G.O.

STARTBROCHURE
Omdat wij onze verantwoordelijkheid voor uw kind(eren) en het vertrouwen dat u in ons stelt zeer ernstig
nemen, en omdat wij altijd bezorgd zijn om de goede gang van zaken over de veiligheid en het welzijn van
uw kind(eren), vragen wij u volgende afspraken en leefregels goed na te lezen en op te volgen.

Directie :
directie.kinderkoppen@sovilvoorde.be
Secretariaat : 02/251 27 43
secretariaat.kinderkoppen@sovilvoorde.be
Zorgcoördinator : 02/254 82 05 kaat.vercammen@sovilvoorde.be
SCHOOLUREN:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: ochtend: 08u25 tot 12u00
namiddag: 13u20 tot 15u40 (vrijdag tot 15u15)
De schoolpoort is gesloten van 12u tot 13u10
Woensdag: ochtend: 08u25 tot 11u35
namiddag: vrijaf

OPENINGSUREN SECRETARIAAT:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: ochtend: 08u tot 12u00
namiddag: 13u00 tot 15u45 (vrijdag tot 15u30)
Gesloten van 12u tot 13u
Woensdag: 08u tot 12u

De telefooncentrale laat het niet toe dat het telefoonnummer van de school op je toestel verschijnt. U ziet
waarschijnlijk ‘anoniem’. Mogen wij jullie vragen, als er anoniem gebeld wordt, jullie telefoon/gsm toch te
beantwoorden. Het is echter belangrijk dat wij jullie telefonisch kunnen bereiken, dit om jullie te kunnen
informeren ingeval van ziekte of een ongeval.
Meldt elke (gezins)wijziging zo snel mogelijk aan het secretariaat zodat wij steeds over de juiste gegevens
beschikken. Dit kan schriftelijk, telefonisch, per e-mail of u komt gewoon even langs.
De schoolbel rinkelt om 8u25. Zorg dat uw kind(eren) steeds wat vroeger op school zijn.
Ook voor kleuters is het belangrijk tijdig op school te zijn, de activiteiten beginnen om 8u25.
De schoolpoort gaat ’s middags automatisch open om 13u10 voor leerlingen die onder de middag terug
naar school komen.
Zieke kinderen blijven thuis! Zo kunnen ze sneller genezen en andere kinderen niet besmetten.

Voor- en naschoolse bewaking, voor kinderen waarvan beide ouders gaan werken
 ochtendbewaking: van 7u tot 8u
 middagbewaking: van 12u tot 13u10
 avondbewaking: van 16u tot 18u
 woensdagnamiddag : van 12u tot 18u

vergoeding: € 0,60
vergoeding: € 0,60
vergoeding: € 0,60 per begonnen uur
vergoeding: € 0,60 per begonnen uur
(* prijzen onder voorbehoud)
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De opvang eindigt om 18u00. Gelieve uw kinderen vóór deze tijd te komen afhalen!
Gsm toezicht : 0499/518.730
Bij te laat afhalen wordt een geldelijke boete aangerekend van € 4,00 per begonnen kwartier.
Toezichten worden betaald via een overschrijvingsformulier dat u ontvangt van stad Vilvoorde.
Tijdens de opvang wordt er spelmateriaal beschikbaar gesteld aan de kinderen. Bij opzettelijke vernieling
dient dit materiaal vergoed te worden.

Geldophaling
Het geld wordt maandelijks op donderdagochtend opgehaald door de klastitularis. U krijgt elke maand
tijdig een roos bestelbriefje mee om in te vullen.
Data maandelijkse geldophaling : wordt meegedeeld via schoolcorrespondentie. Gelieve deze data te
respecteren!
Opgelet! er kan alleen betaald worden op de dagen die op de bestelbriefjes staan! Geen annulatie of
recuperatie mogelijk.
Indien uw kind ziek is op de dag van betaling verwittigt u de school of leerkracht zodat wij de aantallen
tijdig kunnen doorgeven.
De eerste schoolweek zijn er geen warme maaltijden of soep te verkrijgen, dus tot dan boterhammetjes
meebrengen!
Prijzen (onder voorbehoud):
 melk: € 1,55 per week (steeds voor een volledige week)
 warme maaltijden: kleuters € 3,00 per dag, scholieren: € 4,50 per dag – niet op woensdag
 soep: € 0,50 per dag – niet op woensdag

