Hoegaarden, 1 september 2018.

Beste ouders,

Het nieuwe schooljaar is gestart. De eerste schooldag is voor heel wat mensen een spannende dag:
kinderen zien opnieuw hun vriendjes terug, maken kennis met de nieuwe juf of meester, ontvangen
nieuw schoolmateriaal,…
Voor de allerkleinsten gaat een nieuwe wereld open. De vertrouwde hand van mama en papa
loslaten om samen met de kleuterjuf en de nieuwe vriendjes op ontdekking te gaan in die grote
school brengt zowel bij kinderen als ouders heel wat gevoelens teweeg.
Ook voor leerkrachten is het even wennen na de grote vakantie, maar één ding staat vast:
leerkrachten, personeel en directie staan opnieuw paraat om ook dit schooljaar de kinderen optimaal
te begeleiden in hun leerproces.
Een nieuw schooljaar betekent ook nieuwe afspraken. In deze bundel vindt u heel wat informatie.
Mag ik dan ook vragen om alles grondig na te lezen en de invulstrookjes die u achteraan in de bundel
vindt ten laatste op 7 september 2018 terug te bezorgen aan de klastitularis.
Ouders die vragen hebben, kunnen steeds terecht bij de leerkrachten, het secretariaat, de
zorgcoördinator, de beleidsondersteuner of directie. Je vindt hun gegevens terug op onze
schoolwebsite: www.gbshoegaarden.eu
Ik wens alvast kinderen, ouders en leerkrachten een fijn schooljaar 2018-2019 toe!
Met vriendelijke groeten,

Kristof Vancaudenberg
Directeur

Inhoudstafel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Infoavonden start nieuwe schooljaar
Schoolreglement/informatiebrochure
Godsdienstkeuze/wijziging godsdienstkeuze
Fruit op school
Zwemmen op school
Foto’s website
Buitenschoolse activiteiten
De Polder: rij naar de sporthal
Studiedagen en vrije dagen 2017-2018
Turnkledij
Warme maaltijden
Jaarkalender
Leerlingenfiche
Invulstrookjes

1. Infoavonden start nieuwe schooljaar
Een nieuw schooljaar, nieuwe leerkrachten, nieuwe afspraken! Wenst u kennis te maken met de
leerkracht?
Wilt u op de hoogte zijn van het studieaanbod, klasafspraken, huiswerk,…?
Kortom wilt u op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen het klasgebeuren?
Dan is het zeer belangrijk dat u aanwezig bent op de informatieavond die de leerkrachten
organiseren.
Kleuters Outgaarden
Maandag 10 september 2018 om 19u.
Kleuters Hoegaarden – Gezamelijke inleiding in de refter, nadien geeft iedere leerkracht
bijkomende informatie in de klas.
Maandag 10 september 2018 om 19u.
Lagere school Doelstraat
1ste graad

Dinsdag 11 september 2018 om 19u.

2de graad

Woensdag 12 september 2018 om 19u.

Lagere school Polder
3de graad

Donderdag 13 september 2018 om 19u.

2. Schoolreglement/informatiebrochure
Op deze eerste schooldag ontvangen de kinderen heel wat materiaal: nieuwe schriften, boeken en
schoolgerei.
Ook de ouders krijgen heel wat informatie. Al deze info is steeds terug te vinden op de website van
de school: www.gbshoegaarden.eu
In het kader van ‘ Milieuzorg op School ’ wordt niet meer aan elk kind een papieren versie van het
schoolreglement en de informatiebrochure meegegeven.
Deze zijn immers te raadplegen op onze website.
Ouders die toch graag een papieren versie bekomen, kunnen dit door bijgevoegde strookje te
bezorgen aan hun juf of meester. De brochure wordt dan meegegeven met uw kind.

3. Godsdienstkeuze
De regelgeving hieromtrent werd gewijzigd. Er kon voor het schooljaar 2018-2019 tot 30 juni 2018 van
godsdienstkeuze worden gewijzigd. Ouders die hun keuze voor het schooljaar 2019-2020 willen wijzigen,
melden dit voor 30 juni 2019 aan het schoolsecretariaat. Zij bezorgen u de documenten hiervoor.

