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2 Welkom op onze school

Beste ouders

We willen u graag van harte bedanken voor het toevertrouwen van uw kind(eren) aan onze
school.
Onze werking is gestoeld op de leefschoolvisie, ontwikkeld door Carl Medaer. Binnen onze
werking dragen we de waarden van het GO! uit.
Ons schoolteam engageert zich ten volle voor onze kinderen om hen gedurende hun lagere
school te laten groeien tot kinderen die klaar zijn voor het secundair onderwijs.
Zoals iedere school doen we dat door in te zetten op de leerplandoelen die de overheid ons
voorschrijft.
Maar een kind laten groeien tot een tiener die stevig in het zadel de toekomst tegemoet kan
is meer dan het alleen maar kennis meegeven. Daarom hebben we zeer veel oog voor het
welbevinden van ieder kind, waardoor het maximaal tot leren kan komen en als persoontje
kan groeien. Verder ligt onze focus op het oefenen in relationele vaardigheden.
Projectwerking neemt een belangrijke plaats in in onze werking. Ons team begeleidt de
leefgroepen in het uitwerken van projecten die de kinderen zelf kiezen. Het enthousiasme en
de betrokkenheid van een zelfgekozen project ligt hoger, waardoor ook de leerwinst groter is.
Deze info-brochure informeert u over heel wat praktische weetjes met betrekking tot onze
school. Het schoolreglement vindt u terug op onze website: www.leefschooldewollewei.be
Een papieren versie is altijd te verkrijgen op eenvoudig verzoek.
Uiteraard draagt u als ouders de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw
kinderen. Als school nemen wij deze verantwoordelijkheid mee op. We hopen in een
constructieve samenwerking met u uw kind optimaal en comfortabel door die eerste
schooljaren te kunnen loodsen.

Welkom op Leefschool De Wollewei
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3 Adresgegevens
Leefschool De Wollewei
Zandstraat 26b
912O Haasdonk
03/775.88.34
directie@leefschooldewollewei.be
www.leefschooldewollewei.be
Directeur : Hylke Devos : 0486/55.74.25
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4 Schoolbestuur
“Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met
uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het
Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.”
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus
die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben.

4.1 Het lokale niveau
Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een
adviserende schoolraad.

4.2 Het tussenniveau
Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden
bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en
een college van directeurs.
Algemeen directeur:
De heer Guy Van Lancker, Theo de Deckerlaan 2 te Temse
guy.vanlancker@sgr17.be
Coördinerend directeur basisonderwijs:
De heer Patrick Wittock, Theo de Deckerlaan 2 te Temse
baocodi@sgr17.net
Voorzitter Raad van Bestuur:
De heer Theo Boterberg, Theo De Deckerlaan 2 te Temse
Theo.boterberg@telenet.be

4.3 Het centrale niveau
Op het centrale niveau zijn de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd
bestuurder van het GO! bevoegd.
Adres:
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36
1000 BRUSSEL
Telefoon: (02)790 92 00
Fax: (02)790 92 01
E-mail: info@g-o.be
Website: http://www.g-o.be
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5 Ons schoolteam
Directeur
Secretariaat

Hylke Devos
Sally Baekelmans

Begeleidsters leefgroep 1 (glimwormpjes)

Astrid De Pesseroey
Sofie Van Goethem
Barbara Verdood

Begeleidsters leefgroep 2 (bezige bijtjes)

Inés Ros
Mariet Serrien

Begeleidsters leefgroep 3 (de snelle sprinkhanen)

Melissa Van Der Meiren
Mee Hwa Duerinck
Twiggy Severius

Begeleidsters leefgroep 4 (de vlijtige vlinders)

Oona De Decker
Linn De Vleeschauwer

Leermeester Rooms-Katholieke godsdienst

Filip Schaeverbeke

Leermeester niet-confessionele zedenleer

Liesbeth De Muynck

Leermeester Islamitische godsdienst

Nele Godts en Fatima

Leermeester lichamelijke opvoeding

Barbara Verdood

Zorgleerkracht

Twiggy Severius

Keuken en onderhoud

Neva Absillis & Kristien Stockman

Refter

Ilse Uyttendaele

Middagtoezichten

Ilse Uyttendaele

Voor- en naschoolse opvang

Lindy Van Bunder
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6 Participatieorganen
De pedagogische raad
Wekelijks
Bestaat uit: directie + alle leerkrachten

