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Beste ouder(s), 

Je hebt voor onze school gekozen. Wij 

danken je voor je vertrouwen in ons en 

hopen op een goede samenwerking.  

Op onze school staat een professioneel 

en gemotiveerd team klaar om 

kinderen op te voeden tot 

wereldburgers. Wederzijds respect ligt 

er aan de basis. We hebben oog voor 

maatschappelijke ongelijkheden en 

bieden alle leerlingen, ongeacht hun 

afkomst of overtuiging, gelijke 

onderwijskansen.  

Onze school is een buurtschool waar ook plaats is voor ontmoeting, talentontwikkeling en samenwerking. We streven 

naar een positief welbevinden bij onze leerlingen en het volledig team.  

 

Waar jij ook van droomt … wij kleuren mee aan later! 

Om te komen tot een leefgemeenschap waarin iedereen zijn weg vindt, bieden wij je dit infoboekje aan. Samen met 

het schoolreglement vormt dit één geheel.  

Bij elke nieuwe inschrijving tekenen de ouders in het inschrijvingsregister voor akkoord met het pedagogisch project 

en het schoolreglement. Je vindt dit ook terug op onze website. 

Als je kind ‘thuis’ kan komen in onze school, dan maken we daar samen werk van.  

Een school met een GROOT hart! 

De directie en het schoolteam 
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WANNEER KAN JE KIND STARTEN OP SCHOOL? 
 

Je kind kan starten op school als het 2,5 jaar is. Je kind start op vaste instapdata.  

Wanneer geboren? Wanneer naar school? Stapt in na 

1 januari tot en met 1 maart ‘20 donderdag 1 september ‘22 de zomervakantie 

2 maart tot en met 7 mei ‘20 maandag 7 november ‘22 de herfstvakantie 

8 mei tot en met 9 juli ‘20 maandag 9 januari ‘23 de kerstvakantie 

10 juli tot en met 1 augustus ‘20 woensdag 1 februari ‘23 1ste schooldag febr 

2 augustus tot en met 27 augustus ‘20 maandag 27 februari ‘23 de krokusvakantie 

28 augustus tot en met 17 oktober ‘20 maandag 17 april ‘23 de paasvakantie 

18 oktober tot en met 22 november ‘20 maandag 22 mei ‘23 hemelvaartweekend 

23 november tot en met 31 december ‘20 vrijdag 1 september ‘23 zomervakantie 2023 

 

LEERPLICHTIGE LEEFTIJD = 5 jaar 
 

Wordt je kind dit schooljaar 5 jaar, dan is je kind leerplichtig op 1 september 2022. Alle kinderen van de derde 

kleuterklas zijn dus leerplichtig.  Is je kind ziek?  Bezorg dan een briefje (zelf of van de dokter) 

Ook leerlingen van het 3de kleuter krijgen de kans om godsdienst mee te volgen met het eerste leerjaar. Dit met een 

motivatiebrief. Meer info kan je verkrijgen op het secretariaat of via volgende link:  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplichtige-leeftijd-verlaagd-tot-5-jaar 

HOE ZIET HET ONDERWIJS ERUIT? 
 

Je kind gaat in deze school naar het basisonderwijs.  

 

Na deze school gaat je kind naar het secundair onderwijs.  

 
Als je kind 18 jaar is, dan kan hij les volgen aan de  
hogeschool of universiteit. 

  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplichtige-leeftijd-verlaagd-tot-5-jaar
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WAT LEERT JE KIND OP SCHOOL? 
 

Je kind leert heel veel op school: 

o Je kind leert Nederlands. Je kind leert taal te gebruiken om te communiceren. (TAAL) 
o Je kind leert cijfers, tellen, hoeveelheden,… (REKENEN, WISKUNDE) 
o Je kind leert alles over de wereld (WERELDORIËNTATIE) 
o Je kind leert omgaan met andere kinderen (SOCIALE VAARDIGHEDEN) 
o Je kind leert sporten, je kind leert bewegen. 
o Je kind leert tekenen, knutselen, zingen,… (MUZISCHE VORMING) 
o Je kind leert nog zoveel meer… 

 

 

 

 

 

  

 

 SCHOOLAFSPRAKEN 
 

Hoe ziet een schooldag eruit? 
 

Wat Begin Einde 

les  8:40 10:20 

pauze 10:20 10:35 

les 10:35 11:25 

middagpauze 11:25 12:45 

les 12:45 14:00 

pauze 

les 

 

GSM, tablet, … 
 

Laat dure spullen thuis. Heb je deze toch nodig? Dan geef je dit onmiddellijk af bij aankomst in de klas aan de 

klastitularis. De gsm wordt op het einde van de dag teruggegeven. Ook tijdens de ochtendspeeltijd wordt de gsm 

niet gebruikt!    
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Schooluren 
 
Kom op tijd naar school!  

Hoe verloopt de zachte landing? 

