
 

  

 

      

INFOBOEKJE (Goed bijhouden!) 
Beste ouders, 

In dit infoboekje vinden jullie een aantal gegevens die betrekking hebben op het schooljaar 2019-

2020 

We duimen voor een keitof schooljaar voor iedereen in GO! basisschool Roeselare Ring en 

basisschool De Wissel ! En mochten jullie nog vragen hebben, aarzel dan niet om de juffen en de 

meesters aan te spreken. Wij helpen jullie graag verder!  

Ook als directeur draag ik elk kind en elk gezin in mijn hart. Ik geloof dat een kind dat zich goed 

en gelukkig voelt op school, zich ook goed kan ontwikkelen en leren. Ik wil benadrukken dat ik er 

ben voor jullie. Met al jullie vragen kan je steeds langskomen of mij bellen op het nummer: 

051 27 27 72. 

Zoals vorig schooljaar hebben we ook de klasjes van De Wissel. Dit is een vestigingsplaats van het 

MPI Sterrebos en staat open voor kinderen van het type basisaanbod. Dit initiatief zorgt ervoor 

dat kinderen type basisaanbod van het buitengewoon basisonderwijs zoveel mogelijk 

geïntegreerd worden in het regulier basisonderwijs. 

Dit jaar krijgen de klassen van de Wissel een nieuwe naam nl. Wissel Oost en Wissel West. 

Leven in groep vraagt een aantal afspraken. Wij rekenen op de steun en de medewerking van alle 

ouders om de afspraken en regels van onze school stipt na te leven zodat de goede werking van 

de school niet verstoord wordt. Onderstaande afspraken vraag ik dus om aandachtig te lezen en 

ook op te volgen. Waarvoor onze dank. 

Met vriendelijke groeten, Brigitte Plovie – directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Het leerkrachtenteam 

Peuters en eerste kleuter: juf Sabine Riviere 

Tweede kleuter:  juf Elien Loyson  

Derde kleuter:   juf Sylvia Dewyse 

Ondersteuning kleuters: meester Siebe Bogaerts 

kinderverzorgster   Martine Cogghe 

Kleuterturnen:   juf Joséanne Van Hove 

Eerste leerjaar:   juf Elke Vierstraete en juf Silke Verhulst 

Tweede leerjaar:  juf Jolien Loyson en juf Phaedra Decoene 

Derde leerjaar:   juf Virginie Demeulemeestere en juf Lorien Debruyne  

Vierde leerjaar:   juf Manuela Lema en juf Evi Cappelle 

Vijfde leerjaar:   meester Stijn Van de Walle  

Zesde leerjaar:   meester Miek Feys 

Turnen/zwemmen:  meester Matthias Maenhout en meester Nick Decaesstecker 

Grote wereldklas:  juf Veroniek Valcke 

Kleine wereldklas:  meester Siebe Bogaerts 

Leerkracht katholieke:  juf Sabine Callewaert 

Leerkracht zedenleer:  juf Tina Ghillebert 

Leerkracht orthodoxe:  meester Samuel Christiaens 

Leerkracht islamitische:  meester Abdelfettah Hamdi 

Leerkracht protestantse: juf Els David 

Zorg lager en kleuter:  juf Carole Vermersch 

Leerkracht Wissel West  juf Ann Vanhaverbeke  

Leerkracht Wissel Oost  juf Keshia Bocqué 

Ondersteuning/crea/turnen juf Karen Verkinderen 

Type coach De Wissel  juf Veronique Lammertyn 

 

Opvang ’s morgens:  Brenda 

Opvang ’s avonds:  Tonia 

Buschauffeur:   Kristof  

Busbegeleidster:  Patricia  

Onderhoudspersoneel:  Annelies en Kristof 



 

Secretariaat en brugfiguur 

 Secretariaat 

*Natalie Lefere 

*Daphne Boussemaere 

*Kathy Swertvaegher 

 

 

Brugfiguur  

Daphné Debels werkt vanuit Stad en OCMW Roeselare als brugfiguur Onderwijs. 

In haar job maakt ze de brug tussen ouders, school en de omgeving. 

Jullie kunnen bij haar terecht met allerhande vragen: Documenten die moeilijk te 

begrijpen zijn, vragen over moeilijkheden thuis, vakantieopvang, hobby’s, wonen en 

leven in Roeselare,… 

Elke maandag en woensdag is Daphné aanwezig op school. Je kan haar ’s morgens 

terugvinden aan de schoolpoort. Je mag haar ook contacteren via mail, facebook, what’s app of 

opbellen. 

