INLICHTINGENBLAD 2019 – 2020
Onze school heet "Gaspard de Colignyschool", naar de Franse admiraal Gaspard de Coligny (1516-1572), die
in het Gentse Spanjaardenkasteel gevangen heeft gezeten en die daar de Bijbel en zijn God leerde kennen.
De school wordt bestuurd door de vzw “Vereniging tot bevordering van Christelijk onderwijs te Gent”.
Deze vzw werd opgericht in 1922 en telt vandaag een honderdtal leden. De vzw wil instaan voor onderwijs
vanuit een christelijke geloofsovertuiging waarbij de Bijbel centraal wordt gesteld. We hebben een bestuur
dat eenmaal per maand samenkomt om, samen met de directeur, het schoolgebeuren te bespreken. Het
bestuur wil zo een bijdrage leveren tot de ontplooiing en de groei naar volwassenheid van de kinderen die
aan onze school worden toevertrouwd .

•
•
•
•
•
•
•
•

Mevr. Rambaut (voorzitter)
Dhr. Van Bergeijk (vicevoorzitter),
Dhr. Medart (secretaris),
Dhr. Van Kesteren (penningmeester),
Mevr. Joziasse,
Mevr. Verheye,
Dhr. Van Bignoot, ,
Dhr. Bruynooghe

Ouders die meer willen weten over deze vereniging (bv. om lid te worden) kunnen inlichtingen bekomen
bij de directeur of de voorzitter van het bestuur.
Het beschermcomité van onze school organiseert de fancy fair, de kaas- en wijnavond en het schoolfeest.
Haar leden zijn: Kim Colpaert, Stephanie Braems, Dora Matthys-Rog, Vincent Mouton, Ouns Kissiyar,
Tom Baudewijn & Paul Bruynooghe.
De ouderraad .
In eerste instantie zal de ouderraad optreden als spreekbuis voor de ouders in de school en wil het een brug
vormen tussen de ouders en de school om samen met het schoolteam de belangen van de leerlingen zo
goed mogelijk te behartigen. Via overleg wil de raad een positieve bijdrage leveren aan het beleid en de
dagelijkse werking van de school. Graag willen de leden de school ook bijstaan bij concrete vragen of noden.
Had u graag input of feedback gegeven die de school kan helpen? U mag de ouderraad altijd aanspreken.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Soetkin Roskam, mama van Stan (L6)
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Het schoolbestuur is de inrichtende macht van onze school en bestaat uit volgende leden :
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De schoolraad is een officieel en verplicht orgaan binnen onze school. Ze is samengesteld uit
vertegenwoordigers van 3 geledingen: Ouders; leerkrachten & vertegenwoordigers uit de lokale
gemeenschap.
De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid over de brede schoolwerking die leerlingen, ouders
en leerkrachten ten goede komen. De schoolraad komt ongeveer 3 keer per jaar samen.
De leden, voor 4 jaar verkozen zijn:
Erwin Willems (directie)
Tonia De Witte (kleuterjuf),
Claudine Soete (onderwijzeres),
Stephanie Dierckxsens (ouder)
Lien De Meester (ouder),
Soetkin Roskam (ouder),
Martine De Jonge (extern, oud bestuurslid),
Eefje van der Linden (extern persoon, theologe),

Voor
meer
informatie
verwijzen
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolraad

we

graag

naar

de

website:

Pedagogisch project
Onze school is een protestants-christelijke school. Aan de grondslag van onze opvoeding ligt de Bijbel.
Als “School met de Bijbel” streven we naar een familiale sfeer waarin kinderen de mogelijkheid krijgen Jezus
Christus te leren kennen vanuit Gods woord. Vanuit die Bijbelse overtuiging willen we hen de kans geven
zich te ontwikkelen op verstandelijk, emotioneel, sociaal en cultureel vlak.
In de realisatie van dit opvoedingsproject heeft elke leerkracht zijn opdracht, waarvoor hij zich bij zijn
aanstelling geëngageerd heeft. Ook aan kinderen met leerstoornissen wordt de nodige aandacht besteed.
Hiervoor zijn aangepaste stappenplannen uitgewerkt.
Vereniging ter Bevordering van het Christelijk Onderwijs te Gent vzw
Rijsenbergstraat 40, 9000 Gent
Directie en secretariaat: 09 222 65 47
Zorgcoördinator: 09 220 39 98
info@mijnschool.be
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SCHOOLJAAR 2019 - 2020
Leerkrachten (normaliter)
•

Erwin Willems

: directeur

•

juf Stéphanie Braems

: klastitularis peuterklas- 1ste kleuterklas
(graadsklas)