Om 8u25 hoor je een eerste fluitsignaal.  
De kinderen uit het eerste en tweede leerjaar stappen door naar de klas.  
 
Om 8u35 hoor je een tweede fluitsignaal.  
De kinderen uit het derde en vierde leerjaar stappen door naar de klas. De dag start al met een ochtendgesprek, de 
taken worden bekeken, er wordt gelezen. 
 
Om 8u40 hoor je de bel.  
Dan stappen alle kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar en de Wissel naar hun klas.  
 
De lessen beginnen. Ook de peuters en de kleuters gaan dan naar hun klas. 
Voor de veiligheid van onze kinderen wordt de schoolpoort 5 minuten na het belteken gesloten. Daarna enkel nog 
ingang mogelijk via de brandweg langs de dansschool. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DAG  BEGIN EINDE BEGIN EINDE 

Maandag L1 en L2 
L3 en L4 
L5 en L6 
Kleuters 

8:25  
8:35  
8:40  
8:40  

11:25 12:45 15:25  
15:30 
15:30 
15:25 

Dinsdag L1 en L2 
L3 en L4 
L5 en L6 
Kleuters 

8:25  
8:35  
8:40  
8:40  

11:25 12:45 15:25  
15:30 
15:30 
15:25 

Woensdag L1 en L2 
L3 en L4 
L5 en L6 
Kleuters 

8:25  
8:35  
8:40  
8:40  

12:05 
12:10 
12:10 
12:05 

  

Donderdag L1 en L2 
L3 en L4 
L5 en L6 
Kleuters 

8:25  
8:35  
8:40  
8:40 

11:25 12:45 15:25  
15:30 
15:30 
15:25 

Vrijdag L1 en L2 
L3 en L4 
L5 en L6 
Kleuters 

8:25  
8:35  
8:40  
8:40 

11:25 12:45 15:25  
15:30 
15:30 
15:25 

Zaterdag 

Zondag 
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Je kind brengen en ophalen op school 
Breng je je kind zelf? 

o De kinderen worden afgezet aan de hoofdpoort in de Groenestraat. Als ouder ga je niet mee op het 
schooldomein. We nemen kort afscheid aan de schoolpoort.     

o Start je peuter op school?  De eerste schooldagen kan je je kind begeleiden tot op de speelplaats. 
o Te laat op school? Kom naar de ingang via het secretariaat.  
o De hoofdpoort is tijdens de dag gesloten. Dit doen we voor de veiligheid van je kind.  

 

Kom je je kind ophalen aan school? 

o De les eindigt om 15.25 uur voor de kleuters, L1 en L2.  
De les eindigt om 15.30 uur voor L3, L4, L5, L6 en de Wissel.  

o Kom je kind niet vroeger ophalen, tenzij je toestemming krijgt.  
o De leerkracht begeleidt de klasrij tot aan de hoofdpoort.  

De ouders, grootouders, opvoeders wachten daar langs de straatkant.  
o Je kind mag enkel mee met de ouders. Als je kind mee moet met iemand anders, meld je dit op school (via de 

agenda of via het secretariaat). 
o Kinderen die niet worden opgehaald, gaan verplicht naar de studie (vanaf L3) of naar de opvang. (betalend 

vanaf 16u) 
 

Veilige schoolomgeving 

o Bij het begin en het einde van de schooldag is er heel wat verkeer in de schoolomgeving.  Er is een Kiss and Ride-
zone:  hierop kun je stoppen met je auto om je kinderen af te zetten of op te halen. Blijf er niet langer dan nodig 
staan.    

o Parkeer reglementair. Parkeer niet op een zebrapad, voetpad of op de busstrook. Parkeer ook niet op de 
brandweg (tussen dansschool Hypnosis/internaat en de school). 
Er mag NIET geparkeerd worden op de parking aan de dansschool. Dit is enkel voor leerkrachten en opvoeders. 

o Voorzie een veilige fiets voor je kind (lichten, remmen) 
o Je kind draagt iedere dag zijn/haar fluojas van de school. 

 

Schoolbus 
 

o Woon je verder dan 1 km van de school? Dan kan je kiezen voor de schoolbus.  
o De schoolbus stopt op verschillende plaatsen in Roeselare. Je vindt een opstapplaats 

dichtbij je huis (niet aan de voordeur).  Er is meer dan één rit/toer. 
o Kies je voor de schoolbus? De buschauffeur geeft je de opstapplaats en de busuren 

door (voor ’s morgens, ’s avonds en op woensdagmiddag). 
o Wees op tijd, de bus wacht niet!  5 minuten vooraleer de bus komt, sta je klaar aan de 

opstapplaats. 
o Moet je kind niet mee met de bus? Stuur tijdig een bericht naar de buschauffeur.   

 
 

 2,5 tot 6 jaar + 6 jaar 

Jaarabonnement €120 €140 (L1 tem L3) 
€160 (L6 tem L6) 

Weekabonnement €15 €15 

Prijs per rit €1,50 €1,50 

 

Kristof Meersman
Buschauffeur - 0470 13 21 55

Jesse Olivier
Busbegeleider
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Opvang  
 

Vóór of na de schooluren, tijdens schoolvrije 

dagen en schoolvakanties heb je als ouder soms 

opvang nodig. 