4. Fruit op school
Ook dit jaar neemt onze school deel aan het project ‘Tutti Frutti’. Dit project kadert in de algemene
gezondheidszorg en wordt gekenmerkt door een vaste fruitdag in de scholen. Voor de prijs van €8.00

krijgen de kinderen elke donderdag een stuk fruit dat ze klassikaal kunnen opeten. Er wordt voor
gezorgd dat er een ruime variatie van kwaliteitsfruit wordt aangeboden.
Het fruit wordt steeds gewassen. Voor de kleuters wordt het fruit geschild en in stukjes gesneden
waarna ze het fruit kunnen opeten in de klas.
Op de fruitdag wordt ervoor geopteerd om alleen maar fruit te eten tijdens de pauzes. Die dag mag
er geen koek of snoep worden meegebracht. Een extra boterham als tussendoortje kan wel. Het
project start bij ons op school op donderdag 4 oktober 2018.

5. Zwemmen op school
Om de veertien dagen, op dinsdagvoormiddag, gaan de leerlingen van de lagere school zwemmen in
Tienen. Elke groep zwemt gedurende een half uur. De lessen worden gegeven door een badmeester.
De klastitularis begeleidt zijn klas tijdens de heen- en terugreis, houdt toezicht in de kleedkamers en
langs de kant van het zwembad. De leerlingen betalen €1.20 per zwembeurt. De leerlingen van het
zesde leerjaar zwemmen gratis.

6. Foto’s website
Voor gerichte (geposeerde) foto’s hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming
nodig. Het gaat om geposeerde, individuele foto’s en geposeerde groeps-en klasfoto’s. We vragen u
daarom om onderstaand invulstrookje in te vullen en voor 7 september 2018 terug te bezorgen.
Als u zich in de loop van het schooljaar bedenkt en u vraagt om bepaalde beelden toch te
verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan. Volgens artikel 10 en 12 van de privacywet
heeft u immers recht op toegang, verbetering en verzet wanneer het gaat om uw persoonsgegevens.
Dat geldt overigens ook voor niet-gerichte beelden.
Tevens wijs ik op artikel 34 van het schoolreglement dat de gepubliceerde foto’s niet mogen gebruikt
worden voor andere publicaties. (bv. facebook)

7. Buitenschoolse activiteiten
Het schoolbestuur en de directeur dragen de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid voor de
organisatie van buitenschoolse activiteiten. Het organiseren van dergelijke activiteiten is uiteraard
gekaderd in het pedagogisch project van de school en wordt geschraagd door de gehele
opvoedingsgemeenschap van de school.
Ook dit schooljaar dient u niet meer voor elke buitenschoolse activiteit toestemming te geven. Bij het
begin van dit schooljaar vult u éénmalig een toestemming in die geldt voor het ganse schooljaar.
Indien u in de loop van het schooljaar wenst dat uw kind niet deelneemt aan een bepaalde activiteit
dient u dit expliciet te melden aan de klastitularis.

8. De Polder: rij naar de sporthal
Vanuit onze vestigingsplaats ‘De Polder’ organiseren we dagelijks een begeleide rij naar de sporthal.
Kinderen die mee wensen te gaan met deze rij dienen dit mee te delen aan de klastitularis aan de
hand van bijgevoegd strookje. De begeleide rij zal aan de sporthal aankomen tegen 15u40. Gelieve
uw kind tijdig aldaar af te halen.

9. Studiedagen en vrije dagen schooljaar 2018-2019
Hierbij deel ik u de data mee van de facultatieve vrije dagen en de pedagogische studiedagen:
Woensdag 24 oktober 2018

pedagogische studiedag

Woensdag 28 november 2018 facultatieve vrije dag
Woensdag 6 februari 2019

pedagogische studiedag

Woensdag 29 mei 2019

facultatieve vrije dag

Maandag 3 juni 2019

facultatieve vrije dag

10. Turnkledij
Na overleg met de schoolraad keurde de inrichtende macht het reglement goed waarbij leerlingen van
de lagere school wordt gevraagd om tijdens de gymlessen een oranje T-shirt met embleem van de
school en een korte zwarte broek te dragen.
Tot op heden kon men echter vrij kiezen om een T-shirt van de school al of niet te dragen tijdens de
gymlessen. Om verschillende redenen (uniformiteit, herkenbaarheid en hygiëne) wordt het dragen
van een oranje T-shirt met logo van de school verplicht tijdens de gymlessen en sportactiviteiten.
Alle nieuwe leerlingen krijgen het T-shirt van de juf of meester. Voor een kwaliteitsvol T-shirt wordt
9 euro gevraagd, dit komt op de schoolrekening.

