Infobrochure voor de ouders

De Zandloper
Schooljaar 2017 - 2018

De Zandloper is een kleinschalige school.
Iedereen kent iedereen.
We spelen en leren samen onder één dak
in een prachtig, nieuw gebouw
in een indrukwekkende groene omgeving.
We werken gedifferentieerd
zodat elk kind op zijn/haar eigen tempo leert,
zodat bij elk kind zijn/haar talenten
in de verf gezet worden.
In De Zandloper voelt je kind zich goed.
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Zomergem, 1 september 2017
Beste ouder(s),
De zomervakantie is alweer achter de rug. Ons Zandloperteam heeft er alvast van genoten en de
batterijen zijn weer helemaal opgeladen om er met veel enthousiasme tegenaan te gaan.
Het is voor iedereen altijd even wennen om weer in het schoolritme te geraken. Mede daarom is het
voor jou als ouder handig om alle schoolinformatie overzichtelijk in een infobundel te ontvangen. Niet
alleen op deze eerste maar ook op elke andere dag van dit schooljaar kan je dan teruggrijpen naar deze
bron van informatie.
Veel leesplezier met het doornemen van deze infobundel en uiteraard wensen we jou en je kind(eren)
een leerrijk schooljaar toe.
In naam van het Zandloperteam
Bérénice Noé
Directeur

Basisschool De Zandloper
Zandstraat 25A
9930 Zomergem
09/372 71 53
www.zandloper.be

Basisschool De Notelaar
Schoolstraat 40
9950 Waarschoot
09/377 27 96
www.notelaar-waarschoot.be

Bekijk onze websites!
Ze zijn de moeite waard.
E-mail : bs.zomergem@g-o.be
Komen er nieuwe kindjes wonen in jullie buurt …
Maak reclame voor onze toffe school en ze zullen beslist overtuigd zijn!
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Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 - 12.10 uur
08.30 - 12.10 uur
08.30 – 11.20 uur
08.30 - 12.10 uur
08.30 - 12.10 uur

13.10 – 15.30 uur
13.10 – 15.30 uur
13.10 – 15.30 uur
13.10 – 15.00 uur

Zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere komen op tijd naar school.
Wie te laat komt, meldt zich bij de directeur of op het secretariaat.