Elke woensdag van 11 uur tot 12 uur is er een ‘papierenuurtje’. Heb je vragen over brieven die je niet 

begrijpt? Kom dan zeker langs in het bureau. 

 daphne.debels@roeselare.be 

 0472 56 92 90 

 Daphné brugfiguur 

 

Openingsuren  

Van maandag tot vrijdag              voormiddag    08u40 tot 11u25 
                                                           Namiddag       12u45 tot 15u30 
 
Alleen op woensdagvoormiddag   08u40 tot 12u10 
 
Woensdagnamiddag:   VRIJ 

 

- Kom op tijd!  

o Als je te laat bent, stoor je de lessen. Het is belangrijk om op tijd te komen in de 

klas! 

o Om 9uur wordt het poortje gesloten.  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Voormiddag 
Natalie 
 
 
Namiddag 
Daphne 

Voormiddag 
Kathy 
Daphne 
 
Namiddag 
Natalie 
Kathy 

Voormiddag 
Kathy 
Daphne 
 
 

Voormiddag 
Natalie 
Kathy 
 
Namiddag 
Kathy 
Daphne 

Voormiddag 
Daphne 
 
 
Namiddag 
Natalie 



 

o Ben je te laat? Dan kom je naar het secretariaat. Een secretariaatsmedewerker 

brengt je kind naar de klas. 

- ’s Morgens mogen de ouders met hun kleuter op de speelplaats of in de kleuterspeelzaal om 

afscheid te nemen. Als het belt, verlaten de ouders het schooldomein. Dan begint je kleuter 

aan een superleuke dag bij de juf of meester.  

- NIEUW! De ouders van de lagere schoolkinderen nemen afscheid in de KISS&BYE-zone (NIET 

op de speelplaats). Daar is je kind in de goede handen van de juffen en meesters 😊 

 

Afhalen van je kind 

- Je kind blijft in de les tot de lessen eindigen (15u30). Tenzij je als ouder toestemming krijgt 

van de directie.  

- Om 15u30 gaat het poortje open en kunnen jullie buiten wachten aan de grote zaal 

(hoofdingang) – leerkrachten zorgen dat alle kinderen veilig tot bij hun ouders geraken. 

- Wanneer je kind niet wordt opgehaald, gaat het naar de studie (tot 16uur) Kleuters en 1ste 

leerjaar gaan onmiddellijk naar de avondopvang. 

- Je kind wordt nooit meegegeven met personen die niet gekend zijn in de school tenzij dit 

vooraf werd meegedeeld. 

- De busleerlingen gaan via het secretariaat naar de bus. Indien je kind toch onverwacht niet 

mee moet met de bus, dan wacht je ook aan de hoofdingang. (Gelieve dit voor 15u door te 

geven aan het secretariaat!) 

- Stoor niet tijdens de lessen. Meld je steeds aan op het secretariaat of bij de directie. 

- Parkeer op een reglementaire plaats in de Groenestraat – NIET op de parkeerstrook van de 

bus. 

- Wij vragen uitdrukkelijk om het schooldomein – BRANDWEG!! niet op te rijden, tenzij in 

uitzonderlijke omstandigheden (gips, …) 

- Als de leerkracht ’s avonds uw kind aan u heeft overgedragen bent u verantwoordelijk. 

- Laat uw kinderen niet alleen het voetpad/de straat oplopen aub 

 

Busvervoer 

Kinderen die gebruik maken van het busvervoer ’s morgens en/of ’s avonds 

houden zich aan het busreglement.  

Ieder kind krijgt de eerste week een vaste plaats op de bus. Dit is de plaats voor de 

rest van het schooljaar. 

Wij doen ons uiterste best om alle kinderen op een veilige manier en zo snel als mogelijk thuis te 

brengen.  

Let op: wij zijn geen taxi. Er zijn op- en afstapplaatsen. Het is niet mogelijk om iedereen aan 

zijn/haar deur op te halen of af te zetten. Wij kunnen ook niet zomaar op vraag onze volledige 

busrit wijzigen. De busbegeleidster is niet verzekerd om kinderen de straat over te steken en zijn 

enkel bevoegd OP de bus. Als ouder sta je dus klaar op de afgesproken plaats, op het 

afgesproken tijdsstip met je kind. 

 

Prijzen – zoals vastgelegd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur. 

Jaarabonnement: €110 (kleuters) 

   €130 (1ste, 2de en 3de leerjaar) 

   €150 (4de, 5de en 6de leerjaar) 

Weekabonnement €15 

Prijs per rit:  €1,50 

 



 

Het secretariaat berekent steeds de voor jou meest voordelige prijs. 

 

Andere verplaatsingen met de bus? 