Ouderraad: algemene vergadering
Eén keer per jaar
Bestaat uit: elke geïnteresseerde ouder, directie en alle leerkrachten

Ouderraad : kerngroep
Vier keer per jaar
Bestaat uit: elke geïnteresseerde ouder, directie en 2 leerkrachten

Werkgroep feestelijkheden
Samenkomst één maand voor een activiteit van de ouderraad

Andere werkgroepen
Volgens noodwendigheden

Schoolraad:
Voorzitter : wordt gekozen tijdens eerste samenkomst schooljaar 2018-2019
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7 Praktische weetjes met betrekking tot de schooldag
7.1 Schooluren

Voormiddag : van 8u40 tot 12u15 (speeltijd van 10u20 tot 10u35)
Namiddag: van 13u40 tot 15u30 (speeltijd van 14u30 tot 14u40)
De kleuters hebben vlottende speeltijden al naargelang de activiteiten.

7.2 Voor- en naschoolse opvang
Er is op school betaalde voor- en naschoolse opvang, ‘s morgens vanaf 7u30 en ’s avonds
tot 18u00. ’s Woensdags is er ook opvang tot 14u00.
Deze opvang kost 1,00 euro per begonnen half uur.
Op woensdagmiddag wordt er ook opvang aangeboden door ’t Ballonneke in de Pastorij
tussen 12u-18u.’s Middags kan je inschrijven voor een warme maaltijd (€4) of ervoor kiezen
zelf boterhammen mee te brengen.
Voor schoolvrije dagen en schoolvakanties kan je terecht in de Pastorij. Carmen Van Hoof is
de coördinator van deze opvanglocatie.
Je kan opvang aanvragen via de website www.vzwballonneke.be.

7.3 Start van de schooldag
Als u tussen 7.30 en 8.20u op school aankomt, brengt u uw kind naar de opvang. U volgt
daarvoor de pijltjes op het terrein.
Als u tussen 8.20 en 8.40u aankomt, brengt u uw kind naar de klas (kleuters en evt lager) of
naar de speelplaats (lager).
Help uw kleuter jas en boekentas weg te bergen en doe pantoffeltjes aan. Tot 8.40u bent u
welkom in de klas.
Wie graag nog wat napraat met andere ouders kan dit, buiten de klas en rekening houdend
met de activiteiten van de kinderen.
Opgelet : Sluit telkens de poort bij het binnen- en buitengaan !

7.4 Einde van de schooldag
Om 15.30u eindigt de school. Ouders van kinderen uit LG1 en LG2 wachten bij voorkeur hun
kind op in de gang. Ouders van kinderen uit LG3 en LG4 wachten hun kind op in de gang of
op de speelplaats.
Blijf uit de klas totdat de deur van de klas opengaat. Ouders van kleuters mogen helpen bij
het aantrekken van de schoentjes.
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Als u het nodig vindt kan u de juf zeker nog aanspreken.
Komt u uw kind later ophalen dan kan dat in de opvang. Deze bevindt zich in de forumzaal.
Bij mooi weer spelen de kinderen buiten. Bij regenweer spelen ze binnen.
Meld steeds aan de begeleidster dat u uw kind ophaalt. Zo behouden wij het overzicht.
Komt iemand anders uw kind ophalen ? Geef dan bij voorkeur een seintje.
Kinderen die ’s middags thuis eten kan u ophalen aan de klas. Zodra de deur openstaat is de
pauze gestart.
Blijft u na het ophalen nog even napraten ? Dat kan. Op dat moment bent u verantwoordelijk
voor uw kind.

7.5 Pantoffels
In de klas dragen wij pantoffels. Dat voelt gezellig en houdt de boel langer schoon. Graag
genaamtekende pantoffeltjes voorzien die op school mogen blijven. Gezien uw kind deze
meerdere uren per dag draagt vragen we om degelijke pantoffels te voorzien.

