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Adres
Tel
GSM directie
GSM Karolien
Fax
E-mail
website

Keizerstraat 35, 1740 Ternat
02/582.52.76
0479/93.02.12 (alleen voor specifieke vragen)
0478/22.59.49 (alleen voor specifieke vragen)
02/582.66.15
bs.horizon@ringscholen.be
www.bshorizon.be
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Wij zijn op zoek naar jouw talent!
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Ons schoolteam
Kleuterschool :

1ste KT A
1ste KT B
2de KT:
3de KT
polyvalente kleuterjuf

Lagere school :

Gerda Colpaert
Tamara De Wachter
Inge Saelens
Joy De Sadeleer
Anneleen Ghyoot
Tamara De Wachter

1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
N.C.Z
Katholieke godsdienst

Ann De Brabanter
Anja Van Damme
Helene Nys
Wim Van Schepdael
Julie Schottey
Conny Lievens
Kristine Steppé
Emilia Geeraerts
Maria Van Neygen
Orthodoxe godsdienst
Maria De Bom Van
Driessche
Protestantse godsdienst Anja Riemens
Islamitische godsdienst Rachid Chagrouchen

Kleuterturnen & LO

Kenneth Van Rossem
Lee Bijsmans

Kinderverzorgster

Tamara De wachter

Zorgcoördinatoren

Elke Pissens
Karolien Eeckhout
Sylvie Struyf

MVD-personeel

Ivo Lambin
Nadine De Decker
Oksana Popova
Anthony Buyens

Administratie

Frieda Van Stichel

Directie

Jan Van der Elst
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Aanvang van de lessen
De lessen beginnen ’s morgens om 8u30 en eindigen ’s middags om 12u05. Ze
hervatten om 13u25 en eindigen om 15u20.

Breng de kinderen tijdig naar school. Het is belangrijk, ook voor de kleuters, dat uw kind
aan elke activiteit deelneemt.
Laatkomers melden zich eerst bij de directie.

Communicatie
Bij afwezigheid geeft u best een seintje vanaf 8u00 aan het secretariaat.
Vrijdag is het secretariaat onbemand.

Opvang ’s morgens: GRATIS
Kleuters :

Van 8u00 tot 8u30 in de speelzaal van de kleuterblok.

Lagere :

Van 8u00 tot 8u30 op de speelplaats of in de zaal van de lagere.

Opvang ’s ochtends & ’s avonds : ’t Maantje : BETALEND
De opvang en studiebegeleiding na de schooluren gebeurt door ’t Maantje.

Opvang ‘t Maantje
Alle kinderen kunnen ’s morgens van 7u00 tot 8u00 en ’s avonds vanaf 15u20 in ‘t
Maantje terecht. ’t Maantje vangt iedereen op vanaf 12u05 op woensdagmiddag.
De kinderen dienen wel op voorhand, éénmalig ingeschreven te zijn!

Tariefaanpassingen ’t Maantje
Vanaf 01/09/2016: schooldagen: per begonnen half uur:
 Tarief : te bevragen in ’t Maantje
Deze ouderbijdragen blijven uiteraard fiscaal aftrekbaar.
Voor school- en vakantietarieven, gelieve u te wenden tot de verantwoordelijken.
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Toegang tot de school
Liefst worden alle leerlingen afgezet op de parking van de school. Fietsers en
voetgangers kunnen via de ingang van de Keizerstraat 35 of Bodegemstraat 14 de school
betreden. De school verzorgt de opvang vanaf 8u00.

Voor 8u00 mogen de kinderen noch aan de schoolpoort, noch op het domein of
in de gebouwen afgezet worden . De schoolverzekering dekt GEEN ENKELE
leerling die voor 8u00 de school betreedt.

Ochtendafspraken bij de kleuters
Om de lessen iedere ochtend vlotter te laten verlopen passen we de volgende maatregel
toe :
-

Het afscheidsritueel wordt volledig met pictogrammen ondersteund
Een pictogram van
o mama/papa die een kusje geeft
o een afscheidsknuffel
o een afscheidszwaai

Deze pictogrammen worden in de gang bevestigd en dit nodigt uit om op een vriendelijke
manier afscheid te nemen.
Als ouder kan u uw kind begeleiden tot aan het kleutersanitair.
De speelzaal wordt door de ouders NIET MEER BETREDEN !! Enkel indien u een
dringende vraag heeft, wordt de toezichtdoende persoon aangesproken!!

