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INFORMATIEBROCHURE

SCHOOLJAAR 2020 - 2021

In deze brochure vinden jullie praktische info.
Lees zeker ook het schoolreglement.

We hopen dat alle kinderen zich hier thuis voelen
en wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe!

Namens het schoolteam
Pascale Pieters
Directeur

Samenstelling van het schoolteam 2020 – 2021
Directeur: Pascale Pieters
Secretariaat: Els De Pauw en Tilly De Meu

Kleuterafdeling
Peuters
1ste kleuterklas
2de kleuterklas
3de kleuterklas
zorgjuf

Fran Van Geert
Katrien Roels
Cynthia De Smedt en Leen Van Der Borght ( op woensdag)
Els Levert
Leen Van Der Borght

Lagere afdeling
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
zorgjuf
Lerarenplatform

Chantal Roelandt en Daisy Willaerts ( duo baan)
Nele Van de Meerssche en Lynn De Wolf ( op woensdag)
Laura De Wit
Elke Bronselaer
Inge De Ridder
Thiel Soete
Yasmine Lorie
Shauni De Vos

Zorgcoördinator

Liesbet Triest

Kat godsdienst

Kathy Maes

N.C.zedenleer

Tatiana Verhulst / Bénédicte Seminck

Isl. godsdienst

Aynur Koca

L.O.

Patrick Coppens / Matti Asselman

Opvang

Gisela De Ridder
Yani Backx

Praktische info
1. Organisatie van de schooluren
Dagelijks van 8.30 tot 12.05 uur en van 13.30 tot 15.20 uur
Woensdag van 8.30 tot 12.05 uur.
Er is toezicht op de speelplaats voorzien :
- 's morgens vanaf 8.15 uur
- 's middags vanaf 13.15 uur
Kinderen die vroeger komen worden opgevangen in de voor- of tussenschoolse opvang.

2. Voor- en naschoolse opvang
Er is kinderopvang mogelijk:
- vóór de lessen vanaf 7 uur (0,90 EUR)
- tussenschools tijdens de middag (0,60 EUR)
- na de lessen tot 18 uur (1,25 EUR)
- op woensdagnamiddag:
tot 13 uur: 0,55 EUR
van 13u tot 18u 2,50 EUR
Laat ons schriftelijk weten wanneer u van deze dienst wil gebruik maken.
Vermeld het begin- en einduur van de door u gewenste opvang.
Wanneer van deze tijdstippen afgeweken wordt, vragen we met nadruk om ons dit vooraf te laten
weten (telefonisch of schriftelijk).
Om de twee maanden ontvangt u de rekening voor de opvangdienst.
Er is geen retributie verschuldigd indien het kind minder dan 15' vóór de aanvang van de lessen
aankomt of minder dan 15' na het eindigen van de lessen de school verlaat. Er is geen retributie
verschuldigd als het leerlingenvervoer de oorzaak is waarom het kind in de opvang moest
verblijven.
- Laattijdig afhalen (na 18 uur) : per lopend halfuur : 12.40 EUR per gezin.

3. Leerlingenvervoer
De leerlingen kunnen gebruik maken van onze schoolbus. Prijs per rit (tot 5 jaar gratis,
vanaf 6 jaar 0,90 EUR per rit). De rekening voor deze dienst wordt om de 2 maanden bezorgd.
Vanaf het derde kind, indien minimum drie kinderen van hetzelfde gezin gebruik maken van het
leerlingenvervoer : gratis.
Belangrijk: kinderen die de schoolbus nemen worden bij de terugkeer niet overgezet!
De begeleider moet immers toezicht uitoefenen op de bus.

Kleuters dienen steeds aan de bushalte afgehaald te worden.

