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Beste ouders,
Wij heten u en uw kind van harte welkom op school en danken u voor het
vertrouwen dat u in ons stelt.
Het schoolteam zal zich ten volle inzetten om uw kind een goede opvoeding en
degelijk onderwijs te geven, zodat het een goed schooljaar doormaakt.
U mag van ons een christelijk geïnspireerde, eigentijdse aanpak verwachten.
Mogen we vragen om uw kind aan te moedigen om de afspraken op school na
te leven?
Wij hopen dat we goed met u kunnen samenwerken. Bij vragen of problemen
staan wij klaar om samen met u naar een oplossing te zoeken.
Hierbij bezorgen we u de jaarlijkse bijlagen bij het schoolreglement. De volledige
schoolbrochure kunt u vinden op onze website www.stjolo.be. Indien u dit wenst,
kunt u ook een papieren versie verkrijgen bij de directeur.
Ik wens aan iedereen een goed schooljaar!
Vriendelijke groeten,
Charlotte Verhelle,
Directeur

Hierbij vindt u de jaarlijkse bijlagen bij het schoolreglement:
1. personeelslijst
2. systeem van betalingen
3. afwezigheden
4. organisatie van de schooluren
5. kalender
6. bijdrageregeling

BIJLAGE 1: HET SCHOOLTEAM
Directeur: Charlotte Verhelle
Kleuterafdeling:
Deze kleuterjuffen laten uw kleutertje ontdekken, experimenteren, zingen,
dansen, tellen en nog zoveel meer:
Peuter + 1ste kleuterklas: Isabel Steyaert
2de kleuterklas: Magali De Buf
3de kleuterklas: Ilse Candaele
Bewegingsopvoeding: Charline Van Dierendonck
Kinderverzorgster: Nicky De Witte en Caroline Maes
Lagere afdeling:
Deze leerkrachten proberen steeds vernieuwend te werken volgens de laatste
pedagogische inzichten om uw kind kennis, vaardigheden en attitudes bij te
brengen:
1ste leerjaar: Sabine Blontrock
2de leerjaar: Tine Vanheste en Ann-Sophie Crop
3de leerjaar: Miranda Veryser
4de leerjaar: Ann-Sophie Crop, Miranda Veryser en Louise-Marie Ballegeer
5de leerjaar: Jolien Laroy en Joan Coulier
6de leerjaar: Joan Coulier
Bewegingsopvoeding: Koen Devos en Martijn Storme
Zorgcoördinator: Ellen Jodts
Secretariaat: Nathalie Finaut
Boekhouding: Patrick Devriendt
Onderhoud en opvang: Josée Naeyaert
ICT-coördinator: Tom Goeminne

BIJLAGE 2: SYSTEEM VAN BETALINGEN
Betalingen op school gebeuren d.m.v. maandfacturen. We hanteren dit systeem
om het betalen voor alle betrokkenen (leerlingen, ouders, school) te
vereenvoudigen.
Je krijgt de rekening telkens aan het begin van de volgende maand. Je kunt dan
controleren of de rekening correct is en bij fouten heb je ongeveer vijf werkdagen
om die te melden. Dat kan bij de directeur of in het secretariaat.
Na deze controleperiode wordt het bedrag automatisch via domiciliëring geïnd.
Indien achteraf nog fouten blijken, kan dit besproken worden met de directeur.
Om de domiciliëring in orde te brengen, moet er een toestemmingsformulier
ingevuld worden.
Cashbetalingen worden, uit veiligheidsoverwegingen, niet meer aanvaard.
Enkel in uitzonderlijke gevallen en mits akkoord van de directeur kan er nog
cash betaald worden.
We willen hier graag ook wat aandacht vragen voor de schooltoelage en
onderwijscheques.
Je kan, als je voldoet aan bepaalde voorwaarden, een schooltoelage verkrijgen
van de Vlaamse Overheid voor schoolgaande kinderen.
Je kan ook onderwijscheques krijgen bij de gemeente Middelkerke. Je kan deze
afhalen in het MAC in Middelkerke en dan afgeven op het secretariaat.
De cheques worden bewaard op school en de kosten die ermee betaald kunnen
worden, houden we automatisch af van de schoolrekening.
Wat komt er op de factuur?
- maaltijden (warm of boterhammen)
- uitstappen, schoolreizen, …
- …
Over de middag kunnen op school maaltijden genomen worden. Dit is een
extra service die de school aanbiedt voor kinderen van ouders die ’s middags
niet thuis zijn. In het maaltijdgeld zit het bedrag van 0,25€ remgeld inbegrepen.

BIJLAGE 3: AFWEZIGHEDEN
Voor alle actuele informatie over afwezigheden, ziektebriefjes en doktersattesten
verwijzen we naar onze website www.stjolo.be -> praktisch -> afwezigheden. U
vindt er ook het afwezigheidsattest om zelf af te drukken en in te vullen ingeval
van ziekte.