11. Warme maaltijden
•
•
•
•

Warme maaltijden kleuters € 3,20 lagere schoolkinderen € 4,20
Soep € 0.50
Boterhammen (lunchpakket)
Drankjes: melk - choco - water - fruitsap € 0.50

Mogen wij u vragen de boterhammen te verpakken in een plastic doos (liefst geen aluminium- of
plasticfolie) voorzien van de naam van uw kind.
Drankjes kunnen meegebracht of besteld worden in de school. Alle maaltijden en dranken worden
besteld op vrijdag voor de volgende week. Betalingen gebeuren op het einde van de maand via
overschrijving.
Kleuters en lagere schoolkinderen eten in afzonderlijke refters. Leerlingen en kleuters kunnen hun
lunchpakket opeten in de refter. Zij kunnen op school drank verkrijgen.
Dagelijks worden er warme maaltijden bezorgd door een traiteurdienst.

12. Jaarkalender
September
03/09/2018

Eerste schooldag + instapdag kleuters

10/09/2018

Infoavond kleuters Hoegaarden en Outgaarden 19u

11/09/2018

Infoavond 1ste graad 19u

12/09/2018

Infoavond 2de graad 19u

13/09/2018

Infoavond 3de graad 19u

18/09/2018

Zwemmen

25/09/2018

Scholenveldloop

28/09/2018

Uitstap kleuters Outgaarden naar fruitveiling
Uitstap 3de leerjaar naar Bokrijk

Oktober
01/10/2018

Uitstap kleuters Hoegaarden speelbos Heverlee

02/10/2018

Zwemmen

08/10/2018

Uitstap 1ste graad Meerdaelbos + prov.. domein Kessel-Lo

16/10/2018

Zwemmen
Rondrit Hoegaarden 4de leerjaar

17/10/2018

Grootoudersfeest kleuters Hoegaarden

23/10/2018

Oudercontact lager + BZL

24/10/2018

Oudercontact lager + BZL

24/10/2018

Pedagogische studiedag

25/10/2018

Uitstap 6de lj. Naar Breendonk + Technopolis

26/10/2018

Bezoek suikerraffinaderij Tienen 5de lj.
Rapport lagere school

27/10 - 04/11/2018

Herfstvakantie

November
05/11/2018

Instapdag kleuters

06/11/2018

Zwemmen

11/11/2017

Wapenstilstand

16/11/2018

Boekenbeurs

20/11/2018

Zwemmen

28/11/2018

Facultatieve vrije dag

December
04/12/2018

Zwemmen
Sinterklaasfeest Polder

06/12/2018

Sinterklaasfeest Outgaarden en hoofdschool Hoegaarden

07/12/2018

Uitstap kleuters Outgaarden Kidikids

18/12/2018

Zwemmen

17/12/2018

Oudercontact kleuter + BZL

18/12/2018

Oudercontact lager + BZL

20/12/2018

Kerstdrink

21/12/2018
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22/12/2018 - 06/01/2019

Kerstvakantie

Januari
07/01/2019

Instapdag kleuters

15/01/2019

Zwemmen

29/01/2019

Zwemmen

Februari
01/02/2019

Instapdag kleuters
Inschrijvingsperiode 1 – brussen

06/02/2019

Pedagogische studiedag

08/02/2019

Cosmodrome Genk / Gallo-Romeins museum Tongeren 5de leerjaar

12/02/2019

Zwemmen

19/02/2019

Zwemmen

25/02/2019

Inschrijvingsperiode 2: kinderen personeel

26/02/2019

Zwemmen

Maart
01/03/2019

Inschrijvingsperiode 3: alle andere kinderen
Rapport lagere school

02/03/2019 – 10/03/2019

Krokusvakantie

15/03/2019

Boloobal

19/03/2019

Zwemmen

18/03 - 22/03/2019

Openluchtklas Durbuy 5de en 6de lj.

