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juni 2019 - einde schooljaar

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR
We zijn bijna al weer aan het einde van het schooljaar. Nog een paar
dagen… Hopelijk heeft iedereen genoten en veel bijgeleerd, en kijken
we dankbaar terug op het mooie, kleurrijke schooljaar.

Je krijgt nu al de laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Een beetje vroeger dan gewoonlijk, want we
hebben nog een paar belangrijke mededelingen en berichten gebundeld.
We nodigen alle kinderen en ouders van het zesde leerjaar uit voor de afscheidsviering van het zesde. Deze gaat door op dinsdag 25 juni om 18.30 uur in Gravenbos 6.
Die dag zijn er voor het lager eventuele oudercontacten op aanvraag. De leerkracht spreekt u aan
indien hij/zij het nodig acht. U kunt de leerkracht ook aanspreken voor een gesprek.
Verder in deze Nieuwsbrief verneemt u de wijzigingen in ons Schoolreglement. Voordat uw kind start
op onze school volgend schooljaar, dient u daar notie van te nemen en dit tevens te bevestigen via
het antwoordstrookje.
U leest ook over de afrekeningen maaltijden, opvang.. betreffende de laatste schoolweek.
Op 1 juli starten de bouwwerken op onze school. Deze gaan meer dan een jaar duren. Maar alles is
geregeld zodat de school veilig kan blijven draaien. Wie meer info wenst, is welkom op onze infoavond over de bouw op donderdag 20 juni, om 19.30 uur in Gravenbos 6.
Ik eindig met iedereen te bedanken voor het voorbije schooljaar! Samen gaven we kleur aan Gravenbos en de kinderen! Ik wens de kinderen die de school verlaten veel succes in hun nieuwe school. De
anderen zie ik graag goed en wel terug op 2 september!
Prettige vakantie!

OPENKLASDAG vrijdag 30 augustus
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren wij een Openklasdag op het einde van de grote vakantie. Op
die dag zijn alle kinderen en hun ouders van harte welkom op school om kennis te maken met de
nieuwe klas en de klasleerkracht(en). U krijgt dan alle nodige informatie van de leerkracht(en) om het
nieuwe schooljaar tiptop in orde te kunnen starten!
Voor de start van het schooljaar 2019-2020:
hartelijk welkom op vrijdag 30 augustus 2019 tussen 16.30 uur en 19.00 uur!
Wegens de bouwwerken op school en de bijhorende tijdelijke andere organisatie, zullen mensen van
de Ouderraad aan de ingangen van de school staan om u de weg te wijzen..

SCHOOLOPENER maandag 2 september
De eerste schooldag wordt het schooljaar officieel geopend met een korte ceremonie voor de leerlingen.
Alle ouders zijn van harte welkom om 8.45 uur op de speelplaats Gravenbos 6 (via
hoofdingang Gravenbos 6). Nadien kunt u in de eetzaal nog genieten van een koffie
of drankje en een rondleiding in de school indien u dit wenst.

ZIJ GAVEN GRAVENBOS EXTRA KLEUR…
- proficiat vormelingen en kinderen die hun eerste communie deden. Het waren mooie vieringen!
- iedereen die op de één of andere manier meehielp aan het schoolgebeuren: leesouders, hulp
tuin, begeleiders bij de uitstappen, de Ouderraad, …
- de Groene Ridders, Afval Ruim Team en de leerlingenraad met hun activiteiten (zie verder)
- alle personeelsleden en leerkrachten, met in het bijzonder een dankjewel aan juf Astrid, juf Lindsey, meester Joris, juf Maaike, Juf An en Stijn van het secretariaat. Jullie deden heel wat werk
achter de schermen en waren heel flexibel!