Hieronder vind je een overzicht van de 

mogelijkheden. 

 

OPVANG OP SCHOOL  – Groenestraat 174 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 

7u15 tot 8u15 7u15 tot 8u15 7u15 tot 8u15 7u15 tot 8u15 7u15 tot 8u15 

16u tot 17u30 16u tot 17u30 12u30 tot 13u30 16u tot 17u30 16u tot 17u30 

 

PRIJS OPVANG: - €1,25 per begonnen halfuur  
 Wie te laat is en niet heeft verwittigd, betaalt €2 per begonnen half uur. 
HOE BETALEN: - opvangkaart: vooraf betalen, keuze tussen €10 en €20 
 - cash: kopen aan de opvangjuf 
 - via overschrijving BE42 1030 2964 1854 met vermelding opvang + naam kind en klas 
 

ELKE SCHOOLDAG  
van 7u15 tot 8u15 

ELKE SCHOOLDAG  
van 16u00 tot 17u30 

OP WOENSDAG  
van 12u30 tot 13u30 

   
PETRA JOLIEN BRENDA 

 

OPVANG IN KIDZ LOLA – Kokelaarstraat 9  
051 80 53 00 – info@kidz.be – www.kidz.be 
 
Er is een samenwerking met opvang ‘KIDZ Lola’ op woensdag. 
• De schoolbus brengt de kinderen ’s middags naar KIDZ Lola in de  

Kokelaarstraat 9.  Je betaalt € 1,50 per rit.   

• Je haalt als ouder je kinderen ’s avonds op in KIDZ Lola, Kokelaarstraat 9.  

 
BELANGRIJK: 

• Doe vooraf online je aanvraag bij KIDZ (website KIDZ):  https://www.motena.be/kidz/doe-hier-jouw-aanvraag-
voor-kidz. Kies in het formulier (p. 1):  ‘opvang schoolgaand kind’ en ‘groepsopvang/grootschalige opvang’.   

• Laat de school weten dat je kind meegaat met de schoolbus en vanaf welke datum.    

• Moet je kind niet mee naar de opvang op woensdag? Schrijf een bericht in de agenda of boekje van je kind of 
verwittig via een bericht/sms buschauffeur Kristof:  0470 13 21 55 

• Op schoolvrije dagen van onze school is KIDZ niet altijd open. Neem contact met KIDZ om het na te vragen.   
 

WOENSDAG ZATERDAG (vooraf inschrijven) VAKANTIEDAGEN (vooraf inschrijven) 

Einde schooltijd tot 19u 7u30 tot 18u30 6u45 tot 19u 

 

Hoe betalen? Via factuur 

Prijs opvang minder dan 3u: €5,02 – tussen 3u en 6u: €7,58 – meer dan 6u: €15,11 (volle dagtarief)  

mailto:info@kidz.be
http://www.kidz.be/
https://www.motena.be/kidz/doe-hier-jouw-aanvraag-voor-kidz
https://www.motena.be/kidz/doe-hier-jouw-aanvraag-voor-kidz
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OPVANG TIJDENS SCHOOLVAKANTIES 
 
Tijdens de schoolvakanties zijn er verschillende mogelijkheden voor kinderen. 

WAT LEEFTIJD MEER INFO 

KIDZ – opvang Vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar Vooraf inschrijven is nodig. 
Via e-mail op bepaalde dag. 
www.kidz.be 

Speelpleinwerking Kerelsplein 
Acaciastraat 6/Roeselare 

Vanaf 3 jaar tot 15 jaar Vooraf inschrijven NIET nodig. 
https://zapper.roeselare.be/ 
 

Kampen Stad Roeselare 
‘Zapper’ 

Vanaf 3 jaar tot 14 jaar Vooraf inschrijven nodig 
In januari al voor zomer! 
https://zapper.roeselare.be/ 
 

Kampen in Roeselare  
Andere organisatoren 

Vanaf 3 jaar tot 12 jaar Vooraf inschrijven nodig 
Al vanaf januari voor zomer. 
https://jeugd.roeselare.be/overzicht-
kampaanbieders-in-roeselare 

 

Studie 
= huiswerk maken op school (in klaslokaal) 

o Voor kinderen vanaf het derde leerjaar. 
o Op maandag/dinsdag/donderdag:  van 15u30 tot 15u55 
o GRATIS 
o Tijdens de studie is het niet mogelijk om je kind op te halen 

(studie niet storen). 
o Na de studie begeleidt een leerkracht de kinderen tot aan de 

schoolpoort. 
o Indien je kind niet opgehaald wordt om 15u30 gaat het kind naar 

de opvang (kleuter, L1/L2) of naar de studie (L3/L4/L5/L6).   
o Mag je kind na de studie alleen naar huis?   Schrijf een briefje of 

laat weten via de agenda.   
 