•

juf Leen De Muynk

: klastitularis 1ste kleuterklas

•

juf Tonia De Witte

: klastitularis 2de kleuterklas

•

juf Lisa Dujardin

: klastitularis 3de kleuterklas

•

meester Christophe van der Sluis

: ondersteunend voor 5 lt

•

juf Frieda Jacobs

: kinderverzorgster

•

juf Hilleen Blommaert

: klastitularis 1ste leerjaar 4/5

•

meester Christophe vd Sluis

: 1/5 duo in L1 + ondersteuning/co-teaching

•
•

juf Nele Claus
juf Frauke

: klastitularis 2de leerjaar 4/5
: 1/5 duo in L2

•
•

juf Karen Schmitt
meester Christophe vd Sluis

: klastitularis 3de leerjaar, halftijds duobaan
:
3de leerjaar, halftijds duobaan

•

meester Dieter De Meester

: klastitularis 4de leerjaar

•

juf Claudine Soete

: klastitularis 5de leerjaar halftijds duobaan

•

juf Monia Aerts

:

•

meester Wesley Rogiest

: klastitularis 6de leerjaar

•

juf Kim Colpaert

: Zorgcoördinator (int. vr Saskia Vankeirsbilck)

•

juf Frauke Deschrevel

: zorgjuf & klasondersteuning

•
•

juf Kim Colpaert
meester Steyn Van Overberghe

: turnlerares Lager / Kleuter / ICT-Coördinator
: turnleraar lager

5de leerjaar halftijds duobaan
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: beleidsondersteuning/aanvangsbegeleiding
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Secretariaat:
•
•

Sabine Thienpondt ma & do
Christophe Logier di

: schooladministratie/boekhouding
: schooladministratie/leerlingenadm.

Hygiënisch assistenten:
Adeline Niyratabaro
Naomi Van Der Smissen

: Hygiënisch assistente
: Hygiënisch assistente
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•
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Inleiding
Op de volgende bladzijden vindt u een aantal inlichtingen die bij de aanvang en in de loop van het
schooljaar van nut kunnen zijn. Lees ze aandachtig en houd rekening met de regelingen die erin
voorkomen, ze kunnen u helpen voor een goede gang van zaken.
Bewaar dit schrijven, het kan u in de loop van het jaar zeker diensten bewijzen.

Organisatie van de schooluren

Beste ouder(s), zorg ervoor dat uw kind(eren) tijdig op school aanwezig is/zijn. Ook de kleuters vangen
hun activiteiten op het vastgestelde uur aan. Telaatkomertjes storen dus niet alleen de les, maar missen
ook een gedeelte van de activiteit.

Voor - en naschoolse opvang
Voor en na schooltijd is er toezicht verzekerd. 's Morgens vanaf 07.30 uur,
's namiddags tot 18.00 uur,
Voor de kleuters is er een afzonderlijke opvang voorzien van 16.00 uur tot 17.30
uur. Vanaf 17.30 uur tot 18.00 uur is de opvang samen met de leerlingen van de
lagere school.

Tarieven
•
•

Voorschoolse opvang, van 07.30 uur tot 08.00 uur, wordt € 1,00 per kind aangerekend.
Naschoolse opvang
o Om 16.00 uur wordt € 1,00 per kind aangerekend.
o Om 16.30 uur wordt € 1,00 per kind aangerekend.
o Om 17.00 uur wordt € 1,00 per kind aangerekend.
o Om 17.30 uur wordt € 1,00 per kind aangerekend.

Om 18.00 uur eindigt de naschoolse opvang. Dan eindigt ook de verantwoordelijkheid van de leerkracht
belast met het toezicht. Van ouders die hun kinderen wegens onvoorziene omstandigheden niet tijdig
kunnen afhalen, verwachten wij dat ze ons verwittigen. Er wordt dan wel € 3,00 per kind aangerekend, voor
het eerste kwartier, en € 6,00 extra per bijkomend kwartier.
We bieden de mogelijkheid aan de leerlingen om twee maal per week deel te nemen aan
een begeleide huiswerkklas. Kinderen die ingeschreven zijn voor deze faciliteit betalen
hiervoor € 1,00.
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De lessen beginnen 's morgens om 08.40 uur en duren tot 12.00 uur.
's Namiddags beginnen zij om 13.15 uur en eindigen om 15.30 uur.
Woensdagmorgen is er les tot 12.00 uur.
Vrijdagnamiddag eindigen de lessen eveneens om 15.30 uur.
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Woensdagopvang
Op woensdag eindigt de school om 12u00. Vanaf 12.30 uur wordt € 1,00 per kind aangerekend.
Vanaf 13.00 uur begint de opvang. De kinderen eten eerst samen hun boterhammen op.
Organisatie
• Tussen 13.30 uur en 16.30 uur wordt een activiteit aangeboden (knutselen, sporten, …)
• Er is mogelijkheid tussen 13u en 17u tot individuele leerlingenbegeleiding door Chantal Dupont
(vrijwilliger). Op aanvraag.
• Tussen 16.30 uur en 17.00 uur is er studie.
• Tussen 17.00 uur en 18.00 uur : vrij spel. De opvang eindigt om 18.00 uur.
De kostprijs bedraagt €6,00.