Alle andere verplaatsingen met de bus (uitstappen, bezoeken De Spil, bib-bezoek) worden apart 

aangerekend op de schoolfactuur. Voor het vervoer naar het CLB en naar het zwembad, moet 

niet betaald worden. 

 

Indien meerdere kinderen in een gezin gebruik maken van de bus is spreiding van betaling na 

overleg met de directie mogelijk. 

 

Middagmaal 

Prijzen 

1. Kleuters 

- Warm middagmaal   €2,70 

- Kleuter vegetarisch   €2,70 

- Kleuter zonder varkensvlees halal €2,70 

- eigen lunchpakket met soep  €0,85 

in de prijs inbegrepen soep water en bestek 

 

- eigen lunchpakket zonder soep  GRATIS 

Je krijgt geen soep of water in de refter. Je brengt je eigen drankje mee (water, fruitsap of 

melkdrankje → GEEN FRISDRANK) 

 

2. Lager 

- Warm middagmaal   €3.40 

- Kleuter vegetarisch   €3.40 

- Kleuter zonder varkensvlees halal €3.40 

- eigen lunchpakket met soep  €0,90 

in de prijs inbegrepen soep water en bestek 

 

- eigen lunchpakket zonder soep  GRATIS 

Je krijgt geen soep of water in de refter. Je brengt je eigen drankje mee (water, fruitsap 

of melkdrankje → GEEN FRISDRANK) 

Indien een kind afwezig is wegens ziekte en indien de afwezigheid gewettigd werd, betaal je de 

maaltijd niet. Wie niet voor 9 uur verwittigt, betaalt de bestelde maaltijd toch. 

 

In het begin van het schooljaar kies je welke maaltijd je kind zal nemen. Je houdt je aan deze keuze. Dit 

om planlast voor leerkrachten en secretariaat te verminderen en een correcte facturatie na te streven. 

Wij danken iedereen voor het begrip.  

Ouders die een noodzakelijke wijziging moeten doorvoeren tijdens het schooljaar bespreken dit een 

maand op voorhand (in functie van de bestellingen!!) met de directie. 

Wij serveren gezonde, gevarieerde en evenwichtig samengestelde maaltijden. 

 

NOTEER DE NAAM VAN JE KIND OP ZIJN/HAAR BROODDOOS!!! 

 

 



 

Zwemmen en sport 

 

Trek gemakkelijke en sportieve kledij aan voor de turnlessen.  

Ieder kind kleedt zich na het turnen om. Dit is belangrijk voor de hygiëne. 

 

 

MEEBRENGEN: 

- Een verse T-shirt 

- Een kort turnbroekje 

- Stevige gymschoenen want wij gaan zoveel mogelijk naar buiten.  

- Kleuters en 1ste leerjaar schoenen ZONDER veters.  

Dit alles in een turnzakje. Zet de naam van je kind op alles.  

Naast de wekelijkse turnlessen hebben we ook dagelijks bewegingstussendoortjes. Samen 

bewegen is niet alleen leuk maar verhoogt ook de concentratie om te leren. Het is ook geweten 

dat de jongeren te weinig bewegen, daar willen wij als school aan werken.  

 Deze lessen worden dit jaar door meester Nick voor alle klassen uitgewerkt en gaan door op 

donderdagnamiddag. 

Eén keer per jaar zijn er ook sportklassen voor de kinderen van 1ste tot 6e leerjaar. Op die dag 

leren de kinderen heel wat nieuwe sporten kennen. Deze sportklassen gaan door in januari in de 

sportaccommodatie in Schiervelde. De leerlingen krijgen hiervoor nog een brief mee. 

 

Op maandag is er zwemmen. In het zwembad SPORT-OASE leert meester Matthias 
ons zwemmen. 
We gaan enkele weken na elkaar zwemmen, dit is beter om te leren zwemmen. 
De zwemgroepen worden telkens goed begeleid. 

Conform het leerplan zetten we vooral in op het zwemmen in het 1ste, 2de en 3de leerjaar. Vanaf 
het vierde leerjaar krijgen de leerlingen onderhoudsbeurten. 
Er worden ook 4  zwembeurten voorzien voor het 3de kleuter (watergewenning). 
Het zwemmen kost € 1 per zwembeurt, het busvervoer is gratis.  
Zwemmen en turnen is een verplicht vak, (eindtermen!) voor alle leerlingen van het lager 
onderwijs. NIET-deelname moet gewettigd worden met een doktersattest.  
 
MEEBRENGEN: 

- Handdoek 
- Zwemgerief 

LET OP: Voor de jongens → geen  zwemshort 
- Badmuts: Verplicht aan te kopen via de school. Dit kost € 1 (betalen via de schoolfactuur). 