Luizen op school 
Heeft je kind luizen of neten?  

Stap 1: Behandel het haar. Je kind komt pas 

naar school als je het haar hebt behandeld. 

Stap 2: Laat weten aan de juf of meester 

dat je kind luizen of neten heeft. Zo kunnen 

alle ouders uit de klas verwittigd worden. 

Elk kind uit de klas krijgt een briefje mee in 

de schoolagenda.  

Stap 3: Heeft een kind luizen of neten in de klas? Dan controleert elke ouder zijn 

kind na schooltijd. 

 

  

Na elke schoolvakantie 

controleert onze 

‘luizenmoeder’, Brenda 

alle kinderen op luizen en 

neten. 

 

http://www.kidz.be/
https://zapper.roeselare.be/
https://zapper.roeselare.be/
https://jeugd.roeselare.be/overzicht-kampaanbieders-in-roeselare
https://jeugd.roeselare.be/overzicht-kampaanbieders-in-roeselare


 

10 
 

Je kind is ziek 
 

Als je kind ziek is, blijft het thuis.  Bel vóór 9 uur naar de school. 

Als je kind 5 jaar is, dan is het leerplichtig. Je moet verantwoorden waarom je kind niet op 

school is. Je kan als ouder zelf een briefje schrijven. Dit kan je maximum 4 keer per 

schooljaar doen. 

Vanaf het moment dat je kind 4 opeenvolgende dagen ziek is, dan moet je naar de dokter 

om een attest te halen.  Heb je al 4 keer zelf een briefje geschreven? Dan moet je ook naar 

de dokter. 

Ongeval - verzekering 
Je kind heeft een ongeval op school. De school neemt altijd contact met je op.   

Je gaat naar de dokter, je gaat naar het ziekenhuis? Wat moet je doen? 
 

 Stap 1:  Ga documenten/papieren vragen in het secretariaat 

 Stap 2:  Laat de dokter of het ziekenhuis het papier invullen 

 Stap 3:  Ten laatste twee dagen nadien papier terug indienen bij het secretariaat 

 Stap 4:  Je betaalt zelf de kosten. Je houdt alle kosten goed bij. Ga je naar de apotheek? Vraag een  bewijs van 

betaling voor de verzekering.  

 Stap 5:  Je ontvangt een brief met een dossiernummer van de verzekering. 

 Stap 6:  Je dient alle kosten in op school. 

 Stap 7:  Je krijgt een overzicht welke kosten je terugbetaald krijgt. 

 Stap 8:  Je krijgt je geld terug. 

Hulp nodig? Vraag het op het secretariaat. 
 
Let op: De verzekering is er enkel voor lichamelijke schade.   
Materiële schade is niet gedekt, uitgezonderd voor brillen. 
 
De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor opzettelijke beschadiging aan gebouwen, meubels, materiaal 
van de school of aan medeleerlingen. De school kan een schadevergoeding vragen om de herstelkosten te betalen. 

 

Je kind neemt medicijnen 
 

Je hebt een doktersvoorschrift nodig als de leerkracht de medicijnen moet geven 
aan je kind. Als je dit niet bespreekt met de school/de leerkracht, kan er geen 
medicatie worden gegeven.  
o Je brengt medicatie mee naar het secretariaat.   
            NIET in de boekentas! 
o Je brengt een doktersbriefje mee met de beschrijving en de dosis.  
o De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden bij allergische reactie na 

toediening van de meegebrachte medicatie.  
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WAT HEEFT JE KIND NODIG OP SCHOOL? 
 

Fluojas + boekentas 
 
 
 
 
 
 
 

 

Middagmaal 
 
AFSPRAKEN: 

o Brooddoos voorzien van naam en voornaam. 
o Geen aluminiumfolie 
o Warme maaltijden en soep worden een maand vooraf besteld. Je 

maakt aan het begin van het schooljaar je keuze voor het hele 
schooljaar. Wil je veranderen tijdens het schooljaar, neem 
contact met het secretariaat.  

o Wie afwezig is, meldt dit vóór 9u anders moet je de maaltijd 
betalen. 

o Lunch vergeten? Dan nemen we contact met de ouders en 
zoeken we een oplossing (bv. lunch naar secretariaat brengen,…) 

Tussendoortjes 
o 2 tussendoortjes per dag  
o Leerlingen eten voor of na  

de speeltijd een tussendoortje in hun eigen klas. 

 
 
 
 
 
 

GEZOND EN LEKKER 

o Neem een gezonde snack mee: gesneden fruit in een doosje, noten, dadels, gedroogd fruit, een koek zonder 
chocolade of een boterham.  

o Gezonde dranken: water of een melkdrankje 
o Er is een fruitproject.   Je betaalt € 7 en dan krijgt je kind elke dinsdag een stuk fruit (van oktober tot mei).   Wie niet 

betaald heeft, geeft zijn/haar kind zelf fruit mee. 
o Dit schooljaar is er extra gratis fruit voor alle leerlingen vanuit het project ‘Gezonde voeding’ van Stad Roeselare.   
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Turnen  
Elke week hebben de kinderen van de lagere school turnles bij meester Nick en de kleuters bij juf Jolien. Wekelijks 

zijn er bewegingslessen in de dansschool Hypnosis.  

