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Beste ouders
Bij het begin van het schooljaar geven we graag alle vernieuwingen die zich voordoen mee
1) Gezondheidsbeleid – drankbeleid in de school
Vanuit de overheid worden scholen aangemoedigd om hun drankbeleid aan te
passen. Men streeft er naar om gezonde, minder suikerrijke drankjes aan te bieden
om hen zo een gezonde levensstijl aan te leren.
Om die reden zal er vanaf dit schooljaar dit aanbod zijn:
plat en bruiswater – melk en chocomelk
Dit is enkel geldig in de refter – de kinderen brengen zelf drinken mee voor de pauzes
in de voor – en namiddag. In de klas mogen zij steeds kraantjeswater blijven drinken.
2) Facturatie – domiciliëring
De school werkt sinds vorig schooljaar met het boekhoudprogramma “ Count – e “ .
Ouders worden uitgenodigd om binnen de 14 dagen over te gaan tot betaling. Dit is
een algemene afspraak binnen alle scholen uit onze regio.
Vanuit ouders kwam ook de vraag om een bestendige opdracht in te voeren. Vanaf
dit schooljaar kan dat ook. U kan dit aanduiden in vragenlijst ( zie bijlage ) nadien
ontvangt u dan de nodige documenten op naam om verder in te vullen.
3) GSM nummer van de school
Vanaf 1 september 2017 beschikt de school over een gsm nr .
Het secretariaat is iedere dag bereikbaar van 8:00 – 16:30 – voor en na deze uren is
de school bereikbaar tussen 7:00 – 8:00 en van 16:30 tot 18:30
op dit nr 0486 460 271
U komt dan terecht bij Elke, de verantwoordelijke van het Speelhuis.
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Welke wetgeving is er gewijzigd?
4) Toelatingsvoorwaarde 250 halve dagen aanwezig
5-jarige kleuters moeten tijdens het schooljaar 2017-2018 ten minste 250 halve
dagen (in plaats van 220) aanwezig zijn geweest om op 6-jarige leeftijd rechtstreeks
toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het schooljaar 2018-2019
5) Maximumfactuur
Enkel de minder scherpe maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen stijgt door
toepassing van de indexformule. Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt ze aan het
einde van het lager onderwijs 425 euro. Wij verspreiden dit over drie schooljaren .
Met dit bedrag gaan de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar op sportklassen.
6) Gevalideerde toetsen verplicht
Alle scholen voor gewoon lager onderwijs moeten voor ten minste 2 leergebieden
gevalideerde toetsen afnemen bij al hun leerlingen. Vanaf het schooljaar 2018-2019
moet dat voor 3 leergebieden. De resultaten dienen voor interne kwaliteitszorg.
De school nam reeds deze testen af . Wij werken met de IDP’ testen ( interdiocesane
proeven ) deze worden uniform aan geboden vanuit het Katholiek onderwijs voor alle
leerlingen.
7) Getuigschrift voor elke leerling
Vanaf het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op het eind van het
basisonderwijs een getuigschrift. Leerlingen over wie de klassenraad oordeelt dat ze
in voldoende mate alle doelen in het leerplan bereikt hebben, krijgen het
getuigschrift basisonderwijs. De andere leerlingen krijgen een getuigschrift dat
aangeeft welke doelen ze bereikt hebben.
8) Kiné logo revalidatie – ondersteuningsnetwerken
In het basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden
omwille van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden.
 Revalidatie na ziekte of ongeval
 Behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose
Ieder traject wordt telkens in overleg en volgens een aangegeven stappenplan
besproken en uitgewerkt.
Het nieuwe ondersteuningsmodel treedt in werking om scholen te ondersteunen in
het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Samenwerkingsverbanden tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs
en ondersteuningsnetwerken komen in de plaats van het geïntegreerd onderwijs GON
Met vriendelijke groeten
Leerkrachten en directie
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