Vakantiedagen & vrije dagen 2017 – 2018
Facultatieve dag
ma 02-10-2017
Herfstvakantie
za 28-10-2017 t.e.m. zo 05-11-2017
Kerstvakantie
za 23-12-2017 t.e.m. zo 07-01-2018
Kindvrije dag
woe 31-01-2018
Krokusvakantie
za 10-02-2018 t.e.m. zo 18-02-2018
Kindvrije dag
woe 07-03-2018
Paasvakantie
za 31-03-2018 t.e.m. zo 15-04-2018
Facultatieve dag
ma 30-04-2018
Dag van de Arbeid
di 01-05-2018
Kindvrije dag
woe 02-05-2018
Hemelvaart
do 10-05-2018
Brugdag
vr 11-05-2018
Pinkstermaandag
ma 21-05-2018
Schoolreglement
De toekomst is digitaal, ook voor scholen. Het GO! wil hierin een voortrekkersrol spelen en ruilt daarom
vanaf 1 september 2017 in al zijn scholen de papieren schoolreglementen in voor vlot toegankelijke
digitale exemplaren. Ons schoolreglement vind je dus terug op de website van onze school. Maar het
spreekt voor zich dat ouders die niet online actief zijn nog steeds een papieren exemplaar kunnen
verkrijgen.
Wat krijgen we graag terug ten laatste op vrijdag 8 september?
· de instemming met dit schoolreglement en ons pedagogisch project (bijlage 1)
· de privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal (bijlage 2)
. de medische fiche van uw kind (bijlage 3)
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Speelplaatsreglement / klasreglement
Je kind krijgt in september een speelplaats- en klasreglement mee. Daarin staan de afspraken waaraan
iedereen zich dient te houden. Deze reglementen worden in de agenda of het heen- en weerschrift
gekleefd. Dit wordt ondertekend door het kind en de ouder(s).
Communicatie tussen school en ouders
Naar het voorbeeld van het GO! willen we de hoop papieren post reduceren. Dat wil zeker niet zeggen dat
je minder geïnformeerd zal worden. Neen, we streven naar 100% digitale communicatie, nl. via het
digitaal communicatieplatform gimme of via e-mail. Dit is niet enkel gebruiks- en milieuvriendelijk, maar
ook nog eens minder tijdrovend in de klas. M.a.w. de post die je vandaag vindt in de boekentas van je kind
is de laatste die je ontvangt op papier.
Zowel de school als de klasleerkrachten zullen met je communiceren langs digitale weg. Zelfs de externe
reclame proberen we te digitaliseren.
ENKEL ouders die écht helemaal niet over een e-mailadres / toegang tot het internet beschikken, kunnen
beroep doen op papieren brieven.
Zelf kan je de school bereiken via bs.zomergem@g-o.be en de directeur via directeur@zandloper.be.
Daarnaast is uiteraard het heen- en weerschriftje voor de kleuters en de agenda voor de lagere
schoolkinderen het ideale communicatiemiddel.
Echtscheiding
Soms kiezen ouders om uit elkaar te gaan. Dit is meestal een emotionele ervaring voor je kind. Wij
proberen je kind dan geborgenheid en een luisterend oor te bieden in deze verwarrende periode.
Als school kiezen wij geen ‘kant’, wij kiezen in het belang van het kind. De school moet de plaats zijn waar
je kind rust vindt, waar je kind zich goed voelt.
Het is voor ons als school heel belangrijk dat wij een goede communicatie onderhouden met beide ouders.
Door als school te opteren voor een digitale communicatie beschikken beide ouders over evenveel
informatie.
Graag willen we benadrukken dat het toch belangrijk is dat jullie samen naar een oudercontact komen.
Daarnaast geeft het ook een positief signaal naar je kind toe. Dus indien een gezamenlijk oudercontact
mogelijk is, kunnen we dit sterk aanbevelen.
Wie is wie?
Bérénice Noé
Stephanie
Zorgjuf Carine
Juf Marijke
Carine
Juf Barbara
Juf Yasmine
Meester Steven
Juf Julie
Juf Wendy
Meester Filip
Juf Rosy

Directeur
Secretariaat
Zorgcoördinator
Peuter/K1
K2
K3
L1
L2
L3
L4
L5
L6

Juf Els
Juf Marijke
Juf Fien
Juf Fien
Juf Chantal
Juf Anouk
Juf Nicole
Sabine
Niels
Charlotte
Dirk
Inge
Hubertine