BIJLAGE 4: ORGANISATIE VAN DE SCHOOLUREN
Voormiddag
Middagpauze
Namiddag
einde opvang

maandag dinsdag
08.45 – 11.55 uur
13.15 – 16.00 uur
17.15
17.15

woensdag
08.45 – 11.30 uur

12.00

donderdag
Vrijdag
08.45 – 11.55 uur
13.15 – 16 uur
17.15

13.15 – 15.10 uur
16.00

De poort is ’s morgens open om 8.25 uur en ’s middags om 13 uur.
De leerlingen kunnen op school blijven eten over de middag, behalve op
woensdag.
Het is heel moeilijk voor een school om ordevol te werken als de lessen of
activiteiten geregeld onderbroken worden door laatkomers. Daarom rekenen wij
op de stiptheid van ouders en kinderen.
U wenst een leerkracht te spreken?
De leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Bij problemen,
onduidelijkheden of vragen kan je steeds bij hen terecht.
Je kan voor of na schooltijd de leerkrachten aanspreken. Toch is het beter om
ook na te vragen of de leerkracht wat tijd kan vrijmaken (soms moet er toezicht
gehouden worden op de speelplaats). Na schooltijd zijn er voor de leerkrachten
vaak vergaderingen of andere schoolgebonden opdrachten. Omdat we voor een
goed gesprek graag tijd en ruimte maken is het soms beter om vooraf een
afspraak te maken als u een uitgebreid gesprek wenst. Dit kan via een briefje in
de map (kleuters) of de klasagenda (lagere school). We hopen op uw begrip en
danken u voor de medewerking.
Tijdens de lesuren gaan ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen
zonder zich aan te melden bij de directeur of het secretariaat.
De poort in de Santhovenstraat is beveiligd met een parlofoon. Tijdens de
lesuren moet er aangebeld worden om de school binnen te komen. Wie langs de
ingang Kleitendijkstraat binnenkomt, meldt zich bij het secretariaat of de directie
aan.
Omwille van de veiligheid wordt de schoolpoort over de middag gesloten. Om 13
uur wordt die opnieuw geopend.

BIJLAGE 5: VRIJE DAGEN EN PEDAGOGISCHE WERKDAGEN
1ste trimester
Begin van het schooljaar

3 september 2018

Infoavond (lagere school)

11 september 2018

Pedagogische studiedag
(vrije dag voor de leerlingen)

26 september 2018

Pedagogische studiedag
(vrije dag voor de leerlingen)

24 oktober 2018

Herfstvakantie

29 oktober tot en met 4 november
2018

Kerstvakantie

24 december 2018 tot en met
6 januari 2019

2de trimester
Facultatieve vrije dag

4 februari 2019

Pedagogische studiedag:
(vrije dag voor de leerlingen)

13 februari 2019

Krokusvakantie

4 t.e.m. 10 maart 2019

Paasvakantie

8 t.e.m. 22 april 2019

3de trimester
Vrije dagen:
1 mei 2019 (Dag van de Arbeid)
30 en 31 mei 2019 (O.L.H.-Hemelvaart)
3 juni 2018 (facultatieve vrije dag)
10 juni 2019 (Pinkstermaandag)
Kindvrije namiddag

28 juni 2019

Zomervakantie

1 juli t.e.m.
31 augustus 2019

Een uitgebreide kalender met alle schoolactiviteiten is te vinden op www.stjolo.be

BIJLAGE 6: BIJDRAGEREGELING 2017-2018

Vanuit ons opvoedingsproject kiest de school
Richtprijs :
om een aantal verplichte, maar rijke en
kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden.
Rekening houdend met de wettelijke maximumfactuur:
kleuter €45 , lager €85
Zwemmen
Gratis
Didactische uitstappen:
- lunchpakket
- drankje verplicht ter plaatse
- toegang, activiteiten, ...

zelf mee te brengen
+/- € 2
+/- € 5 per activiteit
(afhankelijk van de activiteit)

Schoolreis (verplaatsingen)

gratis met steun van de oudervereniging

Schoolreis (toegang)

+/- € 15

Culturele activiteiten i.s.m. cultuurdienst
gemeente Middelkerke

Gratis

Vanuit ons opvoedingsproject kiest de school
Richtprijs :
voor deelname aan de volgende meerdaagse
uitstappen.
Rekening houdend met de wettelijke maximumfactuur:
€435 over hele basisschool
de
de
Bosklassen 5 – 6 leerjaar
(facultatief, niet-verplicht)

-

verblijf en activiteiten
vervoer

+/- € 175
gratis met steun van de oudervereniging

Plattelandsklassen 3de - 4de leerjaar
(facultatief, niet-verplicht)

-

verblijf en activiteiten
vervoer

+/- € 100
gratis met steun van de oudervereniging

Sport
(facultatief, niet-verplicht)

sportklassen 2de leerjaar

+/- € 7

sportklassen 3de – 4de leerjaar

+/- € 15

De school biedt de volgende diensten aan
waarvan de ouders vrijwillig gebruik kunnen
maken. U kunt daarop vrij intekenen.
Kledij:

Richtprijs :

(in overleg met de schoolraad)

-

T-shirt

€6
eerste leerjaar en nieuwe
leerlingen gratis

-

Fluohesje

€5
peuters en nieuwe leerlingen gratis

Maaltijden:
Warme maaltijd, soep, water

€ 2,80 (kleuter) € 3 (lager)

Boterhammen (van thuis) + soep, water

€ 0,80 (kleuter + lager)

Maaltijdprijzen: remgeld (€ 0,25) inclusief

Opvang:

€ 0,40 per begonnen halfuur