-

Breng uw kind(eren) tijdig binnen want het ochtendritueel is heel belangrijk.
Vertrek als ouder het liefst 5 min. voor het belsignaal, zodat de juffen uw kind rustig
kunnen opvangen.
Vanaf 8u35 zal de ingangsdeur afgesloten worden en zullen laatkomers zich
persoonlijk dienen aan te melden.

Verlaten van de school :

ma / di / do / vrij: 15u25

woe: 12u10

De lessen duren tot 12u05 of 15u20. Daar de kinderen volgens afspraken de school
verlaten, tellen we bij het ophalen door de ouders hier minstens 5’ bij.
Afhaalplaatsen :
-

-

Afhalen kleuters :
o 1ste kk A en B:
o 2de en 3de kk:

in de kleutergang
op de kleuterspeelplaats of in de kleuterspeelzaal

Afhalen lagere :
o
1ste en 2de lj:
o 3de, 4de ,5de en 6de lj:

in de kleuterrefter
in de refter van de lagere

In deze volgorde komen wij rond 15u30 naar buiten:
o de voetgangers en fietsers
o de schoolbus
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Alle ouders wordt gevraagd om te wachten op de volgende plaatsen:
 aan de ingangspoort aan de sporthal
 aan het begin van de speelplaats van de lagere

De ouders begeven zich na de voetgangers en fietsers via de
schoolpoorten naar de afgesproken plaatsen.
Wachten aan de kleuteringang of de ingang van de lagere is niet
toegestaan. De leerkrachten hebben ook het verbod gekregen de
leerlingen voor het vertrek van de fietsrij en de schoolbus mee te geven.
Dus : …. alle ouders komen via de ingangspoorten de kinderen ophalen
op de afgesproken plaatsen na het vertrek van de schoolbus……
Laat de kinderen niet “vrij spelen” als ze afgehaald zijn! Eens de kinderen
aan het toezicht onttrokken zijn, vervalt de schoolverzekering! Een sociale
babbel moet en kan, maar verlies ze niet uit het oog!
Gebruik als ouder de parking aan de Bodegemstraat als u met de wagen
bent! Vermijd de Keizerstraat!! Gebruik deze enkel als voetganger of
fietser!!!
Zo maakt u het veel veiliger voor uw eigen kind en wordt de
verkeersveiligheid in de Keizerstraat verhoogd!

Afhalen van de leerlingen voor het einde van de lessen kan enkel mits
voorafgaande toestemming van de directie.

Algemene afspraken
Mededelingen van de school naar de ouders toe zullen gebeuren via het agenda, de
nieuwsbrief, mailpost, de schoolwebsite, facebook of persoonlijk contact.
Ouders communiceren het beste via agenda, mailpost en persoonlijk contact.

Schoolwebsite : www.bshorizon.be
Hierop zal u vanaf dit schooljaar alle gebeurtenissen en activiteiten voor de komende
maanden kunnen volgen.
De schoolsite wordt bijgestuurd door juf Anja. U vindt er naast deze informatiebrochure
nog veel bijkomende gegevens, foto’s en wetenswaardigheden over onze school.
Dit schooljaar blijven we volop werk maken van deze belangrijke informatiebron.
U krijgt iedere maand het menu.

Ook onze facebookpagina is zeker de moeite om te bezoeken!
Een echte aanrader 
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Prijsinformatie rond dranken en maaltijden

Prijzen voor maaltijden en dranken :
Deze werden door de Raad van Bestuur van de scholengroep vastgelegd en door de
schoolraad bekrachtigd!

Maaltijden voor de kleuters
Maaltijden voor de lagere
Personeel
Fruitsap
Frisdrank
Water
Chocomelk
Melk
Soep

€4
€5
€6
€ 0,80
€ 0,80
€ 0,70
€ 0,40
€ 0,35
€ 0,60

De tickets worden per maand besteld. De eerste bestelling is in de eerste
schoolweek van september, nadien maandelijks op de laatste donderdag van
iedere maand. We verwachten een opvolging van de te betalen facturen door de
ouders.