We kiezen ook om zoveel mogelijk bewegingstussendoortjes te geven tussen de lessen in.  

AFSPRAKEN 

o Heeft je kind lang haar? Doe het haar in een elastiek. 
o Neem makkelijke kledij mee: T-shirt, korte broek en 

stevige sportschoenen. Steek deze in een zak. De 
gymkledij blijft op school. Als het vakantie is, dan 
krijgt je kind deze mee om te wassen. Breng de 
gymkledij na de vakantie terug mee naar school. 

o Zet de naam van je kind op de kledij, de schoenen 
en de sportzak! 

o Mag je kind niet turnen?   Breng een doktersbriefje 
mee. 

 

Zwemmen 
De kinderen van 1ste, 2e en 3e leerjaar leren zwemmen op school. Vanaf het 4e leerjaar krijgen de kinderen 

zwemoefeningen (herhaling). Voor de kinderen van de derde kleuterklas voorzien wij ook zweminitiatie op het einde 

van het schooljaar. Er zijn telkens voldoende begeleiders aanwezig om toezicht te houden tijdens de zwemles. 

o Je kind neemt twee handdoeken mee. 
o Je kind neemt een badpak, bikini of zwembroek 

mee. 
o Je kind draagt geen zwemshort of losse 

zwemkleding.   Dit is verboden in het zwembad. 
o Je kind neemt zijn badmuts mee. Deze badmuts 

koop je op school. Dit kost € 1,50. 
Als je deze verliest, koop je een nieuwe..  

o Een zwembeurt kost €1,50.   Er zijn er maximum 
8 per schooljaar.   Het bedrag komt op de 
factuur. 

o Mag je kind niet zwemmen?  
Dan breng je een doktersbriefje mee. 

 

Sportdagen 
2 keer per jaar is er voor de kinderen  een sportdag.  

o 1x op het schooldomein en 1x buiten de school.  
o Op die sportdagen leert je kind nieuwe sporten kennen.  

o Mag je kind niet deelnemen aan de sportdagen? Breng een doktersbriefje mee. 

 

Verjaardag 
• In de klas vieren we de verjaardag van je kind.   Elke klas viert feest op zijn eigen manier.   

Versieren, zingen, een kroon,…   

• Voor je kind is dit een leuke dag in de klas.   

• Wil je kind trakteren of iets lekkers uitdelen?    
✓ Niet verplicht 
✓ Liefst iets gezond  
✓ Spreek af met de juf of meester (hoeveel, wat,…) 

✓ Geen speelgoed  
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WIE HELPT MIJN KIND OP SCHOOL? 
 

Directeur en zorgcoördinator  
 

 

BRIGITTE PLOVIE 
DIRECTEUR 

  

 

CAROLE VERMERSCH 

ZORGCOÖRDINATOR 
KLEUTER EN LAGER 

 
 
 
 

Secretariaat 
                           
 

                               Eva Tanghe (ziekteverlof)           

        

Maandag 8u-16u30    

Dinsdag   8u -17u30  

Woensdag     

Donderdag 11u30-16u30    

Vrijdag   8u-17u30  

 

  

Natalie Lefere
Secretariaat
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Leerkrachtenteam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Siebe Bogaerts
Peuterklas

Elien Loyson
Tweede kleuter

Jolien Coornaert
Kleuterturnen en zorgjuf

Sabine Riviere
Eerste kleuter

Sylvia Dewyse
Derde kleuter

Dominique Perneel
Ondersteuning kleuterklassen

Elke Vierstraete
eerste leerjaar

Jolien Loyson
tweede leerjaar

Virginie Demeulemeestere
derde leerjaar

Phaedra Decoene
vierde leerjaar

Stijn Van de Walle
vijfde leerjaar

Julie Loose
zesde leerjaar

Joke Rousseau
eerste leerjaar

Nick Decaesstecker
tweede leerjaar

Evi Callens
derde leerjaar en zorgjuf

Miek Feys
Vierde leerjaar

Nick Decaesstecker
vijfde leerjaar

Miek Feys
zesde leerjaar

Veroniek Valcke
Leerkracht ATN

Evi Callens
Zorgjuf

Martine Coghe
Kinderverzorgster

Keshia Bocqué
Wodo 1

Hannah Verbeke
Wodo 2

Ineke Brouns/Jolien Sentobin
Ondersteuningsteam

Nick Decaesstecker
L.O. leerkracht L1 tem L6

Isabelle Monteyne
Kinderverzorgster

Kayli Martens
Nimo 1

Anouk Soenen
Nimo 2
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Leerkrachten levensbeschouwing - religie   
 

Vanaf het 3de kleuter kan je een keuze maken of je kind godsdienst of zedenleer volgt (geen verplichting): 

2u per week. Vanaf het 1ste leerjaar is het verplicht.  Als ouder kan je kiezen: 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorg voor je kind: zorgcoördinator  
 

 

Je kan ook je vraag stellen aan de leerkracht van je kind. Doe dit niet tijdens de lessen of als de bel gaat. 

