meebrengen.  
 



 

13 

3.8 OPVANG VAN LEERLINGEN BUITEN DE NORMALE SCHOOLUREN  
De gemeentelijke kinderopvang " De Jojo" is ‘s morgens open van 7.00 tot 8.00 uur en van 
16.05 tot 18.30 uur. De korte opvang gebeurt in onze school 
tot 17.30 uur. Er is ook opvang mogelijk op 
woensdagnamiddag, snipperdagen en bepaalde 
schoolvakanties. Meer informatie op de website van de 
gemeente: www.anzegem.be. 
 
3.9 VAN EN NAAR DE SCHOOL 
 
3.9.1 De veiligheid van en naar de school  -  Veiligheid is 
ieders zaak! 
Enkele tips bij het begin van het schooljaar: 
- Kies voor uw kind de meest veilige weg om naar school te 
komen (niet noodzakelijk de kortste weg).   
- Onderzoeken wijzen uit dat kinderen zich slechts vanaf de leeftijd van 11 jaar voldoende 
veilig met de fiets in het verkeer kunnen begeven. Jongere kinderen komen beter te voet of 
onder begeleiding met de fiets naar school. 
- Komt uw kind met de fiets naar school, zorg er dan voor dat deze wettelijk in orde is. 
- Tijdens de donkere wintermaanden zijn de kinderen best uitgerust met reflecterende kledij. 
Het dragen van een veiligheidshesje is op onze school verplicht. 
 
3.9.2 Gemachtigde opzichters 
Voor het oversteken van de Peter Benoitstraat staat aan de Hoekstraat iedere schooldag een 
gemachtigde opzichter om de kinderen te begeleiden. Dit is 's morgens van 7.50 uur tot 8.20 
uur en 's middags van 12.45 uur tot 13.15 uur. Stuur uw kinderen niet te vroeg naar school! 
Ook bij het oversteken van de Beukenhofstraat staat er 's morgens en 's middags een 
gemachtigde opzichter. 
 
 
3.9.3 Begeleiding van de leerlingen na de school 
De kinderen worden om 11.40 uur en om 16.05 uur begeleid om naar huis te gaan. Er gaat 
een rang tot aan het kruispunt met de lichten. De leerlingen van de Vichteplaats, de 
Cottereelwijk en het Veld gaan met deze rang mee. De kinderen van de wijk Overakker, de  
Lendedreef en de Elf Novemberlaan worden begeleid tot aan het voetpad van de 
Beukenhofstraat. De leerlingen, komende uit de Lindekouter worden de Beukenhofstraat 
overgestoken. De rangen worden direct na de lessen 's middags en om 16.05 uur gevormd op 
de speelplaats op de aangeduide plaatsen. De leerlingen die door hun ouder(s) worden 
afgehaald, blijven onder het afdak of op de speelplaats tot iemand hen komt ophalen. 
De kinderen die naar de opvang gaan, blijven gewoon op onze school. 
 
3.9.4 Per fiets naar school 
Voor de kinderen die met de fiets naar school komen is er een ruime overdekte 
fietsenbergplaats. Alle plaatsen zijn genummerd. Elk kind dat met de fiets naar school komt, 
krijgt bij de aanvang van het schooljaar een genummerde plaats toegewezen. Er zijn altijd 
een aantal vrije plaatsen beschikbaar. 
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3.10 SCHOOLVERZEKERING 
Alle kinderen zijn verzekerd voor elk lichamelijk letsel:  
- op hun weg naar en van de school,   
- tijdens hun aanwezigheid op de school.  
De verzekering voorziet in de terugbetaling van de behandelingskosten van de gewonde 
leerling, na de tussenkomst van het ziekenfonds. Indien uw kind een ongeval had op school, 
maken we samen (school-ouders-geneesheer) een dossier op voor de 
verzekeringsmaatschappij.  Daarna dient u een "verschilstaat" (te bekomen bij uw 
ziekenfonds) op te sturen naar de verzekeringsmaatschappij. U krijgt daarvoor de nodige 
richtlijnen. 
Ook voor de verzekering is het belangrijk dat uw kind de veiligste weg van en naar school 
neemt. 
 
3.11 MEDISCH SCHOOLTOEZICHT 
Het medisch schooltoezicht gebeurt door het CLB, Zuiderlaan 42a, 8790 Waregem. Het 
medisch onderzoek wordt uitgevoerd door dokter Kathleen Degezelle. Het onderzoek 
gebeurt voor onze school in het vijfde leerjaar. 
 
3.12 AFWEZIGHEDEN 
Uw kind is leerplichtig. Alle afwezigheden moeten 
altijd schriftelijk gemeld worden aan de school. Voor 
een ziekte van meer dan 3 dagen is er een 
doktersattest vereist.  
AANDACHT: Wie tijdens het schooljaar reeds vier 
keer ziek was gedurende een periode van maximum 3 
dagen, heeft voor de volgende keren telkens een 
doktersattest nodig (zelfs voor één dag).  
 

 
 
 
 
 

Wij wensen iedereen een prachtig schooljaar! 
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