Het ticketbestelformulier dat uw kind meebrengt, vult u in met het aantal drankjes dat
het nodig heeft voor een periode van 1 maand. U dateert en ondertekent het
bestelformulier en geeft dit mee aan uw kind. U hoeft geen geld mee te geven.
Het persoonlijke bestelformulier dient als facturatiebewijs.
Voor de kleuters en lagere is er de vrije keuze waarbij u gewoon de dagen aankruist
waarop uw kind soep of een maaltijd zal nuttigen. Vergeet niet op de dagen dat het geen
warme maaltijd nuttigt, een vervangmaaltijd mee te geven. Maak als ouder een
duidelijke aantekening op het maandmenu, zodat er geen misverstanden ontstaan!
De maaltijden en dranktickets worden maandelijks gefactureerd. U ontvangt een
overschrijvingsdocument met het verschuldigde bedrag dat binnen de 10 dagen dient
betaald te worden.
Indien u een betalingsachterstand heeft, wordt u hiervan op de hoogte gesteld! Bij
ernstige betalingsnalatigheid worden de nieuwe bestellingen geschrapt en wordt een
ingebrekestellingsprocedure opgestart!
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Zwemmen
Tweewekelijks zwemmen de leerlingen van de lagere afdeling 2 lestijden, de derde
kleuterklas neemt een zwembeurt net voor de herfst- en kerstvakantie. De toegang tot
het zwembad bedraagt €1,50 per zwembeurt. Aangezien er dit schooljaar door de
renovatie van het zwembad maar gezwommen wordt van september tot december, komt
dit op een kostprijs van €12 voor een lagere schoolkind. Dit bedrag wordt in mindering
gebracht op de maximumfactuur.
Om de veiligheid van onze kinderen in het zwembad te garanderen, moeten onze
kinderen verplicht een “rode” badmuts dragen. In de 3de kk krijgen ze deze in bruikleen,
in de lagere dient u deze als ouder aan te kopen.

Kinderen die geen zwempak mee hebben, gebruiken er één van de school. Er
zijn badpakken, zwembroeken en badhanddoeken voorradig maar deze worden
aan de prijs van €3 op de maximumfactuur geplaatst, aangezien wij voor
de onkosten van het wassen en drogen dienen in te staan.

We passen deze regel toe daar er steeds meer mensen geen zwempak meegeven en ze
rekenen op de bereidwilligheid van de school.
Indien uw kind het zwemgerief vergeten is, wordt er wel eerst contact opgenomen met
de ouders om te kijken of deze het al dan niet nog op school kunnen afleveren!
Indien dit niet lukt, geldt de bovenstaande maatregel.

Lichamelijke opvoeding
Per kleuterklas voorzien we 2u kleuterturnen. Deze worden gegeven door meesters
Kenneth en Lee. De kleuters dragen enkel het T-shirt en sportieve kledij (welke ze van
thuis aan hebben).
In de lagere krijgen de kinderen 2 uur turnen van meesters Kenneth en Lee.
De uitrusting van de lagere bestaat uit een school T-shirt, een blauwe of zwarte
turnbroek en turnpantoffels. Drie maal per week wordt er ook een gezondheidsloop van
een 10’ minuten georganiseerd.

Gezondheidsbeleid
Wij proberen een snoepluwe school te zijn. Geef uw kind dus liefst “iets gezonds” mee,
ook voor verjaardagen of andere feestjes.
Woensdag is fruit- en waterdag! Dan zijn er geen frisdranken toegelaten!

Busvervoer
Alle leerlingen die met de bus naar school komen, betalen € 0,50 per rit. Het eerste en
tweede kind uit een gezin betalen, vanaf het derde kind is het vervoer gratis. Deze ritten
zullen maandelijks gefactureerd worden.
Voor extra-muros activiteiten (leeruitstappen) buiten de gemeente Ternat dienen we een
bijdrage per kind te vragen. Afhankelijk van de afstand wordt dit verrekend via de
maximumfactuur.
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Informatie rond onze busdienst
Voor kinderen die de bus uitzonderlijk gebruiken, dient er 5 schooldagen op voorhand
een aanvraag ingediend te worden. De mogelijkheid is reëel dat door de hoge
bezettingsgraad en de vaste busgebruikers, het uitzonderlijk vervoer niet door kan gaan!
Neem dus tijdig contact op met het secretariaat of de directie!
Als uw kind ’s ochtends of ’s avonds de schoolbus niet hoeft te nemen, vragen we u om
Nadine of Ivo tijdig te verwittigen, zodat de busrit aangepast kan worden en we geen
nodeloze kosten maken.