29/03/2019

Kijkmoment instapklas

April
02/04/2019

Zwemmen

06/04/2019 - 22/04/2019

Paasvakantie

23/04/2019

Instapdag kleuters

23/04 – 26/04/2019

Openluchtklas Oostduinkerke 4de leerjaar

26/04/2019

Schoolreis kleuters Outgaarden – Fagne de Deigne

30/04/2019

Zwemmen

Mei
01/05/2019

Feest van de arbeid

13/05/2019

Schoolreis kleuters Hoegaarden ’t Struysvogelnest Lier

14/05/2019

Zwemmen

17/05/2019

Rapport lagere school

18/05/2019

Schoolfeest Hoegaarden

28/05/2019

Zwemmen

29/05-31/05/2019

Facultatieve vrije dag + Hemelvaartsdag + brugdag

Juni
03/06/2019

Facultatieve vrije dag

08/06 – 10/06/2019

Pinksteren

11/06/2019

Zwemmen

15/06/2019

Tuinfeest Outgaarden

17/06 – 18/06/2019

Oudercontact kleuters + BZL

21/06/2019

Doorschuifdag

24/06/2019

Schoolreis 1ste graad Planckendael
Kijkmoment instapklas

24/06 - 25/06/2019

Oudercontact lager + BZL

25/06/2019

Zwemmen

25/06/2019

Uitstap 6 de lj.

27/06/2019

Receptie 6de lj.

28/06/2019

LAATSTE SCHOOLDAG tot 12.00u - Rapport lagere school

13. Leerlingenfiche
In bijlage vind je een ingevulde leerlingenfiche terug. Regelmatig komen we, bij het telefoneren naar
ouders of het versturen van brieven tot de vaststelling dat gegevens niet kloppen en/of verouderd
zijn. Gelieve de leerlingenfiche na te kijken en indien nodig te verbeteren in drukletters. Verbeterde
fiches worden terug afgegeven aan de klastitularis.

14. Invulstrookjes
NAAM - VOORNAAM: .............................................................................................. Klas: ..............

Schoolreglement/informatiebrochure
De ouders ontvangen graag een papieren versie van

0 het schoolreglement
0 de informatiebrochure

Fruit op school
Ik geef mijn kind

0 toestemming
0 geen toestemming om deel te nemen aan het Tutti Frutti-project.

Mijn zoon/dochter is overgevoelig voor …………………………………….(soort fruit)

Foto’s en website
Ik geef hierbij

0 toestemming
0 geen toestemming

aan de school om tijdens het schooljaar 2018-2019 beelden te maken en te gebruiken
- op de website*
- Facebook /Instagram *
-

in de schoolbrochure*
klasfoto/individuele foto*

(*schrappen wat niet past)

Buitenschoolse activiteit
0 Wij geven toestemming aan ons kind om deel te nemen aan de buitenschoolse activiteiten tijdens het schooljaar
2018-2019

Opvang
Vestigingsplaats De Polder
Mijn kind
o
o
o
o
o

gaat naar de opvang.
wordt afgehaald aan de school.
gaat zelfstandig naar huis vanaf de Kloosterstraat (kortste weg naar huis).
gaat mee met de begeleide rij en wordt aan de sporthal afgehaald.
gaat mee met de begeleide rij en gaat vanaf daar zelfstandig naar huis.

Vestigingsplaats Doelstraat ( kleuterschool en lagere school )
Mijn kind
o
o
o
o

gaat naar de lange opvang ( met de bus naar Stekelbees )
gaat naar de korte opvang ( op school tot maximum 17.00, ma., di., do. )
mag zelfstandig naar huis (alleen lagere school)
wordt afgehaald door …………………………………………………………………………………….

Vestigingsplaats kleuterschool Outgaarden
Mijn kind
o
o

gaat naar de opvang.
wordt afgehaald door …………………………………………………………………………………….

Middagpauze (maaltijden en dranken)
Mijn kind
o
o
o
o
o

gaat ’s middags naar huis.
blijft ’s middags op school en eet warme maaltijden (soep inbegrepen).
blijft ’s middags op school en eet soep
blijft ’s middags op school en eet boterhammen
neemt een drankje van de school
Handtekening ouders,

GBS Hoegaarden engageert zich de verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen (art 6 KB §1,4).
Conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR-wetgeving) van kracht
sinds 25/5/2018, worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke termijn.