Spreek de leerkracht aan om een afspraak te maken. Je kan dit ook in de agenda schrijven. 

Carole Vermersch

Voor de kinderen van GO! BS Ring is zorgcoördinator 
juf Carole elke dag aanwezig. Zij volgt je kind samen 

met de klasleerkracht op. Heb je vragen, problemen? 
Wil je iets bespreken over je kind? Haar bureau 
bevindt zich vooraan in de gang van het lager 

onderwijs aan de linkerkant.

Véronique Lammertyn

Voor GO! De Wissel is dit typecoach juf Véronique 
Lammertyn. Indien je haar wil spreken, kunt u een 

afspraak maken via de directeur Brigitte Plovie of via 
GO! Campus MPI Sterrebos. 

(Directeur: mevrouw Conny Wallyn)

Joyce Stoffijn
Katholieke godsdienst

Samuel Christiaens
Orthodoxe godsdienst

Abdelfettah Hamdi
Islamitische godsdienst

Protestantse godsdienst

Tina Ghillebert
NC Zedenleer
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Brugfiguur onderwijs 
 

 

 

 

 

Katrien werkt bij Stad Roeselare/Welzijnshuis.  Ze is brugfiguur op onze school. Ze is ‘de brug’ tussen ouders en de 
school, ouders en diensten in Roeselare,… 
 
Je kan bij haar terecht met al je vragen en zorgen:  
o Kinderopvang 
o Opvoeding 
o Vrije tijd:  je zoekt een leuke vrije tijd voor jezelf, je kinderen 
o Opleiding en werk:  Nederlands leren en oefenen,… 
o Papieren, documenten die je niet begrijpt 
o Financiële vragen:  kinderbijslag, steun,… 
o … 
Samen gaan we op zoek naar een oplossing.    
 
Ze is op school: 
o maandag van 13u - 17u   
o donderdag van 8u15 tot 12u. 
 
Je kan haar ook bellen, mailen, een bericht sturen,… Dan neemt ze contact met je op.   
 

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 
 

Onze school werkt samen met:  

CLB Mandel en Leie 
Hugo Verrieststraat 36 – 8800 Roeselare - 051 22 64 54 
Onze contactpersoon:  Evelyn Vercauteren  
 
Het CLB helpt ouders en kinderen bij vragen over: 

o Je goed voelen op school: problemen zoals pesten, moeilijke thuissituatie,… 

o De gezondheid van je kind: medisch onderzoek met de klas: verplicht.  Je krijgt vooraf een info-brief en als 

je wil kan je als ouder meegaan.   

o Studiekeuze:  hulp bij het kiezen van een gepaste studierichting in het secundair onderwijs.   

o Leren en studeren:  hulp als het leren moeilijk gaat, bij leerproblemen. 

 

Als de leerkracht of zorgleerkracht een beroep wil doen op het CLB voor de ondersteuning van je kind, dan nemen ze 

met jou contact om af te spreken.   

Je beslist als ouder of je akkoord gaat met de individuele begeleiding van je kind door het CLB.   

  

Katrien Gryspeert - brugfiguur
0474 61 10 97 - katrien.gryspeert@roeselare.be
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SCHOOLKOSTEN 
 

Basisonderwijs in Vlaanderen is kosteloos: 
o Basisscholen mogen geen inschrijvingsgeld vragen. 

o Basisscholen mogen geen bijdragen vragen voor zaken (lesmateriaal, uitstappen,...) die noodzakelijk zijn om 

de eindtermen te halen en ontwikkelingsdoelen na te streven.  

 

Gratis materialen 
https://onderwijs.vlaanderen.be/lijst-met-gratis-materiaal 
Tekengerief, schrijfgerief, computer, agenda, knutselgerief, boeken, fotokopieën,… 

 

Bijdragen voor activiteiten, materialen en meerdaagse uitstappen 
Basisscholen mogen aan ouders een bijdrage vragen voor:  

o Activiteiten: toneelbezoek, uitstappen, sportactiviteiten, zwemlessen (behalve 1 schooljaar lang gratis 

zwemmen) … 

o Materialen  

o Meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen die (geheel of gedeeltelijk) binnen de 

schooluren vallen. Je bent niet verplicht om je kind te laten deelnemen. Als je kind meegaat, vraagt de 

school een bijdrage.    Er is een systeem van ‘sparen’.  Je kan de kost spreiden en het bedrag in delen 

betalen.   