Bij verlies moet je een nieuwe badmuts kopen.   
 
Vergeet je kind zijn/haar zwemgerief?  
➢ 1x vergeten krijgt uw kind een reserve van school 
➢ 2x vergeten is NIET mee gaan zwemmen. Uw kind zal een opdracht moeten uitvoeren in 

een andere klas.  

 

 



 

Facturatie op het einde van elke maand. 

Op het einde van elke maand krijgt je kind een factuur mee naar huis. 

Dank je om deze op tijd te betalen! Bij meer dan twee niet-betaalde facturen zijn 

wij genoodzaakt om alle dienstverlening te stoppen (maaltijden, drank, bus).  

Als je problemen hebt om de facturen tijdig te betalen, laat dit weten aan de 

directie. We kijken samen voor een oplossing. 

 

Contactpersoon voor openstaande facturen: Kathy (secretariaat) helpt u graag verder. 

 

Godsdienst of zedenleer 

In het gemeenschapsonderwijs kunnen ouders van kinderen in het lager onderwijs een keuze 

maken van godsdienst: één van de erkende godsdiensten in ons land of vrijzinnige moraal. 

 

Deze keuze maakt je op het einde van het derde kleuter om in het eerste leerjaar te starten. 

 

Een wijziging van godsdienst dient te gebeuren voor het einde van vorig schooljaar. Na deze 

datum kan er niet meer veranderd worden en blijft de keuze voor de rest van het schooljaar 

gelden. 

 

De lessen godsdienst/zedenleer (2u per week) worden gegeven door bijzondere leermeesters, 

die aangesteld worden door de betrokken kerkelijke overheid of de inspecteur zedenleer. 

 

Data van communies en lentefeesten worden meegegeven op de kalender. 

 

Nieuws naar ouders 

Infobrieven kan ook per mail ontvangen worden. Wie liever geen papier ontvangt, gelieve uw 

mailadres door te geven. (leerlingenfiche.) 

Klasnieuwtjes met leuke foto’s kan je ook vinden op onze facebook pagina, website en in de 

nieuwsbrief! 

Mailen naar de directie kan op brigitte.plovie@bsring.be  

 

GSM, ipad, ipod,… 

Breng geen dure spullen mee naar school!  

Wie er toch op betrapt wordt, dient de toestellen af te geven aan de directie/leerkracht tot aan 

het einde van de schooltijd. 

Wie een tweede keer betrapt wordt, overhandigt de GSM aan de directie. De ouders komen die 

dan daar ophalen. 

 Op school zijn wij ten altijd telefonisch bereikbaar. Een gsm heb je dus niet nodig op school! 

 

Wie om uitzonderlijke omstandigheden toch een gsm of dergelijke meebrengt, bespreekt dit 

vooraf met de leerkracht en de directie. 

 

 

mailto:brigitte.plovie@bsring.be


 

Opvang  

Opvang ’s morgens door Brenda: Van 7u – 8u 

Tussen 7h en 7h30:  €1,25   tussen 7h30 en 8h00:  €1,25 

 

Opvang ’s avonds door Tonia Mulier: Van 16u – 17u30 

Tussen 16h00 en 16h30:  €1,25    tussen 16h30 en 17h00:  €1,25      

tussen 17h00 en 17h30:  €1,25 

 

Opvang woensdagmiddag door Tonia Mulier : Van 12u30 – 13u30 

Tussen 12h30 en 13h00:  €1,25     tussen 13h00 en 13h30:  €1,25 

 

De opvang wordt dus berekend per beginnend halfuur. 

 

Voor de opvang koop je een opvangkaart aan op school ter waarde van €20. Deze kaart geeft 

dus recht op 16 beginnende halve uren opvang of 8uur opvang in totaal. 

Je koopt een nieuwe kaart bij de begeleider. Je betaalt deze cash. 

In de loop van maand april/mei ontvangen alle ouders die gebruik maken van onze opvang en 

waarvan alles betaald is een fiscaal attest voor het afgelopen kalenderjaar. 

 

Onze opvang is een dienstverlening: de aanwezige kinderen dienen zich aan de afspraken te 

houden en dit voor hun eigen veiligheid en die van anderen. Wie zich niet aan de afspraken 

houdt, komt niet meer naar de opvang. Vanaf 16h45 wordt aan ieder kind gratis een boterham 

met choco of confituur aangeboden. 

 

Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond krijgen de leerlingen die betalend in de opvang 

blijven, de kans om hun huiswerk te maken onder toezicht van een leerkracht. 