Busafspraken
Gelieve steeds tijdig klaar te staan:
 om de leerlingen op de bus te zetten
 om ze ’s middags of ’s avonds af te halen
 indien er geen persoon aanwezig,is worden de leerlingen
opnieuw naar school meegenomen en afgezet in ’t Maantje
Eten of drinken op de schoolbus is niet toegelaten. Dus … een ochtendontbijt op
de bus is VERBODEN!
Enkele praktische afspraken rond onze busbegeleiding :
Mogen we u even attent maken op een probleem dat zich stelt bij het busvervoer.
Als de bus uw kind komt ophalen of afzetten dient u :
1. klaar te staan met uw kind even voor de bus aankomt
2. u staat klaar langs de straatkant waar de bus stopt en u helpt uw kind om op of af
de bus te stappen
3. indien de schoolbus niet dient te stoppen, gelieve Ivo of Nadine te verwittigen
4. de busbegeleidster zet geen kinderen over op straat, de ouders dienen klaar te
staan
5. indien u niet klaar staat, zal uw kind opnieuw door de schoolbus meegenomen
worden en dient u uw kind op te halen in ’t Maantje
6. wij zijn verantwoordelijk voor de busrit, maar de ouder is verantwoordelijk voor
het persoonlijk afhalen of opstappen van het kind
7. ook al staat de voordeur open, er worden geen kinderen afgezet als de ouder niet
klaar staat, u dient zelf uw kind aan te nemen of af te geven
8. u bent als ouder verplicht deze regels op te volgen, volgt u deze niet, kan het
vervoer afgeschaft worden!
Afwijking op de regel van het afzetten van een lagere schoolkind
Ouders kunnen hun lagere schoolkind (3de graad) zelfstandig binnen laten gaan met een
huissleutel enkel en alleen als de bijgesloten verklaring ondertekend wordt door de
ouders.
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Bezoek aan de bibliotheek
Op vrijdag hebben onze kinderen een tweewekelijks klasbibliotheekbezoek.

Toneel of film
Twee of drie keer per schooljaar wonen de leerlingen een toneelvoorstelling of film bij of
nodigen we een gezelschap uit op school. Ook dit wordt verrekend op de
maximumfactuur.

Verloren voorwerpen
Gelieve alle persoonlijke voorwerpen van uw kind te naamtekenen. Ieder jaar hebben we
een overschot aan brooddozen en kinderkledij, welke nooit meer bij de eigenaar terug
geraken. Daarom vragen we u alles te naamtekenen zodat dit euvel opgelost raakt.

GSM- gebruik
Het is onze leerlingen niet toegestaan om op school een GSM bij te hebben en deze te
gebruiken. Enkel als de ouders een specifieke vraag hebben en er nood is, kan dit
bevraagd worden bij de directie. Enkel de directie kan mits overleg een uitzondering toe
staan.
Sanctie : in beslagname voor 1 of meerdere dag(en) tot het einde van de lessen en de
ouders worden op de hoogte gebracht van het misbruik. De leerkracht is niet
verantwoordelijk voor eventuele schade aan het toestel.

Publicatie foto’s
Wij publiceren zowel op de schoolsite als op de facebookpagina van de school, foto’s van
de activiteiten van onze kinderen. Achteraan de brochure vindt u een bijlage welke we
vragen aan de ouders aan te vullen.
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Feesten en etentjes

Horizons herfstrestaurant : 8 en 9 oktober 2016
Grootouderfeest:

16 november 2016

Eerste communie :

13 mei 2017

Plechtige communie :

6 of 21 mei 2017

Feest Vrijzinnige Jeugd :

20 en 21 mei 2017

Lentefeest :

10 juni 2017

Schoolfeest :

14 mei 2017

OV- kaffee :