 

Wat?  Voor wie  
 

Te verwachten kost  
(maximum bedrag) 

ACTIVITEITEN 

Sportdagen  
2x per schooljaar 

 Lager  Max.€ 20  
voor 2 sportdagen 

Schoolreis 
1x per schooljaar  

 Kleuters + Lager Max.€ 20 

Zwemmen 
Maximum 8x per schooljaar 

 3de kleuters + lager € 1,50 per zwembeurt 
 

Uitstappen (bezoeken, toneel,…) met de 
klas 

 Kleuters + lager  Afhankelijk van soort uitstap 

MATERIALEN 

Verlies fluojas  Kleuters + lager € 5 

Badmuts  3de kleuters + lager € 1,50 

MEERDAAGSE UITSTAP 

Vanaf schooljaar 2023-2024 
3 dagen avonturen-meerdaagse 
2 overnachtingen  

5de en 6de leerjaar  € 150 

 

Maximumfactuur 
 
Een basisschool moet zich aan de ‘maximumfactuur’ houden = maximum bedrag dat de school aan ouders kan vragen.   
Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt de maximumfactuur voor activiteiten en materialen: 
KLEUTERS: 50 euro (per kleuterklas) 
  geen bijdrage voor meerdaagse uitstappen 
LAGER:  95 euro (per leerjaar) 

480 euro = bedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs 
  

https://onderwijs.vlaanderen.be/lijst-met-gratis-materiaal
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Diensten op onze school 
 

Je kan als ouder kiezen of je deze diensten kiest.   

 

Wat?  Voor wie  
 

Prijs  

WARME MAALTIJD  
Gewoon, vegetarisch of halal  Kleuters € 3,00 

Lager € 3,80 

Soep Kleuters € 0,85 

Lager € 0,90 

OPVANG OP SCHOOL   

Opvang: 7u15-8u15 
Opvang: 16u-17u30 
Opvang op woensdag:12u30-13u30 

Kleuters + lager  € 1,25/per begonnen halfuur 

SCHOOLBUS  

Jaarabonnement  Kleuters € 120 

Lager  € 140 (1ste , 2de, 3de leerjaar) 
€ 160 (4de, 5de, 6de leerjaar) 

Weekabonnement Kleuters + lager € 15 

Prijs per rit  Kleuters + lager  € 1,50 

FRUITPROJECT  

Elke dinsdag een stuk fruit 
Van oktober tot juni  

Kleuters + lager  € 7 

 

Betalen: factuur en cash 
o Bepaalde kosten komen op de factuur.  Op het einde van elke maand wordt de factuur op papier 

meegegeven met je kind (in de boekentas).   

o Andere kosten betaal je cash of via een overschrijving.   

 

FACTUUR 

Maaltijden Schoolbus Zwembeurten    

CASH -> aan de leerkracht 

Badmuts Verlies fluojas Fruitproject Schoolreis Uitstappen Sportdagen 

CASH OF OVERSCHRIJVING 

Opvangkaarten van €10 of €20 

 
Betaal je facturen op tijd, zo vermijd je extra kosten en nadelen. 

o Bij achterstallige betalingen worden de administratiekosten aangerekend. (€7,25). 

o Als er twee facturen blijven openstaan kan je geen gebruik meer maken van de diensten: warme maaltijd, 

soep, opvang,…  Als er bij het begin van het nieuwe schooljaar nog facturen niet betaald zijn, kan je niet 

kiezen voor diensten (maaltijden, opvang,…) in het nieuwe schooljaar. 

 

Korting 
 

• Heb je een vrijetijdspas? (= kortingskaart van Stad Roeselare voor vrije tijd)  
Dan krijg je korting bij bepaalde uitstappen op school. 

• Komt je kind naar de opvang op school? Je krijgt van de school een fiscaal 
attest (in april-mei). Je kan de kosten voor opvang ingeven in je 
belastingaangifte. Je krijgt dan een belastingsvermindering.   

• Meer informatie bij brugfiguur Katrien. 
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Betaalmoeilijkheden 
 
Kan je de schoolfactuur niet of moeilijk betalen?  Bespreek dit op school.  We zoeken samen naar een oplossing.   
 
Je kan kosten spreiden = factuur in delen betalen.    
Spreek dit af met de secretariaatsmedewerker of met de directeur.  
 
Je kan ook in vertrouwen bij brugfiguur Katrien terecht.    
Zij kan samen met jou uitzoeken wat jou kan helpen en of je recht hebt op financiële steun. 
katrien.gryspeert@roeselare.be – 0474 61 10 97 

 

HOE KAN JE JE KIND HELPEN? 
 

Jij kent je kind goed. Wij willen graag dat je ons helpt. Vraag ons als je iets wil weten. Bespreek je zorgen met ons! 

Het heen- en weerschriftje of de schoolagenda 
 
Kijk elke avond in het heen-en weerschriftje (kleuter) of agenda (lager) van je kind.  