De leerkracht met toezicht controleert de agenda en ziet erop toe dat de leerlingen alvast met 

hun taken beginnen. Bij eventuele problemen zal de leerkracht iets noteren in het agenda van je 

kind. Wij vragen aan de ouders om ook thuis even te contoleren of uw kind klaar is met zijn/haar 

werk. 

 

Ouderparticipatie – ouderbetrokkenheid: ons OUDERTEAM 

Ouderwerking op een school is heel belangrijk. Als ouder maakt ook u deel uit van de school. 

Wie zich wil inzetten voor de school, op welke manier dan ook, kan gerust een voorstel komen 

doen bij de directie juf Brigitte. Deelname van ouders, hoe groot of hoe klein dan ook is: wij zijn 

er dankbaar voor!! De verslagen van de vergaderingen worden steeds meegegeven met onze 

nieuwsbrief. Interesse om deel te nemen? ALLE ouders zijn welkom! Kom gerust even langs in 

het bureau van de directeur. 

Oudercontacten 

Wij vinden het belangrijk dat ouders naar het oudercontact komen. 

Ouders die de directeur Mevrouw Brigitte Plovie willen spreken, zijn altijd welkom. Maak 

gerust een afspraak op 051 27 27 72 of brigitte.plovie@bsring.be  

 

Onze zorgcoördinator juf Carole is elke dag aanwezig en kan u ook te woord staan bij eventuele 

vragen of problemen. Zij volgt het klasgebeuren van dichtbij, in overleg met de klastitularis. 

Haar bureel bevindt zich vooraan in de gang van het lager onderwijs aan de linkerkant. 

mailto:brigitte.plovie@bsring.be


 

 

Voor De Wissel is dit type coach juf Véronique Lammertyn. Indien u haar wil spreken, kunt u 

een afspraak maken via de directeur mevrouw Brigitte Plovie of via MPI Sterrebos. (Directeur: 

mevrouw Conny Wallyn) 

 

De leerkrachten zijn ook steeds bereid u alle gewenste info te verstrekken over uw kinderen of 

tijd te maken om eventuele problemen te bespreken. Deze besprekingen kunnen echter niet 

doorgaan tijdens de lesuren. Maak gerust een afspraak. 

 

 

Blijf nooit langer dan nodig met vragen of opmerkingen zitten. 

 

Op regelmatige tijdstippen worden oudercontactavonden gehouden (op de donderdag voor 

een vakantie!) waarop de evaluaties van uw kind besproken worden. 

Wij rekenen op uw aanwezigheid! Uw kind verdient uw aandacht na zijn inzet en inspanningen. 

Voor het tijdstip van oudercontact kan u intekenen via een brief dat uw kind steeds vooraf 

meekrijgt. Wij vragen om uw begrip dat niet iedereen om 16u kan aan bod komen …. We 

proberen ook lange wachttijden te voorkomen. 

Er worden nooit rapporten besproken vòòr het oudercontact. 

 

Besmettelijke ziekten 

In het belang van iedereen vragen we de ouders om de school te verwittigen als hun kind lijdt 

aan een besmettelijke ziekte. 

 

Een netelig probleem: luisjes!  

De ouders hebben de plicht de haren van hun kinderen regelmatig te 

controleren op vervelende beestjes. Het is noodzakelijk, in geval van 

besmetting de school te verwittigen zodat maatregelen kunnen genomen 

worden om uitbreiding van de plaag te vermijden. Wij willen bij de kinderen 

en de ouders het luizen-taboe doorbreken. Iedereen kan luizen krijgen. Het is zeker geen 

schande, maar wel een vervelende besmettelijke aandoening. Als iedereen samenwerkt is het 

probleem zo weer onder controle en is onze school ook weer luizenvrij. 

Bij besmetting brengen wij u ook op de hoogte. 

 

Gebruik van medicatie op school: 

Wij vragen uitdrukkelijk om GEEN MEDICATIE mee te geven aan je kind zonder 

uitvoerig overleg met de directie, de leerkracht of het secretariaat. Een kind 

dat ziek is, hoort eigenlijk niet op school.  

 

Moet je kind toch medicatie nemen tijdens de schooluren?  

- Breng de medicatie naar het secretariaat. 

- Breng een doktersbriefje mee met de beschrijving hoe in te nemen en welke dosis. 

De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden bij allergische reacties na toediening van 

meegebrachte medicatie. Geef in geen geval medicatie mee aan uw kind in de boekentas. Denk 

aan de veiligheid van alle kinderen. Pilletjes lijken dikwijls op snoepjes. 

