INFO VOOR OUDERS MET KINDEREN IN DE KLEUTERSCHOOL
Contactgegevens:
Adres:
Tel.:
Mail:
Website:
Niveaus:

Edmond van Beverenplein 15, 9000 Gent
09 226 02 66
vanbeverenplein@schoolklimrek.be
www.klimrekvanbeverenplein.be
kleuter
lager

Visie:
‘Klimrek van Beverenplein’ is een VRIJE basisschool.
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Het onthaal:

Mevrouw Anne

pedagogisch-didactisch directeur

Meneer Steven
Meester Didier
Juf Elke
Peter
Juf Hilde
Juf Silvie

Directeur schoolbeheer
Beleidsmedewerker
Beleids- en secretariaatsmedewerker
Brugfiguur
Zorgcoach K0-L1
Zorgcoach L2-L6

Lesuren:
VOORMIDDAG
Maandag:
8:30-12:10
Dinsdag:
8:30-12:10
Woensdag:
8:30-12:10
Donderdag:
8:30-12:10
Vrijdag:
8:30-12:10

MIDDAG

NAMIDDAG
13:30-15:10
13:30-15:10
13:30-15:10
13:30-15:10

 Je kan jouw kind afzetten in de klas:
- ’s ochtends:
vanaf 8:15
- ’s middags:
vanaf 13:30
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Opvang:

Voorschoolse opvang:
Middagopvang:
Naschoolse opvang:
Woensdagnamiddag:

WANNEER?
07:15-08:15
07:45-08:15
12:10-13:15
16:00-16:45
16:00-17:30
12:25-13:00
12:25-14:00
12:25-15:00
12:25-16:00
12:25-17:00
12:25-17.30

KOSTPRIJS:
€ 1,50
€ 0,70
€ 0,70
€ 1,20
€ 1,70
€ 1,00
€ 2,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 5,50

Eten en drinken:
De kinderen drinken op school enkel water (uit een drinkbus).
In de voormiddag eten de kinderen een stuk fruit of groente.
Op de middag eten de kinderen boterhammen.
In de namiddag eten de kinderen een koek, zonder chocolade.
Woensdag = ‘fruit-dag’:
• Die dag krijgen de kinderen een stuk fruit van de school.
• Kostprijs = € 4 (➔ op 30 woensdagen één stuk fruit)
De kinderen brengen géén snoep mee naar school.

Betalingen:
Je kan de schoolonkosten betalen:
1) Per week:
Elke vrijdag krijgt uw kind een plastic ‘geldzakje’ mee naar huis.
Daarin zit een ’betalingsbriefje’.
Stop het geld in het zakje en geef het mee met uw kind.
Op maandag geeft uw kind het geldzakje aan de juf.
OF
2) Per maand:
Uw kind krijgt de factuur van de vorige maand mee.
U kunt betalen via overschrijving of cash (bij juf Elke).
 De voor- en naschoolse opvang wordt steeds maandelijks afgerekend.

Wat moeten ouders zelf aankopen?
•
•
•

Boekentas
Brooddoos
Drinkbus

Maximumfactuur kleuteronderwijs:
Voor eendaagse uitstappen:

€ 50 per schooljaar

Afwezigheden van leerlingen:
Leerplicht vanaf 5 jaar (= 3de kleuterklas).
Jongere kleuters hebben leerrecht en zijn niet leerplichtig.
Wij vragen om uw kind regelmatig naar school te sturen, in het belang van zijn/haar ruime
ontwikkeling. Graag een seintje als uw kind niet kan komen.

Schooltoeslag:
Eén van de voorwaarden om recht te hebben op een schooltoeslag is dat uw kind vaak naar school komt:
Uw kind is <3 jaar op 31/12:
Uw kind is 3 jaar op 31/12:
Uw kind is 4 jaar op 31/12:
Uw kind is 5 jaar op 31/12:

Minimum 100 halve dagen op school
Minimum 150 halve dagen op school
Minimum 185 halve dagen op school
Minimum 290 halve dagen op school

Medicatie:
Het personeel van de school mag géén medicatie geven aan de leerlingen.
 Uitzondering: u bezorgt een doktersattest aan de school, waarop vermeld staat
wanneer we medicatie mogen geven aan uw kind.

Schoolverzekering:
De leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij ongevallen, die gebeuren
• tijdens de lessen
• tijdens buitenschoolse activiteiten in schoolverband
• op weg naar en van de school.
 Enkel bij de kortste en/of de veiligste weg (zonder omwegen)

Rookverbod op school:
Binnen:
Buiten:

altijd
van 6:30 tot 18:30

Kledij:
De kinderen zijn verzorgd gekleed.
Gelieve alle kledingstukken, schooltassen, brooddozen, en ander materiaal te naamtekenen.
Hoofddeksels worden afgenomen in de klas, in de turnles of bij een bewegingsactiviteit.

Persoonlijke bezittingen:
De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, beschadiging of verdwijning van
persoonlijk materiaal.
Wij vragen om geen kostbare voorwerpen mee te geven met uw kind.

Eerbied voor materiaal:
Stelt de school vast dat het schoolmateriaal opzettelijk werd beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan
kan de school aan de ouders vragen om de gemaakte kosten voor de aankoop van het nieuwe materiaal te
vergoeden

Oudercontacten:
0de en 1ste kleuterklas:
één oudercontact in de loop van het schooljaar
2de en 3de kleuterklas:
twee oudercontacten in de loop van het schooljaar
 Ouders die een gesprek wensen met de leerkracht van hun kind,
kunnen dit aanvragen.

Wat bij echtscheiding?
De school is geen betrokken partij en neemt een neutrale houding aan tegenover beide ouders. De school
geeft informatie aan beide ouders.

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Halvemaanstraat 96
9040 Sint-Amandsberg
09/277 83 40
Contactpersoon: Isabelle De Ruelle

