Ekeren, september - oktober 2019
Beste ouders, kleuters en leerlingen,

Op onze school ben je welkom,
hoort iedereen erbij.

Iedereen telt mee!
Op onze school luisteren we naar jouw verhaal.
De taal van vriendschap spreken we allemaal.

Iedereen ‘taalt’ mee!
Onze maandkalender:
Donderdag 29/08

18:00 - 19:00: onthaalavond
19.00 - 20.00: de ouderraad biedt een drankje aan.

Maandag 2/09

Start van het nieuwe schooljaar!
Na het belsignaal van 08.25 u. gaan de leerlingen van het 1e leerjaar door een
erehaag, gevormd door alle andere leerlingen van de lagere school, naar de
klas. De ouders van de leerlingen van het 1e leerjaar zijn welkom om dit
fantastische moment bij te wonen.

Dinsdag 3/09

L5 en L6 zwemmen
19:00 - 20:00: infoavond 1ste leerjaar

Donderdag 5/09

18:30 - 19:30: infoavond 4de, 5de en 6de leerjaar
20:00 - 21:00: infoavond 2de en 3de leerjaar

Maandag 9/09

20:00 - 21:00: infoavond kleuterschool

Dinsdag 10/09

L5 en L6 zwemmen

Woensdag 11/09

Fruitdag: onze ouderraad trakteert
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Donderdag 12/09

Personeelsvergadering- geen huistaakklas

Vrijdag 13/09

08:30 - 12:00: klasfoto’s oudste kleuters en lagere school

Maandag 16/09

L5 en L6: vertrek sportklassen Nieuwpoort

Dinsdag 17/09

L3 Uitstap bijenteeltmuseum
L4 zwemmen (2 beurten)
20:00 - 22:00: ouderraad (1ste vergadering van dit schooljaar)

Woensdag 18/09

'Breng je sportclub naar school': leerlingen die
een sport in clubverband uitoefenen, mogen in
de outfit van hun sportclub naar school komen.

Vrijdag 20/09

L5 en L6: aankomst sportklassen

Dinsdag 24/09

L4 en L5 zwemmen

Woensdag 25/09

Startmoment jaarthema ‘Iedereen

Vrijdag 27/09

Startviering in de kerk: iedereen is van harte welkom!

Maandag 30/09

Facultatieve verlofdag: GEEN SCHOOL

Dinsdag 1/10

L4 en L6 zwemmen

Woensdag 2/10

mee!’

Fruitdag: onze ouderraad trakteert

Dinsdag 8/10

L5 en L6 zwemmen
Personeelsvergadering- geen huistaakklas

Maandag 14/10

20:00 - 22:00: ouderraad

Dinsdag 15/10

L4 en L5 zwemmen
09:30: KS: Grootouderfeest

Woensdag 16/10

Pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL

Donderdag 17/10

09:30: KS: Grootouderfeest
L5: dode hoek training

Vrijdag 18/10

Dag van de jeugdbeweging: leerlingen die aangesloten zijn bij een jeugdbeweging mogen in de outfit van hun jeugdbeweging naar school komen.
L6: dode hoek training

Zaterdag 19/10

Onze ouderraad organiseert: Rode Neuzen Dag

Dinsdag 22/10

L4 en L6 zwemmen
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Donderdag 24/10

LS: herfstrapport + rapport sociale vaardigheden en leren leren

Vrijdag 25/10

08:30 - 15:10: LS: heidewandeling

Maandag 28/10 t/m
vrijdag 01/11

Herfstvakantie

Maandag 28/10 en
dinsdag 29/10

09:00 – 16.00: Boostdagen Bodymap

Mededelingen:
Naar school komen- enkele afspraken:
We vragen u zich als ouder te engageren en uw kind(eren) op tijd naar school te brengen. Het is
aangenaam om met heel de klasgroep samen aan een nieuwe dag te beginnen.
De schoolpoort is open vanaf 08.00u. Om 08.25u gaat het 2de belsignaal en
worden de poorten gesloten. Ben je te laat, zal je even voor de poort moeten
wachten.