 

 

 



 

CLB – centrum voor leerlingenbegeleiding 

Onze school werkt samen met het CLB Mandel & Leie, Hugo Verrieststraat 36 – 8800 Roeselare  

- 051/22.64.54 

De hoofdzetel is gevestigd in Kortrijk – Burgemeester Nolfstraat 11-13. 

 

Ouders hebben het recht de individuele begeleiding door het CLB te weigeren. 

In geval van weigering moet een formulier ingevuld worden. 

 

Het CLB heeft ook een medisch luik, er is een dokter en een verpleegster aan deze dienst 

verbonden. Het medisch schooltoezicht is wettelijk verplicht, je kan dit niet weigeren. Alle 

ouders hebben wel het recht mee te gaan naar het medisch schooltoezicht. Jullie worden 

hiervan steeds vooraf ingelicht. 

 

Gedrag en afspraken 

Wij zijn een school met een hart voor kinderen. Daarom moet ieder kind zich veilig kunnen 

voelen en weten welke afspraken er op school zijn. Het sleutelwoord is wederzijds respect. 

 

Wij vragen dan ook van al onze kinderen uitdrukkelijk een beleefd gedrag tegenover alle 

medeleerlingen, personeelsleden, medewerkers en bezoekers van onze school, zowel in onze 

school als erbuiten. 

 

Wie zich niet aan deze afspraken kan houden en zich niet gedraagt, zal hiervoor onmiddellijk 

aangesproken worden. Er kan een nota in het agenda ingeschreven worden of de ouders 

worden hiervan telefonisch ingelicht of aangesproken. 

 

Tijdens de speeltijden mogen de kinderen zich buiten goed uitleven. Ook op onze speelplaats 

zijn duidelijke afspraken, in functie van de veiligheid van iedereen. Tijdens alle speeltijden zijn er 

telkens 2 leerkrachten van toezicht. 

 

Vechten wordt niet getolereerd. Wie fysiek geweld gebruikt wordt de toegang tot de speelplaats 

ontzegd en verblijft tijdens de speeltijd in de gang van het secretariaat en het bureau van de 

directeur. 

 

Als uw kind met problemen thuiskomt, vragen wij uitdrukkelijk om ons hiervan op de hoogte te 

brengen. Wij kunnen het in geen geval toestaan dat u als ouder zelf andere kinderen aanspreekt 

of terecht wijst. Dat is onze bevoegdheid. Trouwens, u zou het zelf niet leuk vinden als een 

andere ouder uw kind terecht wijst en daarmee misschien ook bang maakt. Kom het melden 

aan ons, dan nemen wij dit op. 

 

In de opvoeding van elk kind is het belangrijk een veilige structuur te bieden en hen waarden als 

vriendschap, respect, … mee te geven. Rust en duidelijkheid is voor ons ook de sleutel tot  

veiligheid. 

 

 

 

 



 

Gezondheid op onze school 

Wij willen ons ook inspannen om op onze school de lichamelijke, mentale en sociale gezondheid 

van onze leerlingen te bevorderen. 

- Kwaliteitsvolle en evenwichtig samengestelde schoolmaaltijden (ook vegetarische menu en 

menu halal) 

- Maandmenu wordt meegedeeld via de nieuwsbrief en op de website 

- Verjaardagtraktaties: geen opbod nodig! Overdrijf zeker niet! Geen snoep. Toffe 

alternatieven zijn leuk! 

- Fruit: ieder ouder kan voor zijn kind intekenen op het fruitproject. Voor slechts €6 per 

schooljaar krijgt uw kind elke week een lekker stukje vers fruit. Zo leren ze heel wat 

fruitsoorten kennen en nemen ze een gezond tussendoortje. 

- Op andere dagen fruit meegeven met uw kind is een goede gewoonte. 

- Zeker voor de jongere kinderen: gelieve het fruit te wassen, te schillen en mee te geven in 

een hermetisch afgesloten potje. 

- Gezonde drankjes en vooral meer water: we weren alle gesuikerde frisdranken – geef 

gezonde (melk)drankjes mee met uw kind. 

- Meer drinken is ook meer plassen – uw kind mag altijd naar het toilet gaan om te plassen 

MAAR mag daar natuurlijk geen misbruik van maken. 

- Gezonde tussendoortjes: geen snoeprepen en chips op onze speelplaats. 

- Meer sport en beweging. 

- Blijvende aandacht voor het ontbijt: een gezond ontbijt maakt dat we goedgemutst naar 

school komen en geconcentreerd kunnen werken. Is uw kind een moeilijke eter  

’s morgens? Geef dan zijn boterhammetje mee voor de speeltijd op school! 