Lkr. Godsdienst
Lkr. Zedenleer
Sportleerkracht
Ondersteuning peuter/K1 Juf
Zorgleerkracht
Zorgleerkracht
Kinderverzorgster
Keuken
Vrijwilliger keukenhulp
Schoonmaak
Buschauffeur
Busbegeleidster
Vrijw. gemacht. opzichter
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Afwezigheid van de directeur
De directeur heeft 2 scholen, bij afwezigheid kan je terecht bij meester Filip.
Of bellen naar het secretariaat (09 372 71 53).
Inschrijvingsbeleid
1. Broertjes en/of zusjes van de leerlingen van de school, krijgen recht op voorrang bij inschrijving. Zij
kunnen ingeschreven worden vanaf donderdag 1 februari t.e.m. woensdag
14 februari 2018. Inschrijven tijdens deze periode kan dagelijks tussen 8.30 uur en 15 uur.
2. Daarna krijgen de kinderen van het personeel recht op voorrang bij inschrijving. Zij kunnen
ingeschreven worden vanaf donderdag 15 februari t.e.m. woensdag 28 februari 2018. Inschrijven
tijdens deze periode kan dagelijks tussen 8.30 uur en 15 uur.
3. Vanaf donderdag 1 maart 2018 kan verder vrij worden ingeschreven tot zolang de
maximumcapaciteit wordt bereikt.
Instapdata voor kleuters
Wanneer een kindje 2,5 jaar is kan het ingeschreven worden op school telkens na een vakantie, de 1ste
schooldag van februari en de maandag na Hemelvaart.
Zindelijkheidstraining voor peuters
Dit is iets waar vooral THUIS aan gewerkt wordt;
op school wordt daar dan op verder gebouwd.
Enkele tips:
- Laat je kind in een gewoon onderbroekje rondlopen; als het voelt dat het nat wordt zal het des te
vlugger proper worden.
- Vraag heel regelmatig of het nog niet op het potje wilt gaan.
- Geef het potje een centrale plaats in je huis (keuken?).
Mogen wij er op aandringen om je kindje HEEL GEMAKKELIJKE KLEDIJ aan te doen om naar school te
komen, zeker zolang het nog niet helemaal zindelijk is?
- een apart hemdje/onderbroekje, geen body
- een jogging- of trainingsbroekje -> geen broek met een riem in, zeker geen salopette
- schoentjes met plakkers of ritsje (geen veters)
Kortom : iets gemakkelijks om aan en uit te doen. Juf Marijke dankt je!
Vrije keuze Godsdienst/Zedenleer
Kinderen uit het eerste leerjaar en nieuwe leerlingen ontvangen begin september een keuzeformulier
godsdienst / zedenleer.
Andere leerlingen kunnen hun keuze voor 30/6 van het voorgaand schooljaar wijzigen door dit te melden
bij de directeur. De ouders vullen dan een nieuw formulier in. Bij de directeur kan ook een vrijstelling
gevraagd worden door een gemotiveerd schrijven in te dienen.
Kaften van boeken
Boeken kaften is een manier om de kinderen te leren zorg dragen voor materiaal.
De ouders staan in voor het kaften van de boeken. Het kaften van de leerboeken en de agenda is verplicht.
De werkboeken en –schriften kunnen vrijblijvend gekaft worden maar denk eraan dat gekafte
(werk)boeken – en schriften steviger, persoonlijker en gemakkelijk herkenbaar zijn.
TIP: per vak een ander kleur voor leerlingen die moeilijkheden hebben om orde/structuur te scheppen in
hun bank/boekentas.
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Tucht op school
Het schoolreglement bepaalt wat kan en niet kan op de school.
Ruzies tussen kinderen vallen wel eens voor. Het is moeilijk voor volwassenen om in deze ruzie partij te
kiezen, meestal hebben alle betrokken kinderen een fout gemaakt. De kinderen worden aangespoord de
ruzie onder elkaar op te lossen. Als het gaat over ernstige conflicten wordt de zaak op school onderzocht
en worden gepaste maatregelen getroffen.
Kinderen voelen zich soms vlug tekort gedaan, vaak uit schuldgevoel. Zij verdraaien soms de waarheid als
zij het verhaal doen aan hun ouders, meestal uit schrik. Het komt zelden voor dat kinderen onterecht
worden gestraft. Mochten ouders het toch anders aanvoelen, zeg dan best aan je kind dat je het zult
navragen. Een rustig gesprek met de leerkracht of de directeur doet soms wonderen. De klasleerkrachten
appreciëren het enorm als je eerst met hen een gesprek hebt vooraleer je naar de directeur stapt. Zij
hebben het beste voor met je kind dus aarzel niet hen te contacteren.
Ons schoolrestaurant
Voor een volledig trimester duid je aan op welke vaste dagen je kind blijft eten. Deze bestelde maaltijden
worden verrekend op de maandelijkse factuur, tenzij uw kind afwezig was mits geldige redenen. (ziekte,
verhuis,…)
Eetmalen kleuters:
Eetmalen lagere:
Soep ’s middags:
Boterhammen (toegang gebruik eetzaal):