Onze school werkt samen met het CLB van het gemeenschapsonderwijs (GO)
van Gent, Voskenslaan 262.
Voor info betreffende de samenstelling en werking van het CLB-team kunt u
steeds bij de directie terecht. (of bezoek onze schoolwebsite:
www.mijnschool.be).

Ouders die problemen hebben in verband met schoolrijpheid, keuze van studierichting, ... wenden zich tot
de directeur. Een afspraak wordt dan gemaakt.

Organisatie van oudercontacten
Jaarlijks worden er verschillende tussentijdse oudercontacten door de school
georganiseerd. Voor de data van de individuele oudercontacten: zie
jaarkalender.
In september wordt er een “klassikale” ouderavond ingericht. Alle ouders
worden samen in de respectievelijke klassen verwelkomd en krijgen info over
het klasgebeuren.

•
•

Donderdag 12 september: klassikaal lager om 19u
Dinsdag 17 september: klassikaal kleuter om 16u en om 19u

Uiteraard kunnen ook op andere tijdstippen contacten tussen ouders en leerkrachten georganiseerd
worden, indien nodig.
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CLB
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Betalingen
Alle betalingen gebeuren op onderstaand rekeningnummer, op naam van
Gaspard de Colignyschool: BE21737040464403
Op het einde van elke maand krijgt u steeds een gedetailleerde rekening. De
betalingen gebeuren bij voorkeur d.m.v. domiciliëring.
Aan alle kinderen die ‘s middags blijven eten, wordt € 0,40 aangerekend onder
de rubriek ‘middagtoezicht’

€ 3,50 (soep & toezicht incl.) *
€ 3,00 (soep & toezicht incl.) *
€ 0,65 (toezicht incl.)
€ 0,40 bij eigen maaltijd
€ 0,50

* menu zie website of affichage
Maximumfactuur
Voor sportactiviteiten, zwemlessen, toneelbezoeken, schoolactiviteiten van één dag betaalt u maximaal:
• € 45 voor uw kleuters
• € 90 voor een kind van de lagere school.
Voor extra-muros-activiteiten van een volledige schooldag of meerdaagse uitstappen, bv. bosklassen,
boerderij- of zeeklassen, mag de school maximaal € 440 aanrekenen voor een kind uit de lagere school
voor de hele duur van het lager onderwijs.
De effectieve kost van de uitstappen en het zwemmen wordt aangerekend op de schoolfactuur.
(behalve één schooljaar lang gratis zwemmen in L1)
Info en vragen over uw factuur:
Elke dag vanaf 8u30, behalve op woensdag & vrijdag, bent u welkom op het secretariaat bij Sabine.

Rapporten en getuigschriften

De leerlingen van de lagere school krijgen een rapport op de volgende dagen:
• Vrijdag 20 december 2019
• Vrijdag 03 april 2020
• Dinsdag 30 juni 2020

Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de leerling die in voldoende mate de
eindterm gerelateerde leerplandoelen heeft bereikt.
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Tarieven middag:
• Warme maaltijden lager:
• Warme maaltijden kleuters:
• Soep ‘s middags :
• Middagtoezicht:
• Melk ‘s morgens:
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Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom
het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere
schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde
schooljaren lager onderwijs staat. De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor
het getuigschrift basisonderwijs.
Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs
behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig
worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift
basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd
uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtpunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling
krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

Vanaf het eerste leerjaar gaan de leerlingen regelmatig zwemmen in het GUSB.
Aangezien de zwemlessen in de lagere school op het lesrooster staan en dus verplicht
zijn, kunnen alleen leerlingen die in het bezit zijn van een schriftelijk bericht van de
dokter, ontslagen worden van de zwemles. Het zwemrooster wordt meegegeven in
september.
Het gebeurt, zeker bij slecht weer, dat we gebruik maken van het openbaar vervoer om ons naar het
zwembad te verplaatsen. De kinderen die in Gent wonen brengen steeds hun buspasje mee! Bij ziekte
(doktersbriefje of briefje van de ouders) wordt het bedrag afgetrokken van de maandfactuur.