Mogen we vragen om aan de schoolpoort afscheid te nemen van uw
kind en het alleen verder te laten gaan. Kleuters die voor het eerst naar
school komen, mogen de eerste week nog door hun ouders begeleid
worden.
Voorbewaking: 07.30u. tot 08.00u.
De voorbewaking van de kleuterschool en van de lagere school gaat
door in gebouw C. Leerlingen die voor 08.00u naar school komen,
worden door hun ouders naar de voorbewaking gebracht. Voor
08.00u is er geen toezicht op de speelplaats en mogen de leerlingen niet
op de speelplaats zijn.
Middagtoezicht
De kleuters eten in twee groepen in de refter van de kleuterschool. De aapjes, eendjes, kikkers en
schaapjes van 12.00u. tot 12.30u. De dolfijnen, giraffen, olifanten en zebra’s eten van 12.30u. tot
13.00u.
Kleuters die niet blijven ineten worden om 12.00u. afgehaald:
De aapjes, eendjes, kikkers en schaapjes beneden in de kleuterhal.
De dolfijnen, giraffen, olifanten en zebra’s onder de kleuterluifel.
De leerlingen van de lagere school eten in drie groepen (tussen 12.00 en 13.15u.) in de refter van
de lagere school.
Nabewaking: tot 17.00u.
We willen aan ouders die hun kinderen in de nabewaking ophalen uitdrukkelijk vragen hun kinderen
af te melden bij ons personeelslid dat toezicht houdt. Dit om enerzijds een goede controle te
houden op de kinderen die naar huis gaan en anderzijds om betwistingen i.v.m. de onkosten te
vermijden.
Het gsm-nummer van de nabewaking is: 0493 11 00 56
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Kinderen die niet voor 17.00u. afgehaald worden, worden door de opvang van Spoenk om
15u30 opgehaald op school. Gelieve de leerkracht hiervan vooraf op de hoogte te brengen.
Gelieve de school zo spoedig mogelijk te verwittigen wanneer u in de file staat of om een andere
reden niet om 17.00u. in de nabewaking kan zijn.
Ouders waarvan de kinderen zelfstandig de school mogen verlaten tijdens de nabewaking, moeten
de school hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Dit kan via een nota in de agenda of via een
briefje voor de juf/meester van de nabewaking.
Huiswerkgroep tijdens de nabewaking:
Tijdens de nabewaking kunnen de leerlingen van de LS (vanaf het 3de leerjaar) onder toezicht van
een leerkracht werken aan hun (huis)taken en dit tussen 15.30u. en 16.00u. Tijdens de
personeelsvergaderingen zal er geen huiswerkgroep zijn. U kan in de maandbrief en op de website
lezen wanneer er personeelsvergaderingen zijn.
Organisatie van de afhaalrijen:

Om drukte in de kleuterschool te vermijden, vragen we om
eerst uw kleuter(s) af te halen. De broers en zussen van de
lagere school wachten op de speelplaats van de kleuterschool
onder de luifel.

Leerlingen zonder broer of zus in de kleuterschool kunnen afgehaald worden op de speelplaats
van de lagere school. Voor de veiligheid van de kinderen vragen we om te wachten binnen de witte
lijnen tussen het 2de leerjaar en de turnzaal.
Leerlingen die aan de kant van de Schoutlaan wonen, worden onder begeleiding van
leerkrachten tot aan de Schoutlaan gebracht. Aan de ouders die geen kleuters afhalen, vragen we
om niet tot aan de schoolpoort te wandelen.
Voor de veiligheid van onze leerlingen en om het
overzicht te bewaren, openen de schoolpoorten op het
einde van de schooldag nadat de rijen zijn gevormd.
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de leerlingen
van de lagere school voor het belsignaal op de
speelplaats en kunnen de rijen snel gevormd worden.
Op woensdag (12.00u) en vrijdag (15.10u) komen de
leerlingen uit de klas waardoor het langer duurt
vooraleer ze in de rij staan. Op die dagen kan het wat
langer duren voordat we de poorten kunnen openen.
We danken u voor uw begrip.
We vinden het fijn dat u bij het binnenkomen en verlaten van de school de poort steeds sluit.
Traktaties bij verjaardagen:
Elk kind geniet van de aandacht op zijn verjaardag. We vragen met
aandrang de traktatie sober te houden: bv. cake, fruit, groenten,
droge koek, … Niet toegelaten zijn: drank, chips, snoep en
chocolade. Ook in het schoolreglement staan hierover afspraken. Bij
twijfel contacteert u best de klasleerkracht.
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Zwemmen:
De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar gaan vanaf september tot
aan de herfstvakantie en na de paasvakantie tot het einde van de maand
juni, op dinsdagvoormiddag zwemmen. Zij gaan met de fiets naar het
zwembad (3 km). Mogen we vragen ervoor te zorgen dat de fiets van uw
kind steeds in orde is. Indien uw kind op die zwemdagen niet over een
fiets kan beschikken, neemt u best op voorhand contact op met de
klasleerkracht.
Voor die fietstochten van en naar het zwembad hebben we nood aan
vrijwillige (groot)ouders die deze tochten mee kunnen begeleiden.
Indien u op dinsdagvoormiddag één of meerdere tochten mee kan
begeleiden, stuur dan a.u.b. een mailtje naar juf.kathleen@sintjozefekeren.be
Zwemdata:
4de leerjaar