€ 3,25
€ 3,95
€ 0,70
€ 0,30

Voor kinderen die niet graag vis eten, is er op vrijdag een alternatief menu:
€ 3,75 voor de kleuters en € 4,45 voor de lagere schoolkinderen.
Extra kosten
Het basisonderwijs is gratis, maar voor extra activiteiten wordt een bijdrage gevraagd.
De leerkracht bezorgt u dit lijstje begin september via de agenda of het heen– en weerschriftje.
Betaling van de facturen:
 Op het einde van de maand krijgt je kind een factuur mee, die binnen de 10 dagen wordt betaald.
 Bij een foutieve factuur, gelieve je altijd te wenden tot het secretariaat.
 Na een maand van niet betalen van de facturatie, zullen geen warme maaltijden meer verstrekt
worden. Ook komt de bus dan niet meer langs.
Door het toenemen van wanbetalers, zien we ons genoodzaakt om deze regeling strikt toe te passen.
Samenwerking met de ouders (zie kalender)
1. Welkomdag eind augustus.
2. Infoavond begin september.
3. Vier rapporten voor de lagere en 3 kleuterrapportjes per schooljaar.
4. Oudercontact met rapportbespreking in oktober (op uitnodiging), december, maart en juni.
5. Voor inlichtingen kunnen ouders steeds terecht bij de klasleerkrachten
(buiten de lesuren na afspraak).
6. De directeur en zorgcoördinator Carine kan je spreken tijdens/na de schooluren of op afspraak.
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Oudervereniging
Wil je als ouder meedenken en meebouwen aan onze school, aarzel niet en sluit aan bij onze
oudervereniging: “De Korrel”.
Ouders op school
Ouders die onze school reeds kennen weten dat wij een “open school” zijn.
Toch durven we vragen aan onze ouders om volgende richtlijnen “STIPT” op te volgen:
 Ouders kunnen niet ongevraagd het schoolgebouw binnen en buiten stappen. Wens je ‘s morgens een
leerkracht/de directeur te spreken, dan laat je dit weten aan de leerkracht die van toezicht is of meld je je
aan op het secretariaat. Een gesprek met de klasleerkracht betreft enkel dringende/persoonlijke
onderwerpen. Sommige dingen kan je gewoon melden aan de leerkracht op toezicht, hij/zij zal de
betreffende klasleerkracht contacteren. Vergeet ook niet dat het heen- en weerschrift en de agenda
dienen als communicatiemiddel.
 Alle kinderen komen op tijd; ook de kleuters! Te laatkomers storen enorm het klasgebeuren.
Wie te laat komt meldt zich aan op het secretariaat. Stephanie begeleidt je kind naar de klas.
Verzekering
Onze school sloot een verzekeringspolis af bij Ethias, waarbij je kind verzekerd is tijdens de schooluren en
op weg van en naar de school.
Uitgesloten is de stoffelijke schade berokkend aan kledij en eigendom van anderen. In dit verband wijzen
we uitdrukkelijk op het belang van de familiale verzekering.
Leerlingenvervoer
Rechthebbende leerlingen (kinderen die op méér dan 4 km van de Zandloper wonen als dichtstbijzijnde