4. Tijdschriften voor kinderen
Er zijn tijdschriften verkrijgbaar via de school.
Documentatie wordt begin september meegegeven.
5. Middag
De kinderen kunnen hun lunchpakket meebrengen en eten in de klas met de leerkracht.
Warme maaltijd wordt in de zaal gegeten.
Kleuters eten van 12.05 tot 12.40 uur.
Lagere schoolkinderen eten van 12.40 tot 13.10 uur.
Warme maaltijden
Om de maand krijgt uw kind een invulbriefje mee naar huis waarop voor de komende
maand ingevuld wordt welke dagen uw kind een warme maaltijd neemt.
Op het briefje staat de datum waarop het invulbriefje ten laatste in ons bezit moet zijn.
Maaltijden worden enkel geannuleerd in geval van ziekte. In dat geval verwittig je de school voor 9
uur. ( 053 72 34 76)
Het menu kan steeds geraadpleegd worden op school of op de website www.tinnenhoek.be

Soep: 0,60 EUR
Middagmaal kleuter: 2,80 EUR
Middagmaal lager: 3,40 EUR
Betalingen gebeuren via de tweemaandelijkse factuur.

6. Afwezigheden (enkel voor de lagere school + leerplichtige kleuters)
Voor elke afwezigheid is een schriftelijke rechtvaardiging vereist.
Voor afwezigheden tot maximum 3 kalenderdagen volstaat een gedateerde en ondertekende
verklaring van de ouders.
Voor langere periodes is een doktersattest nodig!
Vanaf 1/9/2020 wordt de leerplicht vastgelegd op 5 jaar. Een 5 jarige moet 290 halve dagen naar
school geweest zijn in de 3de kleuterklas om de overstap naar het 1ste leerjaar te mogen maken. Een
volledig schooljaar telt 320 à 330 halve dagen.

7. Vrijstellingen
Wanneer uw kind om één of andere reden niet kan deelnemen aan de les L.O. is een briefje van de
ouders (éénmalige vrijstelling) of van de dokter (vrijstellingen voor langere duur) nodig. We vragen
met nadruk om geen lichtvaardig gebruik te maken van deze mogelijkheid!

8. CLB consulten

Voor de 1ste kleuterklas worden de ouders uitgenodigd op het CLB samen met hun kleuter. (men
voorziet nog een consult op school voor de leerlingen waarvan de ouders niet ingegaan zijn op de
uitnodiging). Dit gaat door op 27 april en 29 april en 26 mei.
Op 10 november: het 1ste leerjaar heeft een consult op het CLB met arts.
Op 15 december : voor het 5de leerjaar komt het vaccinatieteam langs op school voor toediening
van de herhalingsinenting + consult. L4 na vaccinatie.
Op 17 december : het 6de leerjaar heeft een consult op het CLB, met arts.

9. Verlofregeling 2020 – 2021
vrijdag 2 oktober

Lokale verlofdag

woensdag 21 oktober

Pedagogische studiedag

2 november tot 8 november

Herfstvakantie

woensdag 11 november

Wapenstilstand

woensdag 25 november

Pedagogische studiedag

21 december tot 3 januari

Kerstvakantie

woensdag 27 januari
15 februari tot 21 februari

Pedagogische studiedag
Krokusvakantie

woensdag 17 maart
5 april tot 18 april

Lokale verlofdag
Paasvakantie

vrijdag 30 april
Woensdag 12 mei

Pedagogische studiedag
Lokale verlofdag

Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei
Maandag 24 mei

Hemelvaart
Pinkstermaandag

Het schooljaar eindigt op woensdag 30 juni om 12.05 uur.
Er is opvang tot 18 uur.

10. godsdienst/zedenleer
Bij de eerste inschrijving van een leerling in de lagere school krijgen de ouders een keuzeformulier
godsdienst/zedenleer in te vullen.
Opgelet: een wijziging van keuze voor levensbeschouwing moet vóór 30 juni voorafgaand aan het
nieuwe schooljaar gemeld worden!

11. Betalingen
Vanaf dit schooljaar wordt de factuur (opvang, maaltijden, zwemmen, bus ) om de twee maanden
meegegeven met uw kind. De betaling gebeurt via overschrijving.
Andere geldophalingen organiseren we zo efficiënt mogelijk. Betaal met zo weinig mogelijk
muntstukken en stop geld in een gesloten omslag met de naam van uw kind erop.