5de leerjaar

September: 17(2 beurten)-24
Oktober: 1-15-22
April:
28
Mei:
5-19-26
Juni:
9-16

September:
Oktober:
April:
Mei:
Juni:

3-10-24
8-15
21-28
2-19
2-9-23

6de leerjaar
September:
Oktober:
April:
Mei:
Juni:

3-10
1-8-22
21
5-12-26
2-16-23

De zwembeurten voor leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar beginnen na de herfstvakantie en
eindigen aan de paasvakantie. Deze leerlingen gaan met de bus naar het zwembad. De zwemdata
vindt u op de website.
Schoolreglement:
Wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar vindt u onderaan deze brief.
De volledige schoolbrochure met het reglement kan u raadplegen op onze
website. In de loop van de eerste week krijgt uw kind een
instemmingsformulier mee naar huis. Gelieve dit gehandtekend terug te
bezorgen aan de klasleerkracht a.u.b.
Schoolwebsite en e-mailgebruik:
Neem geregeld een kijkje op onze website: www.sint-jozefekeren.be. U vindt daar o.a. volgende
zaken:
 het schoolreglement (een papieren versie kan u bekomen op ons secretariaat)
 foto’s van allerlei klasactiviteiten, uitstappen, sportmanifestaties, feestmomenten, enz.
 onze schoolbrochure, met alle bijlagen (bv. de jaarkalender, info over het toedienen van
medicatie, schoolbenodigdheden, SPOENK, enz.)
 de maandbrieven
 de verslagen van de ouderraad
 …
Ook dit schooljaar willen we weer zoveel mogelijk berichten via e-mail aan u bezorgen; dit is beter voor
het milieu en het bespaart ons ook heel wat papier- en drukkosten. Af en toe zullen er ook nog brieven
worden meegegeven:
wit:
informatie van de school
groen: ingevuld en ondertekend terug te bezorgen
oranje: brieven van de ouderraad
Indien uw e-mailadres verandert of veranderd is, stuur dan een mailtje aan secretariaat@sintjozefekeren.be met daarin de naam en de klas van uw kind(eren). Als u geen maandbrieven ontvangt
dan hebben we mogelijk een verkeerd e-mailadres.
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Kalender met activiteiten en verlofdagen:
Op onze website heeft u de mogelijkheid om op eender welk moment een kalender af te printen met
een oplijsting van activiteiten voor de twee volgende maanden. Klik daarvoor op ‘Maandkalenderpubliek’ in het blauwe vak boven de ‘Vind ik leuk’ knop.
U kan de kalender ook steeds raadplegen in de schoolbrochure op de website onder het item ‘Onze
school’. Daar staat ook de digitale agenda met de volledige jaarplanning. Op de voorpagina staan
steeds de 10 eerstvolgende activiteiten.
Noteer alvast in uw agenda: GROOTOUDERFEEST

Dinsdag 15 en donderdag 17 oktober, telkens om 9.30u.
Geef deze datums alvast door aan de grootouders.

Openingsuren secretariaat:
Om organisatorische redenen houden we ons ook dit schooljaar aan de OPENINGSUREN voor het
secretariaat:
1. Van 08.20 tot 09.00u
2. Van 12.00 tot 12.30u.
3. Van 15.20 tot 16.30u. (niet op woensdag)
Uiteraard kan men wel op andere momenten terecht voor noodgevallen.
In de witte brievenbus naast de deur van het secretariaat kan je brieven bestemd voor het secretariaat
deponeren. Deze brievenbus wordt dagelijks geledigd.

Wij kijken uit naar een fijne samenwerking en een heel tof, zinvol en boeiend schooljaar!
Met vriendelijke groeten,
Het schoolteam
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Nieuws van de ouderraad

Naar jaarlijkse gewoonte trakteren wij met een drankje tijdens de onthaalavond
donderdag 29 augustus 2018 van 19.00 tot 20.00u, na het bezoekje aan de
nieuwe klas. Altijd gezellig om na een heerlijke zomervakantie even bij te praten
en om weer met volle moed het nieuwe schooljaar in te vliegen.

