Beste ouders,
Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze
school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze school.
Het volledige schoolreglement kunt u altijd raadplegen op onze website
www.basisn.broeders.be of u kunt altijd een papieren versie vragen op het
secretariaat.
1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

Openingsuren van onze school.
 De school opent om 08.00 uur en sluit om 16.00 uur
 Op woensdag sluit de school om 12.00 uur
Voor- en naschoolse opvang
 Voorschoolse opvang : 07.00 uur – 08.00 uur
 Naschoolse opvang : 16.00 uur – 18.00 uur
 Woensdag : 12.00 uur – 18.00 uur
Omdat de plaatsen in de opvang beperkt zijn (18 – 23 kinderen)
voorziet de school het eerste half uur (16-16.30 uur)op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag een leerkracht om deze opvang te
doen. Het tarief is hetzelfde. Ook op woensdag voorziet de school
gedurende het eerste uur zelf een leerkracht. (12-13.00 uur) Voor
dit toezicht heeft je kind een studiekaart nodig. Aan te kopen op
school. Indien je kind langer blijft dan het voorziene half uur/heel
uur, zal het resterende gefactureerd worden door de opvang zelf.
Contactgegevens
 Basisschool Nieuwstraat, Nieuwstraat 75,
9100 Sint-Niklaas
 03/780 92 10
 info@basisn.broeders.be
 www.basisn.broeders.be
 Directeur : Pia Van Cotthem
Wat te doen bij ziekte ?
 Verwittig de school voor 8.25 uur : 03/780 92 10
 Minder dan 4 dagen : vul een voorgedrukt briefje in
(max 4x)
 Vanaf 4 dagen : doktersattest
 Meer dan vier keer afwezig met eigen geschreven
briefje : een doktersattest is verplicht
Vakantiedagen schooljaar 2014-2015 : zie website /infokastje
Medicijnen op school
 Leerkrachten mogen geen medicijnen toedienen tenzij
met een attest :
 Attest 1 : medicijnen kort gebruik : in te vullen door de
ouders OF de dokter
 Attest 2 : medicijnen langdurig gebruik : in te vullen
door de dokter EN de ouders
 Attest 1 en 2 vind je terug op de website van de school.
Blijven eten op school
 Wie blijft eten op school betaalt een vergoeding voor
het gebruik van de eetzaal en het toezicht.
 Drank kan aangekocht worden (bonnetjes)
 Wie zelf drank meebrengt : melk, fruitsap of water in
hervulbare flesjes
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8)

Niet blijven eten op school
 Wie niet blijft eten op school verlaat de school tussen
11.40 uur en 11.50 uur en komt terug naar school na
13.00 uur.
 Wie vroeger terug komt, betaalt de gewone
middagvergoeding.

9) GSM-gebruik op school.
 Het gebruik van een GSM is op school verboden.
Indien je kind toch een gsm bijheeft, staat dit af en zit
het in de boekentas. Een gsm die niet in de boekentas
zit, wordt in bewaring genomen.
10)
Schade
 Wanneer een kind schade berokkent aan materialen
van de school of een andere leerling zal er altijd een
schadevergoeding gevraagd worden.
11)

12)

13)

14)

Gezonde school
 Geen snoep op school. Ook niet bij een traktatie voor
een verjaardag. (Indien er toch snoep wordt
meegegeven, krijgt het kind deze terug mee naar huis)
 Koek- en fruitactie in de kleuterschool
 Fruitactie in de lagere school
Katholieke school
 Wij zijn een katholieke school die aandacht schenkt aan
de religieuze rituelen en feesten eigen aan het
katholiek geloof. Wij verwachten van alle leerlingen dat
zij respect opbrengen voor deze activiteiten.
Nederlandstalige school
 Onze school is een Nederlandstalige school. Wij
verwachten van onze leerlingen en hun ouders dat zij
binnen de schoolmuren Nederlands spreken.
 Van ouders die staan te wachten aan de schoolpoort
verwachten wij dat ze Nederlands spreken tegen
elkaar.
Contactmogelijkheden
 Wij verwachten dat ouders aanwezig zijn op een
oudercontact.
 Algemene infoavond : begin september
 Individueel oudercontact : februari en juni
 Individueel oudercontact op afspraak. U wordt
uitgenodigd met een brief.
 Heen- en weerschriftje
 Schoolagenda
 Rapport
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15)

Studie





16)

17)

Vanaf het eerste leerjaar wordt er studie georganiseerd
voor de kinderen van de lagere school.
1ste en 2de leerjaar krijgen studie van 15.50 uur tot
16.30 uur, daarna gaan zij naar de opvang.
3de tot 6de leerjaar krijgen studie van 15.50 uur tot
17.00 uur, daarna gaan zij naar de opvang.
Wie in de studie blijft, koopt op voorhand een
studiekaart. Een studiebeurt (half uur) kost 1.00 euro.
Wie geen studiekaart heeft, blijft niet in de studie en
gaat naar huis. Studiekaarten kunnen besteld worden
via het bestelformulier of gekocht worden op het
secretariaat.

Sportieve school
 SVS-activiteiten
 Turnkring Jeroen
 Sportdagen
 2 uur sport
 Zwemmen
 Sneeuwklas : Vanaf het vierde leerjaar wordt er een
voorschot gevraagd (via de factuur) voor de
sneeuwklassen in het zesde leerjaar.
Er wordt voor deze sneeuwschool ook vanaf het eerste
leerjaar een spaarkaart aangeboden waar je
maandelijks op kan sparen.
Maximumfactuur en diensten
 3- jarigen : 25 euro
 4- jarigen : 35 euro
 5- jarigen : 40 euro
 Lagere school : 70 euro
 Sneeuwklas : 410 euro
 Voor deelname aan de sneeuwklas wordt
er ingeschreven vanaf het eerste leerjaar.
 Om het bedrag te spreiden wordt er elke
factuur een voorschot gevraagd. Indien de
leerling de school vroegtijdig verlaat,
wordt het reeds betaalde bedrag integraal
teruggestort.
 Diensten : middagtoezicht : 0.90 euro
Drankbonnetje : 0.45 euro
Studie : 1.00 euro/ half uur
Kleuters : koek en fruit : 9 euro/trimester
Lager : fruit : 8 euro/jaar
Turnpak : broek : 9 euro (zolang de
voorraad strekt)
t-shirt (verplicht) : 9 euro
Andere : zie schoolreglement

Bij betwisting kan enkel de volledige tekst van het schoolreglement ter staving
worden gebruikt.
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