In het schriftje of agenda zie je: 

 

o Elke dag wat je kind in school heeft gedaan.  
o Als er toetsen zijn, huiswerk is,… dan zie je dit staan (voor kinderen uit het lager 

onderwijs). 
o In de agenda of het schriftje zie je als je kind iets moet meebrengen naar school. 
o Wil jij iets laten weten aan de leerkracht? Schrijf dit in de agenda. 
o Zet minstens 1 keer per week je handtekening. Zo ziet de leerkracht dat je de 

agenda controleerde. 

 

Rapport en oudercontact 
 
Op een oudercontact praat jij als ouder met de leerkracht van je kind.  

Je kind is niet aanwezig. Er zijn ook geen andere ouders aanwezig. De leerkracht zegt hoe het  

gaat met je kind op school, in de klas.   

Je kan praten over:  Hoe het gaat met je kind in de klas. Komt je kind graag naar school ?  

Heeft het vriendjes? Begrijpt het de taal en de lessen? In het lager is er een bespreking van het rapport.  

KLEUTER 
Donderdag 27 oktober ‘22 Donderdag 2 februari ‘23 Donderdag 29 juni ‘23 

oudercontact oudercontact met rapport oudercontact met rapport 

 

LAGER 
Donderdag 27 okt. ‘22 Donderdag 2 februari ‘23 Donderdag 30 maart ‘23 Donderdag 29 juni ‘23 

oudercontact oudercontact  
met rapport 

axenrapport oudercontact  
met rapport 

WISSEL 
Donderdag 27 okt. ‘22 Donderdag 19 januari ‘23 Donderdag 30 maart ‘23 Donderdag 29 juni ‘23 

oudercontact oudercontact  
met rapport 

axenrapport oudercontact  
met rapport 

 

  

mailto:katrien.gryspeert@roeselare.be
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OUDERS OP SCHOOL  
 

Feesten en ontmoeting op school  
 

We vieren graag feest op onze school.   
Ouders, familie, de buurt,… iedereen is welkom op onze school! Tijdens het 

schooljaar organiseren we enkele feesten. Op het schoolfeest danst, zingt,… je kind 

of doen we een gezinsactiviteit.  

Op het familiefeest zijn ouders en grootouders (oma’s, opa’s) welkom! 

 

 

Helpen op school – het ouderteam of ‘helpende hand’ 
Het ouderteam van GO! Basisschool Ring is een enthousiaste groep mama’s, papa’s, oma’s, opa’s die willen werken 

aan een warme school waar iedereen zich goed voelt.    

Door samen te komen met de ouders (5x per jaar, om de 2 maanden) weten we wat er leeft op school en wat we als 

ouderteam kunnen doen voor de school. We adviseren, informeren of zorgen voor financiële steun voor de de 

school (voor spelmateriaal, korting voor uistappen,…) 

Samen met de school organiseren we activiteiten voor alle ouders en kinderen van onze school.   Zo zorgen we voor 

extra ontmoetingsmomenten.  

o Ouderbar tijdens oudercontacten 
o Helpen bij familiedag, ontbijt op school,… 
o Wintermarkt 

 
Heb je zin om bij het ouderteam te komen of wil je meer weten?  

Je bent meer dan welkom op één van onze bijeenkomsten.  We 

komen meestal samen op vrijdag om 17u.     

Stuur een e-mail naar info@bsring.be. Of neem contact met 

onze voorzitster Evelien (mama van Leyton, Lacey en Mayson), 

met de brugfiguur Katrien of met de directeur.   

Wil je liever af en toe helpen?    Dat kan zeker ook.  We zoeken altijd helpende handen: 

o Helpen bij het schoolfeest, gezonde brunch,… 
o Klusjes:  tuin, kleine herstellingen, schilderen, koken, naaien, ‘grote 

schoonmaak’… 
o Financiële acties:  chrystantenverkoop, pannenkoeken,… 
o Helpen in de klas:  lezen, voorlezen, knutselen 
o … 

Laat iets weten aan de juf of meester, de directeur, de brugfiguur. Dan maken we 

samen afspraken.   

  

mailto:info@bsring.be
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SCHOOLREGLEMENT 
 

Meer informatie over de school en de schoolafspraken vind je in ons schoolreglement op onze website.   

http://schoolreglement.g-o.be/r/26_2527-1/?year=2022  

 

VOLG ONS OP FACEBOOK  
 

Om helemaal mee te zijn met alle nieuws van onze school:   
maak je lid van de Facebookpagina van de school.    

o Alleen ouders/grootouders/voogd kunnen lid worden. 
o Alle belangrijke info komt altijd op de Facebookpagina! 

https://www.facebook.com/groups/787047888024963/ 

 
Elke klas heeft een facebookpagina zodat je ook kan zien wat er in de klas gebeurt 

(foto’s) en waar de leerkracht jullie herinnert aan activiteiten en afspraken.  De leerkracht zal jullie de link van de 

klasfacebook geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schoolreglement.g-o.be/r/26_2527-1/?year=2022
https://www.facebook.com/groups/787047888024963/