Graag nodigen we alle ouders uit op onze eerste vergadering, dinsdag 17 september 2019. De
vergadering start om 20.00u. Zo kunnen jullie eens kijken hoe het eraan toe gaat en al jullie vragen
aan ons stellen. Voorstellen voor nieuwe activiteiten kunnen er nog bij dit jaar, kortom: iedereen
zeker welkom!
Hieronder kan u alvast een aantal geplande activiteiten voor dit schooljaar terugvinden:


Woensdag 11/09

fruitdag



Maandag 17/09:

ouderraad vergadering



Woensdag 02/10:

fruitdag



Maandag 14/10:

ouderraad vergadering



Zaterdag 19/10:

Rode Neuzen Dag



Woensdag 6/11:

fruitdag



Woensdag 4/12:

fruitdag



Maandag 06/01:

start wafelverkoop



Woensdag 08/01:

fruitdag



Woensdag 05/02:

fruitdag



Woensdag 12/02:

afhalen wafels



Woensdag 01/04:

fruitdag



Zaterdag 04/04:

klusjesdag



Woensdag 06/05:

fruitdag



Zaterdag 09/05:

schoolfeest



Woensdag 03/06:

fruitdag

Groetjes,
De Ouderraad
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AANPASSINGEN AAN HET SCHOOLREGLEMENT / DE SCHOOLBROCHURE 2019-2020
Jaarlijks worden aan het schoolreglement een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het gaat dan om
wijzigingen die worden opgelegd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs, de onderwijskoepel
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV), wijzigingen vanuit het schoolbestuur en/of wijzigingen die de
school zelf doorvoert. Hieronder een opsomming van de wijzigingen t.o.v. het vorige reglement.


Het personeel
o 1.1: voor een overzicht van het lerarenteam wordt ook verwezen naar de
website



Voor- en naschoolse opvang – toegang schooldomein
o 1.2.2: Leerlingen die voor 08.00u naar school komen, worden door hun ouders naar de opvang gebracht. De leerlingen hebben voor en na die uren
geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.



Rechten en plichten bij het CLB
o 1.3.2 Een ouder kan zich niet verzetten tegen de kernactiviteiten signaalfunctie en consultatieve leerlingbegeleiding van het CLB



Engagementsverklaring van het katholiek basisonderwijs. Samen werken aan katholieke dialoogscholen.
o 2.2: Alinea 1 en 2



Aanwezig zijn en op tijd komen
o 3.1: We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt.



Schooltoelage wordt schooltoeslag
o 3.1: De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor ….
o 3.5.4: Alinea 1



Afspraken in verband met oudercontacten bij gescheiden ouders
o 3.3.3: wij opteren ervoor dat beide ouders samen aanwezig zijn



Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijniveau
o 3.4.1: Overgang binnen hetzelfde onderwijsniveau
o 3.4.2: Overgang tussen onderwijsniveaus



Afwezigheden waarvoor toestemming van de directeur nodig is
o 3.5.3



Meerdaagse uitstappen
o 3.7: Het 3de leerjaar gaat op driedaagse talentklassen



Getuigschrift basisonderwijs en de beroepsprocedure tegen het niet-uitreiken van
het getuigschrift basisonderwijs
o 4.8.2: beroepsprocedure



Tuchtmaatregelen
o 3.9.4.3: punt 4
o 3.9.5: punt 1



Welzijnsbeleid
o 3.13.1: Preventie: De kleuters en leerlingen brengen zelf hun drank mee in
een degelijke drinkbus. Enkel water is toegelaten.
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Privacy
o 3.18.3: Het is voldoende om, eenmalig, bij het begin van de schoolloopbaan
van de leerling in de school om toestemming te verzoeken. Die toestemming geldt dan voor de volledige schoolloopbaan van de leerling. Enkel indien de school wijzigingen aanbrengt aan het toestemmingsformulier,
vraagt ze opnieuw toestemming.



Taalgebruik conform Zin in leren! Zin in leven!
o Doorheen het schoolreglement wordt de term ‘leerkracht’ vervangen door
‘leraar’



Bijlage A: Het organigram van de school



Bijlage B: De mogelijke onkosten voor het schooljaar 2019-2020:
o De bedragen van de maximumfactuur voor het lager onderwijs werden aangepast.



Bijlage D: De kalender met de belangrijkste data voor het schooljaar 2019-2020

Gesubsidieerde Vrije Basisschool St Jozef Prinshoeveweg 44 2180 Ekeren - 03/645.61.67 secretariaat@sintjozefekeren.be
vzw OZCS Noord-Kempen Wilgendaalstraat 5 2900 SCHOTEN – 03/685. 45.46 - Ondernemingsnr 0865-400-841