Instapdata voor nieuwe kleuters 

Zoals de onderwijswetgeving voorschrijft kunnen kinderen van twee jaar en zes maanden tot 

drie jaar slechts op één van de volgende instapdata in de school toegelaten worden: 

- De eerste schooldag na de zomervakantie:      

      maandag 2 september 2019 

- De eerste schooldag na de herfstvakantie:  

 maandag 4 november 2019 

- De eerste schooldag na de kerstvakantie:  

 maandag 6 januari 2020 

- De eerste schooldag van februari:  

 maandag 3 februari 2020 

- De eerste schooldag na de krokusvakantie:  

 maandag 2 maart 2020 

- De eerste schooldag na de paasvakantie: 

 maandag 20 april 2020 

- De eerste schooldag na het weekend Hemelvaart

 maandag 25 mei 2020 

 

Deze instapdata gelden niet wanneer het kind bij 

de eerste inschrijving ouder is dan 3 jaar of wanneer het een schoolverandering betreft. 

 

Alle info over aanmelden en inschrijven in een school in Roeselare vind je op 

www.kieseenschoolinroeselare.be  

Broertjes en zusjes hebben voorrang.  

http://www.kieseenschoolinroeselare.be/


 

 

Verzekering – ziekte of ongeval tijdens de schooldag 

Wij vragen met aandrang om zieke kinderen niet naar school te sturen. 

 

Indien uw kind gedurende de dag onverwacht ziek wordt, verwittigen wij de ouders. 

 

Uw kind heeft een ongeval op school of op weg naar huis of naar school (let op: de 

kortste/veiligste weg tussen huis en school en binnen een aanvaardbare tijdspanne): hoe wordt 

de schoolverzekering geregeld? 

 De school is verzekerd voor ongevallen die gebeuren: 

o Tijdens de lessen 

o Tijdens de buitenschoolse activiteiten, in schoolverband 

o Op weg van en naar de school 

In geval het ongeval op school gebeurt, verwittigt de school één van de ouders. Indien kinderen 

naar spoed gebracht worden, blijft er altijd iemand van de school aanwezig tot de ouders 

aankomen. 

 

Wat concreet te doen bij een schoolongeval? 

- Het formulier van de Ethias verzekering dat u van de school krijgt (een dubbel A4 blad) moet 

dezelfde dag nog door de dokter of de spoedarts ingevuld worden. (laatste pagina laten 

invullen door de dokter) 

- Geef het formulier zo snel mogelijk terug af op school. Indien u dit niet lukt, bel dan op 

zodat wij dit kunnen komen ophalen. 

- De school maakt digitaal een dossier op bij Ethias en wij krijgen een dossiernummer 

toegewezen. 

- De onkosten voor de dokter, apotheker, ziekenhuis, tandarts, …. enz moet u eerst zelf 

betalen. 

- Bij apotheek meld je dat het gaat om een schoolongeval. Dit zal vermeld worden op uw 

kasticket. Bezorg dit ticket aan de school, wij sturen dit door naar Ethias. 

- Met al uw andere betaalde rekeningen gaat u naar uw ziekenfonds. Daar meldt u dat het 

over een schoolongeval gaat. Het ziekenfonds betaalt u een gedeelte terug. 

- Van uw ziekenfonds ontvangt u een overzichtje waarop het bedrag vermeld wordt dat niet 

terugbetaald werd door hen. 

- Bezorg deze briefjes aan ons, wij sturen deze door naar Ethias met vermelding van het 

dossiernummer. 

- Deze bedragen zal de schoolverzekering terugbetalen. 

- Indien jullie thuis een schrijven ontvangen van de schoolverzekering met bijkomende vragen 

tot staving van bewijsstukken, breng ons daarvan op de hoogte. Het schoolsecretariaat zal 

dit opnemen. 

Voor meer info over de schoolverzekering: zie schoolreglement. 

De schoolverzekering dekt enkel persoonlijk lichamelijk letsel, maar geen materiële schade. 

Daarom raden wij de ouders aan een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid”, ook familiale 

genoemd, af te sluiten. 



 

Uit ervaring weten wij dat brillen vaak een dure aangelegenheid zijn, maar tegelijkertijd bij 

kinderen ook heel fragiel… en dit valt tevens niet onder de schoolverzekering. Bij de meeste 

winkels is het ook mogelijk om voor kinderen een brillen-verzekering af te sluiten. Informeer 

hier even naar. 

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verdwijning van persoonlijk materiaal. 

Voor opzettelijke beschadigingen aan gebouwen, meubelen, materiaal van de school of van 

medeleerlingen wordt aan de leerlingen een schadevergoeding gevraagd, gelijk aan de kosten 

van de herstelling. 