22 december 2016
17 maart 2017
27 juni 2017

Data uitdelen van de rapporten, oudercontacten en
vakantieregeling
maandag 5 september 2016:

informatieavond : 19u

donderdag 27 oktober 2016:

rapport + oudercontact op
aanvraag van de lkr

donderdag 22 december 2016:

rapport + oudercontact (allen) +
OV- Kaffee

vrijdag 17 maart 2017:

rapport +oudercontact (allen)+
OV - Kaffee

vrijdag 19 mei 2017:

rapport (lagere)

dinsdag 27 juni 2017:

rapport + oudercontact (allen) +
OV - Kaffee

woensdag 28 juni 2017:

proclamatie 6de leerjaar
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Regelgeving omtrent oudercontacten en schoolreglement
1 : De nieuwe regelgeving in het onderwijs heeft de volgende bepaling opgenomen om
de vlotheid en de rechtsgang van het contact vlotter te laten verlopen.
Wat houdt dit nu in?
De ouders die het hoederecht of de voogdij hebben (wettelijke regelgeving)
worden individueel uitgenodigd en dienen samen bij de leerkracht te
verschijnen.
Er zijn dus samengevat twee mogelijkheden :
1. de beide ex-partners, samen in overleg met de leerkracht op hetzelfde
tijdstip
2. de beide ex-partners vergezeld van één extra persoon (nieuwe partner
of ander familielid) op hetzelfde tijdstip mits goedkeuring van de andere
partij
De mogelijkheid om de leerkracht individueel te spreken wordt niet meer
toegepast.

2 : Al onze oudercontacten verlopen in de Nederlandse taal. Ouders die het Nederlands
niet machtig zijn, dienen zich te laten vergezellen door een tolk.
Let wel, dit kan en mag een familielid zijn, maar geen kind dat zelf school loopt!
3 : Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, hebben recht op een
schriftelijke motivatie. De school moet bijzondere aandachtspunten voor de verdere
schoolloopbaan van de leerling meegeven.
4 : Als een school beslist dat een leerling moet zittenblijven, dan moet ze dat
schriftelijk motiveren en mondeling toelichten aan de ouders. Ook moet ze
aandachtspunten voor het volgende schooljaar voor de leerling meegeven.
Indien er hieromtrent nog vragen zijn, kan u steeds bij de directie terecht.
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Vakantiedagen
Herfstvakantie:
Wapenstilstand:
Kerstvakantie:
Krokusvakantie:
Paasvakantie:
Feest van de arbeid:
O.H. Hemelvaart:
Brugdag:
Pinkstermaandag:
Zomervakantie:

maandag 31/10/2016 t/m zondag 06/11/2016
vrijdag 11/11/2016
maandag 26/12/2016 t/m zondag 08/01/2017
maandag 27/02/2017 t/m zondag 05/03/2017
maandag 03/04/2017 t/m
maandag 17/04/2017
maandag 01/05/2017
donderdag 25/05/2017
vrijdag 26/05/2017
maandag 05/06/2017
vrijdag 30/06/2017 vanaf 12u05.

Facultatieve verlofdagen
maandag 10/10/2016
maandag 15/05/2017

(dag na herfstrestaurant)
(dag na het schoolfeest)

Pedagogische - kindvrije studiedagen
Nascholingsdagen:
 de school heeft nog twee extra dagen te besteden!
daar we normaal gezien dit jaar inspectiedoorlichting hebben wordt dit in
samenspraak met de PBD vastgelegd.
MDO-/overlegdag:

vrijdag 26/06/2017

Einde schooljaar
Schoolreis : lagere : donderdag 22 juni 2017
kleuters : nog nader te bepalen

CLB
Onze school ressorteert onder het CLB van Halle: Willamekaai 19 – 1500 Halle.
Tel : 02/356.38.58.
Het contactkantoor voor Horizon : CLB Asse :
Nieuwstraat – Tel : 02/453.23.80
teamsamenstelling :




Lieve Schoon : psychologe
Katia Respilleux : paramedisch werker
Ariane Van Vaerenberg : sociaal assistente
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Onkosten voor het schooljaar 2016-2017 :
De scherpe maximumfactuur
Op basis van het gezondheidsindexcijfer van maart 2012 en de toepassing van de
indexeringsformule en de afronding zijn dit de aangepaste bedragen voor het schooljaar
2016–2017:

Leeftijd en niveau

Schooljaar 2016-2017
ste

2- en 3-jarige kleuters

1

kk A + B

4-jarige kleuters

2de kk

€ 45 cash
3de kk

€ 45 cash

1ste t.e.m. 6de lj

€ 85 cash

5-jarige en leerplichtige kleuters
Lager onderwijs

€ 45 cash

Zodoende dienen we u in de loop van het schooljaar geen cashgelden meer te
vragen voor zwemmen, uitstappen en vervoer.
Per semester zal de directie een overzichtstabel meegeven van de reeds
verrekende gelden en het resterend bedrag per klas. Zodoende kan u zien
hoeveel gelden van de maximumfactuur uitgegeven worden en hoeveel
restbedrag er is. Per uitstap zal u wel nog steeds een goedkeuring tekenen.
Ziektedagen worden in mindering gebracht.
Indien er een restbedrag is op de maximumfactuur, wordt dit overgedragen
naar het volgende schooljaar en wordt dit in mindering gebracht!
Let wel : de schoolreis is hierbij ingerekend.
Mogelijke bijkomende kosten: Uitrusting LO: €10 voor het nieuw school T-shirt
Een nieuw T-shirt is een uitzonderlijke kost en behoort niet tot de maximumfactuur!
Cash verrekenen met de leerkracht!
Ieder kind krijgt een overzichtsblad met de stand van de maximumfactuur van
het schooljaar 2015 – 2016 en het bedrag dat overgeheveld wordt en het nog
aan te vullen bedrag voor het schooljaar 2016 -2017.
Gelieve dit bedrag cash mee te geven tegen vrijdag 9 september 2016.
Bij afgifte ontvangt u een betalingsbewijs.
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Kosteloos onderwijs
Bij de kleuters gebruiken de kinderen dagelijks alle materialen en hoeven ze
niets mee te brengen naar de klas met uitzondering van de boekentas, koek en drank.
In de lagere school krijgt iedere leerling een pakket met schoolmaterialen.
Deze materialen dienen dagelijks gebruikt te worden zowel in de klas als thuis, maar
blijven hoofdzakelijk in de klas en worden per taak meegegeven!
Rond deze materialen gelden de volgende afspraken :
1. Ieder kind draagt zorg voor de eigen en in bruikleen gekregen materialen.
2. Ieder kind is verplicht alle materialen dagelijks mee naar school te brengen.
3. Verbruikte materialen (potlood, balpenvulling, gom, kleurpotloden) worden
door de school kosteloos vervangen.
4. “Opzettelijk” vernielde en verloren materialen worden door de school
vervangen, maar worden verrekend aan de ouders. De ouders worden door de
school op de hoogte gebracht van het desbetreffende voorval.

Wijziging keuzeformulier godsdienst / zedenleer
De keuze levensbeschouwelijke vakken kan bij het begin van ieder schooljaar gewijzigd
worden. Hiervoor kan je als ouder het formulier aanvragen op het secretariaat en het
uiterlijk op donderdag 8 september ondertekend terug bezorgen.

Medische fiche
Eerstdaags ontvangt u een document waarin we u vragen een algemeen beeld te
schetsen van uw kind.
Het mogelijk gebruik van medicijnen en de toepassing ervan dient door een arts meegedeeld te worden, anders mogen wij geen medicijnen toedienen.

Medicatiebeleid
De laatste jaren wordt in toenemende mate aan leerkrachten gevraagd om medicatie toe
te dienen. Dit brengt risico's met zich mee. Samen met het CLB wil de school een halt
toeroepen aan overdadig gebruik van medicatie. Anderzijds willen we onze
verantwoordelijkheid niet ontlopen om een goede zorg te verzekeren voor uw kind.
Graag hadden wij hieromtrent de volgende afspraken gemaakt :
* Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat medicatie op school
moet worden toegediend.
* Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk
dat het bijgevoegd attest door de behandelende arts wordt ingevuld.
De leerkracht of school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld
worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het
toedienen van deze medicatie.
* Het kan voorkomen dat uw kind tijdens de schooluren ziek wordt, ergens pijn
heeft, zich verwondt, door een insect wordt gestoken, ...
In dit geval zal de
school steeds een inschatting maken van de ernst van de situatie en zo
efficiënt mogelijk handelen. De school zal altijd met u contact opnemen om te
overleggen of u op de hoogte te brengen.
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Studietoelage 2016 - 2017
Ouders die vragen hebben rond de aanvraag van een studietoelage, of hulp nodig hebben
bij het invullen van een studietoelage kunnen steeds contact opnemen met de
zorgcoördinatoren, juf Karolien en juf Sylvie.
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Te bezorgen documenten aan de leerkracht
Deze documenten komen in het persoonlijk dossier van uw kind
Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de
leerkracht/school :
Dit indien uw kind dagelijks medicatie neemt en aan te vullen indien uw kind ziek wordt
en medicatie nodig heeft.
Naam van het kind:
……………………………………………………………………………..................................
Naam van de medicatie:
……………………………………………………………………..................................
………………………………………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………….........
Dosis: ……………………………………………………………………………………………..
Periode van toediening op school: van ……………………….……… tot ……….………………………
Tijdstip van toediening op school: ……………………………………………………………………………………
Stempel en handtekening arts