AFREKENINGEN EINDE SCHOOLJAAR
Graag aandacht voor volgende afspraken voor de afrekening op het einde van het schooljaar:
- De rekening voor de maand juni wordt afgesloten op vrijdag 21 juni 2019. De afrekening wordt
meegegeven samen met het rapport op maandag 24 juni.
- De afrekening van de laatste week van juni (maandag 24 juni tot en met donderdag 27 juni) ontvangt u in de eerste week van september. Daarop worden de maaltijden, middagopvang en melk
verrekend en wordt rekening gehouden met de uitstappen en andere activiteiten in de laatste
week van dit schooljaar.
- De leerlingen van het 6de leerjaar krijgen de afrekening van de volledige maand juni mee
op vrijdag 28 juni.
- Voor de ochtend- en/of avondopvang in de week van maandag 24 juni tot en met vrijdag
28 juni wordt gevraagd om contant te betalen bij de mevrouw van de opvang.
Op vrijdag 28 juni kan er geen gebruik worden gemaakt van de eetzaal, noch wordt er op die dag
melk/chocomelk gedronken.
Op vrijdag 28 juni eindigen de lessen om 11.55 uur en is er mogelijkheid om in de naschoolse opvang te blijven tot 13.10 uur.

VAKANTIEREGELING SECRETARIAAT
Het secretariaat is open tijdens de vakantie op maandag 1 juli en dinsdag 2 juli van 9 tot 12 uur.
Vanaf woensdag 21 augustus is de school elke werkdag open van 9 tot 12 uur.

OUDERCONTACT EINDE SCHOOLJAAR OP AANVRAAG
Binnen onze nieuwe visie van Breed Evalueren houden wij voor het lager per schooljaar 3 oudercontacten: begin schooljaar (infodag), eind november en begin februari.
Op het einde van het schooljaar staat er geen oudercontact meer gepland. Je krijgt voldoende
info via de kijkwijzers, toetsen en rapport.
Enkel voor wie het echt nodig is, kunnen we nog een oudercontact organiseren op dinsdag 25
juni tussen 16.20 uur en 18.00 uur.
Indien wenselijk, neemt de leerkracht contact met u op.
Ook u kunt eventueel een gesprek aanvragen via bijgevoegd strookje (zie afzonderlijk blad), in te
dienen tegen vrijdag 21 juni. Het juiste uur zal u dan meegedeeld worden via het agenda.

OPBRENGST BROEDERLIJK DELEN
Tijdens de vasten organiseerden we enkele acties ten voordele van Broederlijk Delen.
We zamelden met de school geld in voor Guatemala dankzij de verkoop van bananenmilshake
en vrije bijdrage tijdens de koffiestop.
Een bedrag van € 500 werd overgeschreven naar Upavim, een school voor straatkinderen in
Guatemala City. De school koopt nieuwe boeken voor de bibliotheek en lesmateriaal om te gebruiken in de klassen.

LEERLINGENRAAD
Op school hoorden we reeds lang een vraag naar nieuwe, grotere doelen voor het voetbal.
De leerlingenraad kwam met een prachtig voorstel. Ze wilden een actie organiseren met
muziek, complimentjes en een beloning.
Na wat vergaderen en overleggen, kwamen we tot het idee:
‘Geef een compliment en maak een ander content!’
We gingen enthousiast aan de slag.
Een mooie affiche werd gemaakt. Het huisje voor Radio Gaga
stond plots op de speelplaats. De leerlingen vertelden op de
samenkomst aan alle lln. wat de actie concreet betekende. De
formulieren voor de complimenten werden uitgedeeld …
En … de actie was een ongelooflijk succes: massaal veel complimentjes kwamen er binnen. Bij elk complimentje kwam er 20
cent bij. Meester Kris en juf Lien lazen alle complimentjes voor
en lieten ondertussen mooie muziek horen.
Op de speelplaats werd elke middag meegezongen en gedanst.
De directeur kocht ondertussen nieuwe doelen aan.
De levering is nog voor dit schooljaar voorzien.
Wij zijn benieuwd!

NIEUWS OUDERRAAD
Hartelijk dank aan de mensen van de Ouderraad en de vele
helpers voor de vlotte samenwerking en de organisatie van meerdere toffe activiteiten.
Jullie geven kleur aan onze school!
Ondertussen werd beslist dat de structuur van de Ouderraad gewijzigd werd. Vanaf volgend
schooljaar hebben we een afzonderlijke Ouderraad voor Gravenbos.
Beide scholen Gravenbos en Driespan krijgen van de huidige Ouderraad nog een schenking:
een bedrag te besteden aan bewegingsmateriaal voor de kleuters.
We tonen het jullie graag bij de start van het nieuwe schooljaar. Bedankt Ouderraad!