Klaswerking – specifieke activiteiten op onze school 

Hebt je vragen over de klaswerking? Aarzel dan niet om de leerkracht aan te spreken. Zij zullen u 

zeker meer kunnen vertellen over de aanpak in hun klas. Gebruik het agenda van uw kind als 

een handig communicatiemiddel. Kom gerust eens langs op school, wij helpen u graag verder. 

 

Elk jaar wordt een nieuwe leerlingenraad verkozen. Uit elke klas wordt één leerling gekozen die 

zijn/haar klas vertegenwoordigt op de leerlingenraad. Tijdens de vergaderingen leerlingenraad 

kunnen allerlei vragen gesteld worden door de leerlingen of voorstellen gedaan worden. Deze 

worden ook altijd besproken op de personeelsvergadering met de leerkrachten of worden 

meegenomen naar de vergaderingen van de schoolraad. 

 

Af en toe wordt er op school een meet & greet georganiseerd, op vrijdagnamiddag. Daar 

worden alle ouders op uitgenodigd. Ook het ouderteam is hierin heel actief. De bedoeling is dat 

we daar ook verder de werking van de school voorstellen en de mensen die ook betrokken zijn 

op school leren kennen (bv secretariaatsmedewerkers, buschauffeur, CLB, stadsbestuur, 

internaat, brugfiguur…..) en dat we gezellig netwerken. 

 

Op bepaalde woensdagnamiddagen zullen er ook leuke activiteiten georganiseerd worden op 

onze school. Een kalender van deze activiteiten en een uitnodiging hiervoor zullen jullie nog 

ontvangen. 

 

ZORG op onze school 

Het onderwijs in België wil ervoor garant staan dat ALLE kinderen gelijke kansen krijgen om zich 

te ontwikkelen. 

 

Onze school staat sterk in zorg op school: 

- Elke leerkracht is in zijn klas de eerste en belangrijkste zorg-leerkracht. Hij/zij biedt de 

nodige hulp door middel van extra uitleg, specifieke materialen en ondersteuning. 

- Grote klassen krijgen les van twee leerkrachten. Co-teaching is een waardevol gegeven in 

het onderwijs. Zo krijgt ieder kind waar het recht op heeft. 

- Kinderen met een doorverwijzing buitengewoon onderwijs (type basisaanbod) kunnen op 

ons schooldomein terecht in basisschool De Wissel. Deze kinderen krijgen aangepast 

onderwijs maar er wordt tevens hard gewerkt aan integratie met het regulier onderwijs. De 

doelstelling hier is dat zij na twee jaar terug kunnen aansluiten bij het gewoon onderwijs. 

- De zorgwerking wordt gecoördineerd door juf Carole (basisschool Ring) en juf Veronique 

(basisschool de Wissel): 

o Onderling overleg voor een vlotte samenwerking tussen Ring en Wissel. 

o Afgenomen toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem worden geanalyseerd. 



 

o Wekelijks overleg tussen de leerkrachten en de zorgcoördinator: de leerlingen 

worden besproken en er worden tips gegeven aan de leerkrachten, 

samenwerkingsmogelijkheden worden bekeken en uitgetest. 

o Contacten met mensen buiten de school die bij onze kinderen betrokken zijn: CLB, 

logopedisten, kinesisten, Reva, Gon, … zo ontstaat er een duidelijke communicatie 

tussen alle partijen in het belang van het kind. 

o Tijdens de personeelsvergaderingen overleggen leerkrachten systematisch en heel 

regelmatig. Zo denken we samen na over materialen die de kwaliteit van ons 

onderwijs kunnen verhogen en worden verschillende aanpakken besproken. 

Het hoofddoel van onze school is en blijft KWALITEITSVOL onderwijs. 

 

Vind je dat er nog bepaalde informatie ontbreekt in dit info-boekje? Laat het ons weten. 

Voor heel uitgebreide info over onze school, verwijzen wij naar het schoolreglement, 

raadpleegbaar via onze website. www.bsring.be en www.go-dewissel.be  

Volg onze facebookpagina en blijf zo op de hoogte van alle klasnieuws, belangrijke data en info… 

Wij danken alle ouders die willen meewerken aan een goed schoolklimaat en die de afspraken in 

dit info-boekje naleven, samen met de kinderen. 

Indien u problemen ondervindt waarvoor u de oplossing niet vindt in dit boekje, aarzel dan niet 

contact te nemen met ons. 

Brigitte Plovie – directeur 051 27 27 72 of bs.roeselare.ring@g-o.Be  

 

http://www.bsring.be/
http://www.go-dewissel.be/
mailto:bs.roeselare.ring@g-o.Be