Handtekening ouder(s)

Update GSM-nrs ouders / dokter :

Naam kind + klas
GSM nummer papa
GSM nummer mama
GSM nummer dokter

Mogen we u ook vragen indien uw kind de schoolbus gebruikt om uw huidig GSM
nummer door te geven aan Nadine en Ivo.
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Wie haalt mijn kind af :
Officieel mogen wij als school de kinderen slechts mee geven aan de ouders of aan een
voogd. Volgens de letter van de wet mogen grootouders, andere familieleden of vrienden
de kinderen niet afhalen daar zij hier geen recht toe hebben.
Gelieve ook te noteren indien er bepaalde personen het kind niet mogen afhalen.
Let wel, als dit niet gestaafd is door een gerechtelijk eindvonnis zijn wij verplicht uw kind
ook aan deze persoon mee te geven wanneer die zich aanbiedt.
Een voorafgaand onderhoud met de directeur is hierbij aangewezen!
----------------------------------------------------------------------------------------

Naam van het kind : ……………………………………………………………… klas : ………………………
……………………………………………………………….klas : ………………………
……………………………………………………………….klas : ………………………
Personen die toelating hebben

Handtekening ouder(s) :

Personen die het kind niet mogen
afhalen

Datum :

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicaties foto’s
Ondergetekende ………………………………………………… ouder van
………………………………………………… uit de/het ………………………………………………….
geeft aan BSGO! Horizon Ternat de toelating om foto’s van mijn kind te
publiceren op de schoolwebsite en de facebookpagina.

Handtekening ouder(s) :

Datum :
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Toelating : zelfstandig betreden ouderlijk huis na busvervoer
Leerlingen uit de 3de graad kunnen, mits ondertekende toelating van de
ouders, zelfstandig het ouderlijk huis betreden.
De leerling dient in het bezit te zijn van een eigen huissleutel welke ze zelf
beheren en de ouders dienen op voorhand dit
verantwoordelijkheidsdocument te ondertekenen.
Let wel, indien de leerling thuis opvang dient te verrichten op broers of
zussen daar de ouders niet thuis zijn, wordt er geen toelating gegeven
om de kinderen af te zetten. Deze overeenkomst geldt enkel als de
leerling na de busrit alleen thuis is. Indien dit niet het geval is, wordt de
leerling weer naar school gebracht en dienen de ouders het kind op te
halen in de bewaakte opvang van ’t Maantje.
--------------------------------------------------------------------------------Toelating :
Ondergetekende ……………………………………… , ouder van ……………………… , uit
het 5de of 6de leerjaar neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich en
geeft de toelating aan de school en de busbegeleiding om mijn kind
onbeheerd thuis af te zetten. Mijn kind is in het bezit van een eigen
huissleutel en is daar persoonlijk verantwoordelijk voor.
handtekening :

datum :
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Hulp – Bon
Zin om actief mee te doen op school?
Gebruik deze HULP-BON!

Hey juf of meester, als je hulp nodig hebt…
Ja, dan doe ik mee!
0 leeshulp
0 zwemhulp
0 knutselactiviteit – breisessies

0 kookactiviteit

Bel me gerust op…
Naam: ---------------------------------------------------------------------------Mama/papa – oma/opa van: -------------------------------------------------Telnr. of gsmnr : ---------------------------------------------------------------Meestal vrij op: -----------------------------------------------------------------