11. Veiligheid
- Mogen we met nadruk vragen om de bushalte aan de school vrij te houden en er niet te
parkeren zodat de schoolbus deze plaats vlot kan bereiken en verlaten.
- Zorg ervoor dat de fietsen veilig en conform het verkeersreglement zijn.
- Iedereen die op de speelplaats komt of verlaat moet de toegangspoort steeds sluiten.
- U laat uw kind het best uitstappen aan het voetpad vóór de school.
Mochten er onverwachts wijzigingen komen in de meegedeelde gegevens, dan laten we u dit
meteen weten!
We danken u voor uw medewerking!

Bijdrageregeling
In het SCHOOLREGLEMENT vind je alles over de bijdrageregeling.
Daar staat in welke uitgaven persoonlijk en vrijblijvend zijn en dus steeds ten laste van de
gebruiker vallen.
Elke school is verplicht om het maximumbedrag voor onderwijsgebonden kosten mee te delen aan
de ouders.
Voor het schooljaar 2020-2021 wordt het maximumbedrag van de leerlingenbijdragen voor
onderwijsgebonden kosten vastgesteld op:

Kleuters

Lagere

Dubbele maximumfactuur
school
SCHERPE: activiteiten zoals toneelbezoek, zwemmen,
sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag, …

€ 45

€ 90

€0

€ 445 voor
de
volledige
duur lager
onderwijs

Ook materialen die de kinderen verplicht via de school
moeten aankopen, vallen hieronder (bv. verplicht
schoolabonnement op tijdschrift)

MINDER SCHERPE: activiteiten buitenshuis.
Dit zijn meerdaagse uitstappen voor één of meerdere
klassen (deels) tijdens de schooluren (bv. zeeklas,
plattelandsklas, …)

ZORG OP SCHOOL

Beste ouders

In elke school zijn er kinderen die extra aandacht vragen, gaande van kinderen met specifieke
leerproblemen (dyslexie, rekenproblemen, spellingsproblemen) of kinderen die zich op sociaal of
emotioneel gebied niet zo goed voelen in hun vel.
Het zorgbeleid van scholen vertrekt vanuit het uitgangspunt dat alle kinderen gelijke kansen
moeten krijgen in de school m.b.t. leren maar ook op gebied van de sociaal -emotionele
ontwikkeling van een kind. Dit betekent dat het aanbod van de school zich moet aanpassen aan de
noden en mogelijkheden van het kind en niet omgekeerd.
In het kader van het zorgbeleid voorziet het Ministerie van Onderwijs dan ook voor dit schooljaar
een zorgcoördinator voor elke school.
De inrichtende macht van de scholengemeenschap Aalst heeft mij daarom aangesteld voor deze
functie.
Naast het ondersteunen van de directie en leerkrachten omtrent de zorg voor uw kinderen,
bestaat mijn taak uit het opvolgen van leerlingen en hun eventuele problemen.
Indien problemen niet verder op school kunnen verholpen worden, ben ik de persoon die
contacten kan leggen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) of andere externe
diensten.
Ik ben als het ware de spilfiguur tussen de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding, om
een betere samenwerking te bewerkstelligen.
Ouders die bepaalde zorgen hebben omtrent hun kinderen of die probleemgedrag van allerlei aard
bij hun kinderen willen bespreken, kunnen daarvoor nu steeds bij mij terecht.

U kan altijd contact opnemen met de directeur voor een afspraak.

Vriendelijke groeten

Liesbet Triest
Zorgcoördinator

AFSPRAKEN ROND AFVALPREVENTIE
We blijven van ‘het voorkomen van afval op school’ een actiepunt maken.
Ons stadsbestuur zal deze actie blijven ondersteunen met heel wat promotiemateriaal
(o.a. grote en kleine stickers op de containers, stickers voor brooddozen, affiches e.d.)