NIEUWS SCHOOLRAAD
Ook de Schoolraad heeft het afgelopen schooljaar weer goed gewerkt. Zij hebben inspraak en
dienen advies te geven bij bepaalde onderdelen van het schoolgebeuren. Bijvoorbeeld: de bouw,
schoolorganisatie, schoolmaaltijden…
Daar nieuwe prijzen voor opvang en maaltijden zich opdrongen door prijsstijgingen en indexaanpassingen, werden op de Schoolraad de nieuwe prijzen bepaald. Je vindt ze terug bij de
‘aanpassingen Schoolreglement’.
Tevens bedanken we Veerle Van Aken en juf Maaike, die afscheid nemen van de Schoolraad
respectievelijk als lid en als voorzitter. Bedankt voor de jaren inzet en samenwerking!

SCHOOLORGANISATIE 2019-2020 + LEERJAARONDERSTEUNER
Verder in deze Nieuwsbrief verneem je de schoolorganisatie en indeling van het schoolteam naar
volgend schooljaar toe. Dit is de huidige stand van zaken, maar er moeten nog namen ingevuld
worden en er kunnen nog wijzigingen gebeuren.

De klassenindeling staat zo goed als vast (mits er zich geen spectaculaire veranderingen voordoen). Daarbij zie je dat we voor het lager gekozen hebben om per leerjaar een leerkracht als
aanvullende leerjaarondersteuner aan te stellen. Deze leerkracht krijgt zoveel mogelijk
uren toegewezen om binnen dit leerjaar te helpen: zorg, opsplitsen, hulp in de klassen, klas overnemen, ondersteuning leerkracht en leerlingen, co-teaching… Een nieuwe invalshoek!
Voor het eerste leerjaar zie je dat juf Lien die taak toegewezen krijgt. Maar aangezien juf Lien deze zomer zal bevallen, zal deze opdracht tijdelijk door een nieuwe leerkracht ingevuld worden.
We wensen juf Lien veel succes!

AANGEPAST SCHOEISEL EN SPELKLEDIJ voor spelen op het
GRASVELD tijdens de bouwwerken
Door de reorganisatie binnen de school volgend schooljaar n.a.v. de bouwwerken, is de speelplaats Gravenbos 4 een jaar lang niet beschikbaar. Er wordt uitgeweken naar de grote speelplaats Gravenbos 6 en de kleine speelplaats (aan poort huidige ingang Gravenbos 4).
De kinderen zullen telkens in het gras kunnen spelen, ook bij nat weer!
Daarom roepen we de ouders op om de kinderen aangepast schoeisel en spelkledij te laten dragen waarmee zij vrijuit kunnen spelen, elke dag, elk moment.
Bij het binnenkomen in de klassen, kunnen de leerlingen dan hun gymschoenen aantrekken.

Hartelijk dank voor de medewerking!

VOOR DE ZESDES...

AANPASSINGEN SCHOOLREGLEMENT
Voor het nieuwe schooljaar 2019 - 2020 hebben we ons schoolreglement op een aantal punten
gewijzigd. Hiermee brengen we ons in regel met de nieuwe wetgeving. De wijzigingen werden besproken op de schoolraad.
Het aangepaste schoolreglement kunt u raadplegen op onze website www.gravenbos.be.
Wie dat wenst kan nog steeds een papieren versie aanvragen op het secretariaat of bij de klasleerkracht via bijgevoegd formulier.
De wijzigingen situeren zich op volgende onderwerpen:
Pag. 5

Vergoeding voor- en naschoolse opvang: 1 euro per begonnen halfuur.

Pag. 6

Vergoeding middagopvang: 1 euro per middag.

Pag. 10

5.4 ‘Hoe werken de school en het CLB samen’: leerlingen en ouders kunnen zich
niet verzetten tegen...