school) kunnen gratis en op regelmatige basis gebruik maken van de schoolbus ‘s morgens en/of ‘s avonds.
De kinderen dienen ’s morgens 5 minuten voor tijd op de voorziene stopplaatsen aanwezig te zijn. In het
belang van de veiligheid houdt de busbegeleider toezicht op de bus. De ouders helpen bij het op- en
afstappen van hun kinderen.
Alle leerlingen die gebruik maken van de ophaaldienst krijgen een busreglement. Dit dient door de leerling
en ouder(s) ondertekend te worden. Wanneer een leerling dit reglement niet naleeft of zich slecht
gedraagt, kan de directeur deze leerling tijdelijk of definitief het gebruik van de bus ontzeggen. De ouders
zijn verantwoordelijk voor eventuele schade die hun kind aan de bus aanbrengt.
Kiezen voor gezondheid en zorgen voor het milieu
We blijven gaan voor een gezond beleid. We willen ons deel bijdragen om de afvalberg te verminderen. Dit
kunnen we niet realiseren zonder de medewerking van ouders en kinderen.
Breng je boterhammen mee in een ‘coole’ boterhamdoos. Nooit in aluminiumfolie. Zo verminderen we het
‘metaalafval’ en de boterhammen blijven ook lekker vers.
Ook drinkflessen zijn cool! We promoten als school water en melk. De drinkfles (met water) kan ook in de
klas gebruikt worden zodat je kind ook tijdens de lessen kan drinken. Dat is een gezonde gewoonte.
Boterhameters kunnen ook ’s middags in de refter de drinkfles gebruiken.
Zoals hierboven beschreven promoten we als school geen brikjes of plastic flessen maar Cola, Fanta, alsook
limonadedrankjes zoals Nono of Oasis of… horen zeker niet thuis op school.
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Voor het 10-uurtje brengen we (gedroogd) fruit, groenten, yoghurt of een boterham mee want elke dag is
het gezonde voormiddag.
In de namiddagspeeltijd is er de vrije keuze (uiteraard geen snoepgoed zoals Mars, Twix,…).
Composteren, afval, recycleren
Op school sorteren we verschillende soorten afval: etensresten, groenafval, PMD, papier en karton,
restafval, batterijen, inktpatronen, glas,...
Rookbeleid
Roken op het schooldomein is niet toegelaten. We willen het juiste signaal geven aan onze kinderen en
roken dus ook niet nét aan de schoolpoort.
Verjaardagen
Iets meegeven als je kind verjaart, is absoluut niet verplicht. Toch zijn er heel wat kinderen die een
verrassing meebrengen. Er wordt bij verjaardagen GEEN SNOEP meegegeven voor de klasvriendjes.
De enige “zoete klasmomenten” beperken zich tot het kerstfeestje en het feestje tijdens de laatste
schooldag.
Vraag gerust aan juf of meester waarmee je de klas een plezier kunt doen. In sommige klassen zijn er
cadeauboekjes waarin materiaal staat in verschillende prijsklassen, dat bruikbaar is in die klas.
Dit is absoluut geen verplichting.
Vriendenkring
De Vriendenkring is een vzw die instaat voor enkele leuke activiteiten doorheen het schooljaar. De
opbrengst hiervan gaat integraal naar de kinderen.