Concreet willen we volgende punten blijven realiseren:
Gebruik van de brooddoos met sticker.
Boterhammen liefst los in de brooddoos, zeker geen aluminium- of plastiekfolie.
Herbruikbare drankverpakkingen verkiezen boven water in wegwerpverpakkingen.
Zuinig omgaan met papier.
Onbeschreven zijden van het papier leren gebruiken in de klas.
Zoveel mogelijk recto-verso kopiëren.
Kopiëren op A5 formaat.
Goed sorteren op school
•
papier en karton in de papiercontainer
•
restafval in de restcontainer
•
glas in de glascontainer
•
PMD in de blauwe container
•
batterijen in de inzamelton
Gebruik van de GFT-bakjes in de school
De inhoud wordt op school gecomposteerd
Gebruik maken van de drinkwaterfonteintjes Farys
Deze fonteintjes op de speelplaats kunnen een alternatief zijn voor de frisdranken.
We drinken op school alleen water en brengen geen andere drankjes mee.

LEKKER FRUIT

Een stuk fruit is altijd lekker en gezond. Gesneden fruit is succes verzekerd, zeker bij
kinderen. Heb je wat extra vrije tijd vooraleer de kinderen uit school komen, verras ze dan
met een heerlijke fruitsalade of kleurrijke fruitsaté.
Zo wordt fruit eten nooit saai. Geschild en gesneden fruit en groenten bewaar je best
afgedekt onderaan in de koelkast. Voorkom dat het fruit bruin kleurt door er een beetje
citroensap over te sprenkelen.

Iedereen weet dit… maar toch eten velen nog te weinig fruit.
Daarom roepen we op onze school de dinsdag en de donderdag uit tot
'Dag van het fruit'.
Het is de bedoeling dat de kinderen een stuk fruit meebrengen naar school waar het
dan gezamenlijk opgegeten wordt.
Regelmatig bereiden we ook met de ganse school een gezond tussendoortje.
We willen hierdoor niet enkel het eten van fruit stimuleren maar ook onze kinderen
leren dat fruit een belangrijk element vormt in onze voeding.
Mogen we dan ook vragen om jullie kind elke dinsdag en donderdag (alle dagen is
natuurlijk nog beter) een stuk fruit mee te geven naar school?

OUDERCOMITE
Er is op onze school een heel goede samenwerking met het oudercomité.
Alle ouders zijn van harte welkom op de vergadering van dit comité.
Uitnodigingen hiertoe worden via e-mail bezorgd.
De samenwerking tussen ouders en school zorgt mede voor een ideaal pedagogisch klimaat en
komt ten goede aan ALLE kinderen van onze school.
We vinden deze ontmoetingen, het samenwerken en het feit dat ouders en leerkrachten elkaar
helpen van groot belang.

Activiteiten oudercomité: ( zullen tijdig gecommuniceerd worden naargelang de maatregelen
ivm Corona)
•

Algemene infoavond ( verloopt anders in Coronatijd)

•

koekjesverkoop

•

Kersthappening ( als het mag doorgaan wegens Coronamaatregelen)

•

Eetfestijn ( of alternatief in Coronatijd)

•

Bloemenverkoop

•

Schoolfeest

De data worden aan het begin van het schooljaar meegedeeld.

SCHOOLTOELAGE
Aanvragen:
Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De
schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) werden vanaf schooljaar 20192020 vervangen door de schooltoeslag en werden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. De afdeling
Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger
onderwijs.
Wat wil dit zeggen?
Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs?
Je moet geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling
van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere
kinderbijslagfonds).
Al uw vragen over de schooltoeslag kan u stellen via info@groeipakket.be. Ook op
www.groeipakket.be vindt u heel wat informatie.

SCHOOLONGEVAL
Uw kind is verzekerd tijdens de schoolactiviteiten en tijdens de normale weg van en naar de school.
Wat moet je doen bij een schoolongeval ?
•

Je krijgt van de school een formulier “geneeskundig getuigschrift”.

•

Je laat het geneeskundig getuigschrift invullen door de dokter.

•

Je geeft het ingevulde formulier zo vlug mogelijk af op het secretariaat, samen met een klever
van het ziekenfonds en je bankrekeningnummer, dan pas kan de school de aangifte doen.