Ouderparticipatie
Indien u de hulpfiche hebt ingevuld, zal u gecontacteerd worden om tijdens het schooljaar een
handje toe te steken voor de door u opgegeven taak. We zijn heel erg blij met uw
betrokkenheid en dragen dit hoog in ons vaandel.

Opmerkingen
•

We stimuleren de kinderen om tijdens de speeltijd van 10u fruit te eten. Ze brengen
geen snoepgoed mee naar school. Fruit en/of koek is wel toegelaten, in een
aangepast doosje. Water in een hervulbare fles. We hopen hierbij op uw
medewerking.

•

Speelgoed wordt niet meegebracht naar school, tenzij de leerkracht hier specifiek om vraagt. De
school neemt geen verantwoordelijkheid voor speelgoed dat door de kinderen naar school wordt
meegenomen.

•

De kinderen die met een fiets naar school komen zijn verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen. In
het belang van de veiligheid van uw kind, willen we vragen om er voor te zorgen dat de fiets van
uw kind aan de wettelijke voorschriften voldoet. Een “fluohesje” wordt ten zeerste aangeraden! Het
is wenselijk dat u voorziet in de begeleiding van uw kinderen die met de fiets komen. U begrijpt dat
onze jonge kinderen de gevaren van het steeds drukker wordend verkeer moeilijk kunnen
inschatten.
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Zwemmen
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•

De politie heeft ons gevraagd om zo weinig mogelijk dubbel te stationeren. Vanaf schooljaar 201516 is er een bredere veiligheidszone aangelegd aan de schoolpoort. Stop a.u.b. niet voor maar
achter het zebrapad als u even stilstaat. Bij het kort parkeren: wilt u ook de motor van uw wagen
stilleggen als u meegaat met uw kind.

Schooltoelage : info secretariaat / website

•
•
•
•

Instapklas + mengklas K1
Eerste kleuterklas
Tweede kleuterklas
Derde kleuterklas

max 20
max 20
max 22
max 18

•
•
•
•
•
•

Eerste leerjaar
Tweede leerjaar
Derde leerjaar
Vierde leerjaar
Vijfde leerjaar
Zesde leerjaar

max 20
max 22
max 22
max 22
max 22
max 20

Je kan de website van de stad Gent raadplegen voor de actuele plaatsten die voorhanden zijn op school: zie
www.meldjeaan.be
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Geschatte capaciteit voor het schooljaar 2019-2020:
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JAARKALENDER
SEPTEMBER
maandag 2 september

1ste schooldag

maandag 9 september

Opstart huiswerkklas

donderdag 12 september

Oudercontact lager

dinsdag 17 september

Oudercontact kleuter om 16u & 19u

woensdag 25 september

Pedagogische studiedag: Lesvrij

zaterdag 12 oktober

FANCY FAIR

maandag 14 oktober

Vrije dag

maandag 28 oktober tot 3 november

Herfstvakantie

NOVEMBER
maandag 11 november

Wapenstilstand - geen school

donderdag 14 november

Individueel oudercontact (iedereen)

DECEMBER
woensdag 4 december

Sint op school

donderdag 19 december

Kerstfeest lager

vrijdag 20 december

Rapport

vrijdag 20 december

kleuterkerstfeest

23 december tot 5 januari 2020

Kerstvakantie

FEBRUARI
vrijdag 7 februari

toneelvoorstelling kleuters en L1

24 februari tot 1 maart

krokusvakantie
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OKTOBER
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MAART
dinsdag 17 maart

Individueel oudercontact (iedereen)

woensdag 18 maart

Kleuterbal

woensdag 25 maart

Pedagogische studiedag: lesvrij

APRIL
vrijdag 3 april

Rapporten en Paasviering

maandag 6 april tot 19 april 2019

Paasvakantie

vrijdag 1 mei

Feest van de arbeid (geen school)

vrijdag 22 mei

Brugdag (geen school)

donderdag 21 mei

Hemelvaart

JUNI
maandag 1 juni

Pinkstermaandag

zaterdag 6 juni

SCHOOLFEEST

maandag 8 juni

Vrije dag

woensdag 10 juni

Kleutersportdag

woensdag 17 juni

Afscheid K3

donderdag 25 juni

Individueel oudercontact (iedereen)

maandag 29 juni

Afscheid L6, rapport

dinsdag 30 juni

½ dag school, vakantie

INLICHTINGENBLAD 2019 – 2020 – Vrije basissschool Gaspard de Coligny – school met de Bijbel

MEI

11