7.6 Eten op school
Kinderen kunnen ’s middags in de eigen leefgroep boterhammen eten op school. Kinderen
van de lagere school die warme maaltijd nemen eten in de refter.
We moedigen kinderen aan om alles op te eten maar dwingen hen hier niet toe.
We geven de voorkeur aan gezond gevulde brooddozen : fruit in plaats van koek, rozijn in
plaats van snoep, yoghurt in plaats van pudding, kippenwit in plaats van choco, …
Warme maaltijd moet u reserveren. Via een formulier dat op 1 september wordt verspreid
kan u aangeven of u maandelijks een intekenlijst wilt ontvangen of niet. Wie aangeeft van wel
krijgt maandelijks een formulier mee. Wie niet intekent ontvangt het formulier enkel via
Gimme.
Kostprijs van een warme maaltijd (soep, hoofdgerecht en dessert) :
- LG1 en LG2 : 2,60 euro
- LG3 en LG4 : 3,10 euro
Kostprijs van een portie soep : 0,50 euro

7.7 Algemeen welzijn
Kinderen mogen ten allen tijde naar het toilet gaan nadat ze een seintje gegeven hebben aan
de begeleidster.
Zet in op de zindelijkheidstraining van uw kind, reeds voor het naar school gaat. Zindelijk
worden kan het niet leren door enkel op school te oefenen.
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Moet uw kind medicijnen innemen op school ? Bezorg ons dan een verklaring van de arts
waarop frequentie en dosering vermeld staat. Zonder doktersattest mogen wij niets
toedienen.
Ieder kind heeft wel eens luizen. Check daarom tenminste wekelijks het hoofdje van uw kind.
Ontdekt u neten of beestjes ? Start dan een behandeling voor het opnieuw naar school te
brengen en verwittig de begeleidster. Enkel samen houden we de school kriebelvrij.
Stelt uw dokter een besmettelijke ziekte vast bij uw kind ? Meld dit dan aan de school.
Geef uw kind bij mooi weer zonnecrème mee naar school.

7.8 Publiceren van beeldmateriaal

Af en toe plaatsen we foto’s van onze werking op de website, op facebook of in
reclamedrukwerk. Uw kind staat niet afgebeeld als u daar niet de toelating voor geeft.

7.9 Rookverbod
Op ons schoolterrein is roken verboden. Zowel tijdens als buiten de schooluren. Dit om
veiligheidsredenen, gezondheidsredenen en om het goede voorbeeld te geven aan de
kinderen.
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8 Afwezigheden
Is uw kind leerplichtig ? Dan moet u iedere afwezigheid wettigen :
- Uw kind mag maximaal vier keer drie opeenvolgende dagen afwezig zijn wegens
ziekte.
- Voor meer afwezigheden wegens ziekte is een doktersattest vereist
- Voor afwezigheden om andere redenen vraagt u eerst toestemming aan de directie
- Ook voor later aankomen op school of voor vroeger vertrekken uit de school heeft u
toestemming van de directie nodig
- Bij meer dan vijf halve dagen ongewettigde afwezigheid moeten wij het
afwezigheidsdossier doorgeven aan het CLB. Is uw kind nog vaker ongewettigd
afwezig, dan moeten wij ook het Departement Onderwijs inlichten.
Ook voor kleuters is het belangrijk regelmatig naar school te komen. Let op ! Derde
kleuterklassers moeten tenminste 250 halve dagen aanwezig zijn.
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9 Schoolfactuur
In onze school werken we met het betalingssysteem van overschrijvingen.
De maximumfacturen voor kleuters is 45€, voor een lagere schoolkind 85€.
Wij vragen de voormelde bedragen vooraf te betalen, nl. het bedrag voor een kleuter eind
september €25 en €20 in februari, en de € 85 voor een kind van de lagere school in twee
betalingen € 40 eind september en € 45 in februari.
Voor elke activiteit (uitstap, toneelvoorstelling, sportactiviteit e.d.) komt er een vermelding in
ons “Wollebolleke”( schoolkrantje dat u wekelijks ontvangt via Gimme-kanaal), waarin ook de
juiste tarieven vermeld zijn. Dit tarief omvat steeds alle onkosten en werd zo berekend dat de
school geen verlies, maar ook geen winst maakt. Het tarief van deze activiteiten valt binnen
de maximumfactuur en zal periodiek verrekend worden met het reeds vooraf gestorte bedrag.
Gezinnen met meerdere kinderen kunnen deze bedragen, in samenspraak met de directie,
gespreid over verschillende maanden storten. Bij verhuis of op het einde van het schooljaar
zal de eindafrekening opgemaakt worden. Indien er nog een restbedrag zou zijn, wordt dit
door de school in juli of augustus (of, bij verhuis, binnen de maand na het verlaten van de
school) teruggestort op de rekening van de ouders.
Bij niet-betaling van de schoolrekeningen zullen de ouders via een brief worden herinnerd
aan de noodzakelijke verplichting. Indien ook aan deze oproep geen gevolg wordt gegeven,
zullen de ouders worden uitgenodigd bij de directie om samen, discreet, te zoeken naar
mogelijke oplossingen (afbetalingsplan, schuldbemiddeling,…)
De leerlingen van het zesde leerjaar zwemmen gratis dankzij de wettelijke regeling. Zij
betalen wel € 1 voor het busvervoer.
Zwemmen voor kleutes is gratis en om de 2 weken, ook het busvervoer wordt door de school
betaald.
 Hier zorg ik als ouder zelf voor:
Basisuitrusting vrij aan te kopen: boekentas, zwempak in zwemzak, badmuts,
turnpantoffels, turnshort, mappen.
 Kleuterafdeling:
Verplichte activiteiten en diensten waarvoor een bijdrage gevraagd wordt :
maximum € 45 per schooljaar
• Culturele uitstappen, bv. toneel (4 x per jaar à € 5,00) = € 20,00
• Leeruitstappen en sportieve evenementen = € 25,00
• Indien er nog meer activiteiten gepland worden, zal de school of het oudercomité
deze betalen.
Niet verplichte uitgaven
• Nieuwjaarsbrieven = € 1/stuk
• Tijdschriften ( niet verplicht, zijn voor gebruik thuis )
 Lagere afdeling:
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Verplichte uitgaven (maximum € 85 per schooljaar)
•
•
•
•