Wat moet je doen met de rekeningen en/of facturen ?
A. De behandeling was enkel bij de dokter (niet in het ziekenhuis)
Je betaalt alle rekeningen.
Na afloop van de behandeling of genezing ga je naar je ziekenfonds.
Je krijgt reeds een gedeelte van de doktersbriefjes terugbetaald.
Je vraagt een attest waarop staat vermeld wat u terugtrekt langs het ziekenfonds en wat niet.
Je brengt mee naar school:
•
dit attest van het ziekenfonds
•
de factuur (= kasticket) van de apotheker
De school stuurt het formulier op naar de verzekeringsmaatschappij en na een tijdje
(zeker twee maand) krijg je het bedrag waarop je recht heeft op uw rekening gestort.

B. De behandeling was in het ziekenhuis (spoed of opname)
Je betaalt alle facturen.
Je brengt de originele facturen van het ziekenhuis binnen in de school.
De school stuurt de originele facturen op naar de verzekeringsmaatschappij en na een tijdje
(zeker twee maand) krijgt u het bedrag waarop uw recht heeft op uw rekening gestort.

KANSENPAS (UITPAS)
De UiTPAS vervangt de kansenpas en is er voor iedereen.
Omdat iedereen graag aan sport en cultuur doet willen we dat iedereen kan meedoen.
Mensen met een laag inkomen kunnen daarom genieten van een gratis UiTPAS én sterk verlaagde
toegangsprijzen.

.

Wat doe je naar de school toe?
Wie over een gratis UiTPAS beschikt, komt daarmee naar de directeur die de nodige maatregelingen
treft voor de verschillende activiteiten.

Meer info?
Vierdewereldgroep “Mensen voor Mensen” vzw
St. Annalaan 41, 9300 Aalst

Sociaal Huis Aalst
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst

053/78 36 60

053/77 24 24

info@vierdewereldgroepaalst.be
www.vierdewereldgroepaalst.be

info@sociaalhuisaalst.be
www.cawra.be
ma. tot 16.30u
di. en do. tot 11.30u
wo. tot 18.30u
vr. tot 12u

Programma interscholensportwedstrijden 2020 - 2021
Voorlopig on hold gezet ivm Corona.
Indien er wel interscholenwedstrijden doorgaan dan horen jullie dat tijdig van ons.

LUIZEN
Om luizenbesmetting op een snelle manier te bestrijden hanteren we op school een stappenplan.
Het is mits een snelle samenwerking tussen ouders en school dat we dit ongemak onder controle
kunnen houden.
Hoofdluizen komen voor in alle milieus en hebben niets te maken met een gebrek aan hygiëne.
•

meldingsplicht

Wanneer ouders luizen vaststellen bij hun kind(eren) dient de directie hiervan ONMIDDELLIJK op
de hoogte gebracht. Alle kinderen krijgen een sticker in hun agenda zodat jullie op de hoogte zijn.
Op de sticker vinken jullie aan na controle en eventuele behandeling in geval van besmetting.

•

behandeling

Ouders staan in voor de behandeling tegen hoofdluis. Alle inlichtingen over deze behandeling
kunnen bij de directie bekomen worden.
Bij geen of onvoldoende behandeling door de ouders wordt het CLB ingeschakeld.
Indien de behandeling niet het gewenste resultaat oplevert dient de huisarts of dermatoloog te
worden gecontacteerd.

•

nuttige inlichtingen
-

IEDEREEN kan hoofdluizen krijgen.
Hoofdhuid of haar kunnen niet preventief behandeld worden.

-

Behandeling van hoofdluis dient zich te richten op de luizen en de neten
(eitjes). De beste wijze om ze op te sporen en te vernietigen, is de nat-kammethode.

-

Was het haar met gewone shampoo en breng een grote hoeveelheid
conditioner (crèmespoeling, balsem) aan en laat enkele minuten inwerken.
Kam met een fijne kam.... Spoel het haar en kam opnieuw.

-

Naast de behandeling van de hoofdhuid is het zeer belangrijk om ook
voorwerpen te behandelen die met luizen of neten besmet kunnen zijn (vb.
muts, knuffeldiertjes, hoofdkussen, …).

