INLICHTINGENBRIEF SEPTEMBER 2016
Een nieuw schooljaar gaat weer van start! Langs deze weg geven wij u, beste
ouders, naast de lesuren, een overzicht van de diensten die de school aanbiedt en
de bijdragen die daarvoor dit jaar gevraagd worden. Gelieve op basis hiervan de
intekenlijst in te vullen. Dit geeft ons de mogelijkheid alles zo goed mogelijk te
organiseren.

LESUREN:

voormiddag:
namiddag:

1. RIJEN

op maandag van 8.50 tot 11.35 uur;
op de andere dagen van 8.25 tot 11.35 uur.
van 13.10 tot 15.55 uur.
op vrijdagnamiddag van 13.10 tot 15.05 uur.

Op maandag, dinsdag, donderdag om 16.00 uur,
op woensdag om 11.40 uur en op vrijdag om 15.10 uur:
- tot over de Krijgslaan.
- tot over de Kortrijksesteenweg (hoek Maaltebruggestraat).
- tot aan het park.
- tot aan de kerk (kinderen die na 5 min. niet afgehaald zijn, keren terug naar school).

De rijen vertrekken steeds 5 minuten na het einde van de lessen. Ouders die hun kinderen komen afhalen,
kunnen dus pas na 11.40 uur en na 16 uur (vrijdag na 15.10 uur) de schoolpoort binnenstappen. Aan wachtende
ouders willen we met aandrang vragen de uitgangen vrij te laten, om aldus het vertrek van de rijen ordelijk te
laten verlopen.
2. VOORSCHOOLS TOEZICHT
- van 7 tot 7.50 uur - Bijdrage: 1,60 euro/beurt.
Het voorschools toezicht van 7 tot 7.30 uur vindt plaats in de eetzaal van de middenvleugel.
- Van 7.25 tot 7.50 uur - Bijdrage: 0,80 euro/beurt.
3. AVONDSTUDIE:
- ‘1ste bel’: van 16.15 tot 16.45 uur – op vrijdag: van 15.30 tot 16 uur. (voor 1ste t/m 6de lj.)
Bijdrage: 1,00 euro/beurt.
- ‘2de bel’: van 16.15 tot 17.15 uur – op vrijdag: van 15.30 tot 16.30 uur. (enkel voor 5de en 6de lj.)
Bijdrage: 2,00 euro/beurt.
4. AVONDTOEZICHT:
maandag – dinsdag – donderdag:
- tot 16.45 uur: 1,00 euro/beurt
- tot 17.15 uur: 2,00 euro/beurt
- tot 18.00 uur: 3,50 euro/beurt

vrijdag:
- tot 16.00 uur: 1,00 euro/beurt
- tot 16.30 uur: 2,00 euro/beurt
- tot 17 uur: 3,00 euro/beurt
- tot 18 uur: 4,50 euro/beurt
NOODOPVANG (na 18 uur): 4,00 euro per begonnen kwartier.

N.B. PERSONEELSVERGADERINGEN
Op dagen waarop personeelsvergaderingen gehouden worden is er geen studie. Dit is meestal elke laatste
donderdag van de maand. Regelmatig zijn er ook nascholingen, waarvan de data op voorhand zullen worden
meegedeeld. Er is natuurlijk wel toezicht tot 18 uur (inbegrepen in de maandelijkse bijdrage).
5. MIDDAGBLIJVEN
De leerlingen kunnen op school blijven eten (warme maaltijd of boterhammen). Om voldoende toezicht
over de middag te blijven verzekeren, wordt een bijdrage van 1,20 euro per kind en per middag gevraagd.
MIDDAGMAAL: 3 euro.
CHOCOMELK, ECO-FRUITSAP (appel/sinaas) of SOEP (bij boterhammen) : 0,50 euro.

6. WOENSDAGNAMIDDAG
Op woensdagnamiddag is er toezicht tot 18 uur.
Bijdrage:
- 1,20 euro middagverblijf voor wie blijft eten (tot 13.30 uur – geen warm middagmaal)
- 6,00 euro/middag voor wie in toezicht blijft tot 15.30 uur.
- 10,00 euro/middag voor wie in toezicht blijft tot 18 uur.
- NOODOPVANG (na 18 uur): 4,00 euro per begonnen kwartier.
7. ABONNEMENTEN
Worden in een afzonderlijk overzicht meegedeeld.
8. ZWEMLESSEN (in klasverband)
Zwemonderwijs organiseren is een dure aangelegenheid:
- toegangsprijs tot het zwembad;
- er kunnen minder kinderen op hetzelfde moment in het zwembad (meer busritten):
- busvervoer via privémaatschappijen.
- De maximumfactuur beperkt de totale kostprijs voor uitstappen én zwemmen tot 85 euro per
schooljaar. Kosten boven dat bedrag worden door de school gedragen.
- Volgens een ministeriële omzendbrief moet voor één leerjaar gratis zwemmen worden aangeboden.
We kozen ervoor om de kostprijs van de toegang tot het zwembad in het eerste leerjaar door de school
te dragen.
- Voor 2 en 3 organiseren we een half jaar zwemonderwijs en een half jaar een tweede uur gymles.
- Voor 4, 5 en 6 organiseren we een cursus zwemmen van 9 weken. Het ganse schooljaar krijgen de
kinderen twee uur gymles.
- De kostprijs voor het zwemmen is 3,50 euro per beurt (met een maximum van 85 euro per jaar ,
uitstappen inbegrepen).
8. De genaamtekende gymuitrusting omvat:
Sportschoenen, sportkousen, T-shirt met KLIM-logo (via school), broekje (via school), sportzak.
Voor zwemmen is een groene badmuts verplicht omwille van veiligheidsredenen, aan te kopen op school.
UNIFORME BADMUTS (verplicht): 5,00 euro.
GYMBROEKJE: 11,00 euro.
T-SHIRT (met logo): 11,00 euro.
Er wordt door de school een passende maat voorgesteld.
9. SCHOOLREKENING: wordt maandelijks meegegeven.
Voor het betalen van deze rekeningen werkt de school met het systeem van domiciliëring. Hierdoor geeft u
opdracht aan uw bank om deze maandrekeningen op de vervaldag te betalen. Vooraf ontvangt u de rekening
ter controle en kunnen wijzigingen aangebracht worden. Ouders die vorig jaar of in de kleuterschool het
“Europees Domicilëringsmandaat” invulden, hoeven nu geen nieuw formulier in te vullen.
Wenst u toch niet in te gaan op de betaalwijze per domiciliëring, dan kan u contant betalen.
10.OPVANGKOSTEN:
- U krijgt jaarlijks een fiscaal attest dat u kan indienen in uw personenbelasting (bij betaling van de
schoolrekening).
- Voor gezinnen met meer dan 2 kinderen kennen we een reductie van 50% toe op de bijdragen voor opvang
vanaf het 3e kind.
Vriendelijke groeten
Voor het schoolteam
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