Klasafspraken:
- Formulieren (groene papieren) worden altijd de volgende dag ingevuld meegegeven.
- De klasagenda of het heen-en-weerschriftje wordt dagelijks nagekeken en geparafeerd zodat u op de
hoogte blijft van taken die uw kind moet uitvoeren, of activiteiten die georganiseerd worden.
- Kleding, - schoeisel en haartooi zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. Het is niet toegestaan zich te
onderscheiden van de andere kinderen door het dragen van bijzondere kentekens of religieuze
symbolen.
- In de klas zitten alle leerlingen omwille van hygiënische redenen blootshoofds.
- Turnen en zwemmen is verplicht voor scholieren. Vrijstelling kan alleen verkregen worden met een
medisch attest.
- Turntruitjes kunnen aangekocht worden bij meester Bram aan € 10,00 (prijs onder voorbehoud).
- Laat uw kind regelmatig zijn turnkledij mee naar huis brengen om het te wassen.

Ouders en leefregels:
Wij vragen u ten allen tijde om RESPECT voor het werk en de inspanningen die het hele schoolteam
voor u, en vooral voor uw kinderen levert.
Wij vragen u ook om leerkrachten en kinderen niet te storen tijdens hun werk, dus ook niet als de rijen
gemaakt zijn. Als u iets met de leerkracht wilt bespreken, kom dan wat vroeger dan het belsignaal!
Ouders verlaten onmiddellijk na het belsignaal de school.
Taalgebruik:
Ouders moedigen hun kind(eren) aan om Nederlands te spreken. Op school en in de nabijheid van
leerlingen, ouders, en alle schoolparticipanten wordt alleen (Algemeen) Nederlands gesproken.
Alle gesprekken met directie en personeel gebeuren in het Nederlands. Wie het Nederlands niet machtig is,
laat zich bijstaan.
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Schoolmateriaal:
Alle leerboeken, schriften en een beperkt aanbod schoolgerei worden gratis ter beschikking van de
leerlingen gesteld. Bij verlies of bij opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de
tegenwaarde vergoeden.
Verloren voorwerpen:
Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de portier om na te gaan of het
materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.
Leerlingen brengen geen waardevolle voorwerpen (speelgoed, juwelen, gsm, tablet,...) mee naar school.
DE SCHOOL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES, BESCHADIGING OF DIEFSTAL!
Bij onenigheid tussen leerkrachten en ouders nemen de ouders in de eerste plaats contact op met de
betrokken leerkracht(en) om in gemeenschappelijk overleg, te trachten tot een oplossing te komen.
Wanneer dit geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken met de directeur Indien deze beiden
vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het schoolbestuur (de Inrichtende
Macht), via de schepen van Onderwijs.
Een babbeltje slaan met de leerkrachten wanneer u uw kind komt afzetten of ophalen, of met de
opvangbegeleidsters is geen probleem. Zich tussen de spelende kinderen mengen om een ander kind te
berispen, is dat wel!
Ouders mogen onder geen enkel beding andere kinderen berispen! Dat is de taak van de leerkrachten en
opvangbegeleidsters!

Wij zijn een gezonde school
Kauwgom, snoep, chocolade, chips, frisdranken… zijn niet toegelaten.
- Geef uw kind een gezond tienuurtje mee, zoals fruit of een droog koekje.
- Trakteren op je verjaardag is fijn, maar mag niet buitensporig zijn. We vragen dan ook om op een
gezondere manier de klasgenootjes te trakteren.
- Gebruik geen aluminiumpapier voor de boterhammen, maar een brooddoos. Elke leerling krijgt van de
school 1x een gratis brooddoos aangeboden.
- Drankjes in blik of in glazen flessen zijn niet toegelaten. Gebruik een plastic drinkbus of een plastic
hersluitbaar flesje.

Alvast onze dank voor uw begrip en medewerking.
Het schoolreglement en de pedagogische afspraken vind u op onze website www.sbskinderkoppen.be

Het schoolteam
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