Zwemmen om de veertien dagen voor 1ste tot 5de (14 x 1,90) = € 26.60
(6de leerjaar zwemt gratis)
Toneelvoorstellingen (4 x per jaar à € 5,00) = € 20,00
Leeruitstappen vooral in functie van projecten en eventuele sportklassen =
ongeveer € 34
Indien er nog meer activiteiten gepland worden, zal de school of het oudercomité
deze betalen.

Niet-verplichte uitgaven
•
•

Nieuwjaarsbrieven = € 1/stuk
Tijdschriften
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10 Vakantieregeling schooljaar 2018-2019
Zie kalender in bijlage.
Nog anderhalve pedagogische studiedag, datum nog te bepalen door de school.
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11 Instemming met schoolreglement en pedagogisch
project
vanaf 1/09/2018
Ondergetekende(n) (naam ouder(s))
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ouder(s) van (naam van de leerling(e)),
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
uit klas
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
van school
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

bevestigen hierbij het schoolreglement voor het schooljaar 2018-2019 en het pedagogisch project
in papieren versie of via elektronische weg ontvangen te hebben en ondertekenen voor akkoord.
te………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
op datum …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening(en)
De ouder(s)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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12 Overeenkomst schoolbijdragen schooljaar 2018-2019
Scholengroep Waasland Leefschool De Wollewei
Zandstraat 26b – 9120 Haasdonk
De ondergetekenden:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(vader, moeder, voogd, persoon aan wie het kind is toevertrouwd).

Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Plaats en datum van geboorte van je kind :
……………………………………………………………………………………………………………
Rijksregisternummer van je kind :
..…………………………………………………………………………………………………………
Verbinden er zich toe met ingang van 1 september 2018
Om alle verplichte schoolbijdragen van
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(naam en voornaam van de leerling)
School lopend (leefgroep):
………………………………………….…………………………………………………………………
Te betalen .
De kosten die gepaard gaan met de eventuele procedure om achterstallige schoolkosten te
innen kunnen in toepassing van het schoolreglement geïnd worden.
Opgemaakt te ……………………………………………….., op
………………………………………….20….,
Handtekeningen
…………………
(moeder)

…………………..

………….............

(vader)
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(voogd)

13 Privacywetgeving en beeldmateriaal
Leefschool De Wollewei
Zandstraat 26b
9120 Haasdonk
Schooljaar 2018-2019
Beste ouder(s)
Het kan gebeuren dat de school of een tv-ploeg foto’s, video- of televisieopnames van leerlingen
maakt tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze
schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door dit document te ondertekenen, geeft
u hiervoor toestemming, waarvoor dank!
Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar, dan geven we daar gevolg aan overeenkomstig de
privacywet.
Met vriendelijke groeten
Hylke Devos
directeur
Toestemming om beeldmateriaal te maken
Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2018-2019 vanaf 1 september
2018 beelden/foto’s van …………………………………………. (naam van het kind) te maken.
datum

handtekening ouder

Toestemming om beeldmateriaal te publiceren
Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2018-2019 vanaf 1 september
beelden/foto’s van ………………………………………… (naam van het kind) te publiceren.
datum

handtekening ouder
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