Pag. 21

Rubriek 2 ‘Inschrijven en toelatingen van leerlingen’

Pag. 24

Oudercontacten voor gescheiden ouders

Pag. 26

Rubriek 6 ‘Afwezigheden’

Pag. 30

Rubriek 7 ‘Onderwijs aan huis’

Pag. 32

Rubriek 9 ‘Getuigschriften’ en BASO-fiche

Pag. 39

Bijdrageregeling:
90 euro voor kind lager onderwijs voor de scherpe maximumfactuur
440 euro voor de minder scherpe maximumfactuur

Pag. 40

Wijzigingen prijzen ‘niet verplichte uitgaven’:
warme maaltijd kleuter: 3,20 euro
warme maaltijd lager: 3,50 euro
soep kleuter:
0,50 euro
soep lager:
0,75 euro
middagtoezicht:
1,00 euro per middag

Pag. 55

Rubriek 19 ‘Privacy’

We hopen dat u de tijd neemt om dit aangepaste schoolreglement eens grondig door te nemen.
Als school met een open communicatie naar onze ouders toe blijft het schoolreglement altijd online beschikbaar op onze website.
Let wel: de inschrijving van uw kind is pas volledig in orde na ondertekening van het
schoolreglement of van de wijzigingen, en dit vóór de start van het schooljaar.
Daarom:

Gelieve voor akkoord bijgevoegd briefje te ondertekenen en ten laatste op
woensdag 26 juni terug te bezorgen aan de klasleerkracht.
Wij danken u alvast voor uw steun en vertrouwen in onze school!

Voorlopige schikking SCHOOLTEAM SCHOOLJAAR 2019-2020
Directeur: Peter Willems
Beleids– en ondersteunend personeel:
Administratie: Marina Coolman, Eline Dewever, + extra persoon
Zorgcoördinator: Mieke Calliauw
ICT-coördinator: Kristof Bonny
Preventieadviseur: Youri Parmentier
Beleidsondersteuning: Maaike Peene (Kleuter) en Els Vandewalle (lager)
Lerarenplatform: nog niets geweten

Onderhoudspersoneel:
Els Logghe, Francine Maertens en Marilyn Vangheluwe, extra taak: Anne Marijke Claeys
Klusjesman: Marcel Debruyne

Toezicht en opvang:
Dorine Volbrecht, Rita Packet, Conny Soubry, Vera Demey, Bea Van Buggenhout,
Sonja Van Herreweghe, + extra persoon

KLEUTERAFDELING

LAGERE AFDELING

1KA: Vicky Decoo

1LA: Gitte Ramaekers

1KB: Katrien Delie + Maaike Peene

1LB: Ann Vandenberghe - Lien Vanryckeghem

2KA: Els Doom

Leerjaarondersteuner L1: Lien Vanryckeghem

2KB: Sigrid Duyck

2LA: Kris Acken

3KA: Sandra Snauwaert

2LB: Sandy Pollentier

3KB: Evie Lootens

Leerjaarondersteuner L2: Youri Parmentier
3LA: Nadia Muyllaert en Mieke Naert

Zorg en bewegingsopvoeding: Maaike Peene

3LB: Valerie Devisch

Kinderverzorgster: Hadewych Lefevere

Leerjaarondersteuner L3: Mieke Naert

Extra ondersteuning bewegingsopvoeding:

4LA: Joke Booy

Yenley Demaker

4LB: Heidi Pauwels

Extra taak kleuterklas: Sarala Dessin

4LC: Ciska Verbanck
Leerjaarondersteuner L4: Christine Claeys
5LA: Sara Vanhee

LAGERE AFDELING

5LB: Cindy Pauwels

Bewegingsopvoeding:

Leerjaarondersteuner L5: Els Vandewalle

Lut Plets en Christine Claeys

6LA: Peter Verhaeghe en luc Vermote

Extra ondersteuning: Yenley Demaker

6LB: Mieke Willaert en Luc Vermote

Zorgleerkrachten:

6LC: Hans Decoster

per leerjaar de leerjaarondersteuner

Leerjaarondersteuner L6: Luc Vermote

NOG BELANGRIJKE DATA
EINDE SCHOOLJAAR 2018-2019
Infoavond bouw Gravenbos____________ ___ donderdag 20 juni 2019 om 19.30 uur
Zomerrapport __________________________ maandag 24 juni 2019
Oudercontact op aanvraag (lager) _________ dinsdag 25 juni 2019
Afscheid zesde leerjaar __________________ dinsdag 25 juni 2019 om 18.30 uur
Einde schooljaar________________________ vrijdag 28 juni om 11.55 uur
Start bouwwerken Gravenbos _____________ maandag 1 juli 2019
Afsluiten secretariaat ____________________ dinsdag 2 juli 2019 om 12.00 uur

BELANGRIJKE DATA EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2019-2020
School terug open (voormiddag) ___________ woensdag 21 augustus 2019
Open klasdag _________________________ vrijdag 30 augustus 2019 - 16.30 uur-19 uur
Start schooljaar ________________________ maandag 2 september 2019
Startvergadering Ouderraad ______________ donderdag 5 september 2019
Infoavond kleuter _______________________ maandag 16 september 2019
infoavond derde en vierde leerjaar__________ dinsdag 17 september 2019
infoavond eerste en tweede leerjaar ________ maandag 23 september 2019
infoavond vijfde en zesde leerjaar __________ dinsdag 24 september 2019
Pedagogische studiedag _________________ maandag 30 september 2019

Schoolfotografie: individuele foto’s _________ dinsdag 22 oktober 2019
Familiefeest kleuter _____________________ donderdag 24 oktober 2019
Herfstvakantie _________________________ maandag 28 oktober 2019 - zondag 3 november 2019
Filmavond Ouuderraad __________________ zaterdag 16 november 2019
Pedagogische studiedag _________________ woensdag 20 november 2019
Kerstvakantie _________________________ maandag 23 december 2019 - zondag 5 januari 2020
Nieuwjaarsreceptie _____________________ vrijdag 10 januari 2020
Pedagogische studiedag _________________ woensdag 22 januari 2020
Facultatieve vrije dag ___________________ maandag 3 februari 2020
Schoolfeest ________________________ ___ zaterdag 15 februari 2020
Krokusvakantie ________________________ maandag 24 februari 2020 - zondag 1 maart 2020

Paasvakantie __________________________ maandag 6 april 2020 - zondag 19 april 2020
Feest van de arbeid ____________________ vrijdag 1 mei 2020
Vormsel _____________________________ zaterdag 9 mei 2020
Facultatieve vrije dag ___________________ maandag 11 mei 2020
Puur AvontuurKlassen (vierde leerjaar) _____ dinsdag 12 mei t.e.m. vrijdag 15 mei 2020
Eerste communie ______________________ donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag)
Brugdag ______________________________ vrijdag 22 mei 2020
Pinkstermaandag ______________________ maandag 1 juni 2020
Einde schooljaar _______________________ dinsdag 30 juni 2020 om 11.55 uur
2021: vormsel op zaterdag 8 mei 2021, eerste communie op donderdag 13 mei 2021.

GOEDKEURING WIJZIGINGEN
SCHOOLBROCHURE MET SCHOOLREGLEMENT

De ouders van …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………. (meerdere namen mogelijk - één blad per gezin)
verklaren hierbij dat ze de wijzigingen betreffende het opvoedingsproject en het schoolreglement
hebben ontvangen en verklaren dat zij instemmen met het opvoedingsproject en het schoolreglement van Vrije Basisschool Gravenbos.

Datum ____/____/_______

Handtekening van de ouder(s)

Aankruisen indien gewenst:

Wij wensen de schoolbrochure editie 2019 – 2020 op papier te ontvangen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANVRAAG EXTRA OUDERCONTACT EINDE SCHOOLJAAR
De ouders van ...................................................................................................................

wensen een oudercontact op dinsdag 25 juni tussen 16.20 uur en 18 uur
(indienen tegen 21 juni).

Handtekening,