Met de fiets of te voet naar school
We promoten het hesje als kinderen te voet of met de fiets naar
school komen. Je bent dan echt veel beter zichtbaar in het drukke
verkeer.
Je kind heeft een hesje dat op school blijft voor als hij/zij met de
klas op stap gaat. Je kind kan een tweede hesje krijgen als hij/zij
met de fiets of te voet naar school komt.
Als fietser is ook een fietshelm mega-belangrijk!

Ophalen van de kinderen
De kleuters worden in de klas / speelzaal opgehaald bij het belsignaal. Alleen in uitzonderlijke gevallen
laten wij de kinderen voor het belsignaal vertrekken. Enkel de directeur geeft dan vooraf toestemming.
De ouders die lagereschoolkinderen komen afhalen worden verzocht te wachten in de wachtzone vooraan.
We staan niet meer toe dat kinderen alleen naar een ouder stappen die verderop geparkeerd staat. Dit
heeft in het verleden herhaaldelijk tot onnodig verontrustende situaties geleid. Gelieve je kind op te halen
op het schooldomein, anders zal hij/zij naar de opvang doorverwezen worden.
Een leerkracht begeleidt de rij naar de wachtzone. Er zijn twee toezichters aanwezig aan de poort alsook
een gemachtigd opzichter op het zebrapad.
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Aan de ouders wordt gevraagd hun auto’s volgens de verkeersreglementen te parkeren of te
stationeren. Parkeer desnoods in de straten in de nabije omgeving.
Mits schriftelijke toestemming in de agenda kunnen kinderen alleen naar huis gaan.
Om veiligheidsredenen is het verboden om honden op het schooldomein mee te nemen.
Voor- en naschoolse opvang
De kinderen kunnen bij ons terecht op school vanaf 8.00 uur.
De kleuters worden afgezet aan de kus- en knuffelzone. De lagereschoolkinderen gaan binnen langs de
aparte ingang achter de fietsstalling. Indien je kleuter het wat moeilijker heeft, zal de leerkracht van
toezicht daar zeker oog voor hebben en naar je toekomen om je kind “over te nemen”. Blijf dan niet
treuzelen, neem kordaat afscheid want dat maakt het voor je kind veel gemakkelijker.
Ouders komen niet op de speelplaats.
Op maandag, dinsdag en donderdag is er na de schooluren opvang tot 16.00 uur.
De kostprijs bedraagt € 0,60 per beurt.
Terwijl de kleuters buiten spelen, is er voor de leerlingen van de lagere stille studie. Op die manier kunnen
zij beginnen aan hun huiswerk. Wanneer zij klaar zijn, mogen ook zij buiten spelen. Vanaf het vijfde leerjaar
is het halfuurtje studie verplicht.
Vanaf 16.00 uur dragen wij de zorg voor je kind over aan de medewerkers van de gemeentelijke opvang.
Let op: vooraf inschrijven is verplicht.
Buitenschoolse kinderopvang De Vlinder
ibo@zomergem.be
Luitenant Dobbelaerestraat 42A – 9930 Zomergem
09 373 96 63
Schoolzwemmen (€1,25) Een badmuts van het zwembad is verplicht. (€ 2,00)
De nieuwe eindtermen voor zwemmen in het basisonderwijs stellen dat een kind op het einde van het 6de
leerjaar 25m moet kunnen zwemmen.
De focus wordt gelegd op het 1ste en 2de leerjaar.
Kleuters:
K2 en K3 zwemmen 1x/maand.
Voorzie ZEKER gemakkelijke kledij die dag.
Lagere afdeling:
L1 en L2 zwemmen om de twee weken.
Vanaf het derde leerjaar wordt er maandelijks gezwommen.
Sport
De uren lichamelijke opvoeding voor zowel de kleuters als de lagere blijven 2u per week.
1 x per maand gaan de kinderen van de lagere sporten in de sporthal.
Ook de kleuters gaan een paar voormiddagen sporten per jaar in de sporthal.
Eén keer per week krijgen zowel de kleuters als de lagereschoolkinderen sport van juf Fien. Het tweede
sportmoment wordt gegeven door de klasleerkracht.

10

Sportkledij
Vanaf het 1ste leerjaar is onderstaande turnkledij verplicht:
turn-T-shirt met het logo van de school (€12)
korte zwarte sportbroek
sportschoenen die in een sportzaal toegelaten zijn
witte kousen (steek bij het begin van het jaar een extra paar kousen in de turnzak)
Voor de tweede en derde kleuterklas:
sportschoenen die in een sportzaal toegelaten zijn.

De eerstekleuterklassertjes sporten op blote voeten.

Opvoeden is voordoen, niet voorzeggen
Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en begeleiden, zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige en
positief denkende, kritische jongeren, kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en strategie. Onze
schoolvisie sluit aan bij het pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Wij opteren voor een onderwijs waarin naast de kernopdracht- kwalitatief hoogstaand onderwijs
aanbieden- ook ruimte is voor het bewaken van het welbevinden van ouders, team en vooral dat van de
kinderen. Wij vormen kinderen die mondig zijn maar hun mening op een beleefde en respectvolle wijze
naar voor brengen. Wij streven naar een onderwijsloopbaan met naadloze overgang. Dit kan door een
intense samenwerking tussen de personeelsleden van kleuter en lagere.
Van 2,5 tot 12 jaar op dezelfde school is bij ons mogelijk. Wij voeren een zorgbeleid dat is afgestemd op de
individuele nood van elk kind.
Wij reiken zoveel mogelijk interessevelden aan en hopen de nieuwsgierigheid te wekken voor muziek,
cultuur, toneel, sport, milieu, de wereld van de techniek, de computer,…
Wij sluiten ons uiteraard ook aan bij het Ambitieus Strategisch Plan van het GO! dat streeft naar een
gezonde geest in een gezond lichaam.
http://pro.g-o.be/blog/Documents/GO!2020_brochure-website.pdf
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