-

Alle leden van het gezin moeten goed worden gecontroleerd en eventueel
behandeld.

-

Na een vakantieperiode is een verscherpte controle gewenst.

Coronamaatregelen
Bubbels:
Er zijn nog steeds twee bubbels: kleuters en lager. Dat wil zeggen: apart spelen, aparte opvang,
aparte lunchmomenten. De speelplaats wordt met hekken in twee delen verdeeld.
Alle kinderen starten op hetzelfde tijdstip, de normale schooluren gelden.
Afspraken omtrent het dragen van mondmaskers, ontsmetten van de handen & social
distancing:
Leerkrachten en andere volwassenen dragen een mondmasker als de afstand van 1.5m niet kan
gegarandeerd worden. Ook bij toezicht op de speelplaats.
Bij de kleuters moet er geen masker gedragen worden, ook niet bij toezicht op de speelplaats als
daar enkel kleuters zijn.
Aan de schoolpoort is een mondmasker verplicht. Ouders die hun kind afzetten aan de poort
blijven niet staan praten zodat we het aantal mensen die daar staan beperken.
Er zullen flesjes met ontsmettingsgel hangen. Iedereen die binnenkomt op school moet zijn
handen ontsmetten.
Bezoek van derden:
Ouders & niet-essentiële derden worden niet toegelaten op school, ook niet op de speelplaats
Uitzonderingen:
De eerste week van september mag er, voor de kinderen die nieuw zijn op onze school en voor de
instappers, per kind één ouder mee op de speelplaats mét mondmasker.
De kleuterjuffen zullen buiten zijn van 8u15 tot het belsignaal van 8u30, om even met jullie en jullie
kind te praten. Alle kinderen zijn uiterlijk om 8u30 op school.
Indien jullie jullie kind afhalen in de opvang dan mag je wel tot op de speelplaats komen, dit
kunnen we niet anders regelen. Het dragen van een mondmasker is dan verplicht. Kleuters worden
afgehaald aan het raam van de peuterklas (klas van juf Fran), leerlingen uit de lagere school
worden afgehaald in de zaal zoals normaal. Ook hier wachten de ouders aan de deur op hun kind.
Logopedisten zijn mensen die een essentiële functie hebben binnen de school en worden wel
toegelaten.
Warme maaltijden:
Er is warme maaltijd vanaf de eerste schooldag. Kinderen die boterhammen eten doen dit in de
klas. Soep bij de boterhammen kan enkel als deze vooraf besteld werd met het maaltijdbriefje.
De kleuters krijgen eerst warme maaltijd en na het ontsmetten van de tafels komt het lager aan de
beurt.
Zwemmen & sport:
In verband met het zwemmen krijgen jullie nog een mail van meester Patrick. Van september tot
nieuwjaar gaan de leerlingen van het 2de en 3de leerjaar wekelijks zwemmen op donderdag.
De veldloop die normaal doorgaat in september voor de leerlingen uit de lagere school gaat niet
door.
Schoolbus:
De schoolbus rijdt en de begeleiders houden zich ook aan de veiligheidsvoorschriften.
Uw kind wordt ziek op school. Wat dan?
Zodra een leerling zich ziek voelt en/of koorts heeft, wordt hij uit de klas verwijderd en worden de

ouders verwittigd. Het zieke kind wordt dan zo snel mogelijk opgehaald op school door de ouders
of iemand anders. Zorg a.u.b. dat wij over de nodige correcte telefoonnummers beschikken op
school.
Verjaardagsfeestjes:
Verjaardagsfeestjes mogen in de klas, zonder ouders weliswaar. Er mag die dag iets gegeten
worden, zolang het iets is dat niet door de kinderen gemanipuleerd wordt. Dus bv. geen
fruitbrochetten maken in de klas, wel bv. een cake die door de juf versneden wordt. Hiervoor
maken jullie afspraken met de leerkrachten.
Infoavond & oudercontacten:
De voorziene infoavond in september gaat ook niet door, de leerkrachten zullen jullie wel alle info
bezorgen.
Oudercontacten zullen voorlopig via videogesprekken of telefonisch doorgaan.

