VRIJE BASISSCHOOL H.HART OUD-HEVERLEE
Waversebaan 81  3050 Oud-Heverlee
tel.: 016/40.44.58 of 0485/41.56.59  fax: 016/38.92.43
e-mail: directie.hhoh@leuven-zuid.be
Oud-Heverlee, 1 september 2017
Beste ouders,
Hopelijk hebt u samen met de kinderen kunnen genieten van een fantastische vakantie. Op school zien de klassen er
prachtig uit. Ze wachten op de komst van de kinderen! De leerkrachten staan klaar om er, voor elk kind, alweer een
fantastisch jaar van te maken.
Via de nieuwsbrief van eind juni werden jullie op de hoogte gebracht van het schoolteam. Hier zijn nog enkele zaken
gewijzigd.
Voor een vlot verloop van het nieuwe schooljaar bezorgen we jullie wat praktische informatie. Grotendeels blijft de
schoolorganisatie hetzelfde, toch zijn er hier en daar enkele veranderingen ten opzichte van vorig schooljaar, maar het
kan nuttig zijn enkele zaken op te frissen. Indien u meer info wenst, kan je steeds terecht op de website. Hier vind je een
overzichtelijke schoolbrochure en het volledige schoolreglement. Voor nieuwe ouders op onze school zeker de moeite
om even te raadplegen. Maar bovenal, aarzel zeker niet om een leerkracht of directie aan te spreken bij eender welke
vraag of probleem.
Ik kijk uit naar een spetterend schooljaar!
Piet

Leerkrachten, kinderverzorgster & toezichthouders
Kleuterschool:
K1A (2,5-jarigen)
K1B (3-jarigen)
K2 (4-jarigen)
K3 (5-jarigen)

 Annemie Van Olmen (tante Mie) + ondersteuning Tin en Marijke
 Greet Spreuwers (tante Greet) + ondersteuning Tin en Marijke
 Tina Juwé (tante Tina) + ondersteuning Dorina en Tin
 Natasja Laenens (tante Tasja) + ondersteuning Dorina en Tin (Dorina en tin zullen een muzo/creabewegingsklasje: 1,5 dag/week)

Kleuterturnen
Lagere school:
1A
2A
3A
4A
5A
6A
LO
Zwemmen

 Karen Roels (tante Karen)
 Tine Viaene (titularis) + Tine Peeters (extra ondersteuning)
 Katleen Havet (titularis) + Ellen De Bie (titularis)
 Jessie Boelaert (titularis) en Audrey Vanberghem (titularis) (start schooljaar Jolien Vanvuchelen a.i.)
 An Pittomvils (titularis 4A) + Mariet Vaesen (titularis 4B)
 Lindsy Celis (titularis) en Veerle Vandenbosch (extra ondersteuning)
 Veerle Vandenbosch (titularis) en Veerle Vandenbosch (extra ondersteuning)
 Ellen De Bie
 Sara Michielsen+ Ellen De Bie

Omkadering:
zorgcoördinator kleuter- & lagere school
kinderverzorgster kleuterschool
Ochtend-, middag- en avondtoezicht
Middagtoezicht
Middagtoezicht & studie & avondopvang
Secretariaatsmedewerker
Directie

 Juf Joke + Karen Roels (KS)
 Tante Marijke
 Tante Frieda
 Tante Betty
 Tante Arlette
 Lut Demeyer (aanwezig op ma.namiddag, woe. en vrij.voormiddag)
 Piet Bakelants
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Onze aandachtspunten voor dit schooljaar
•

•

•
•
•

ZILL! Zin in leren-zin in leven! Dit is het nieuwe leerplan voor basisscholen van het katholiek onderwijs. Dit
schooljaar zullen we ons hierop met het team degelijk voorbereiden. We starten officieel in september 2018
met dit nieuwe leerplan.
Kiva! We gaan verder op weg naar een Kiva (toffe) school waar we door allerlei specifieke lessen, kleine
gezamenlijke activiteiten en samenkomsten onze school proberen gezellig en pestvrij te maken. Ook de kleuters
werken verder met Kas en Lisa kennen. Twee figuren die met hen een aantal sociale vaardigheden bespreekbaar
maken.
Ervaringsgericht werken: De kleuterjuffen verdiepen zich verder in de ervaringsgerichte werking. Ze zullen
doorheen het schooljaar enkele scholen/klassen bezoeken om inspiratie op te doen en de werking bij te sturen.
Kwartiermakers: In de lagere school proberen we in elke klas elke dag één kwartier (vrij) te lezen. Vorig jaar
startten we met dit project en we zetten het met plezier verder!
Naast al deze (nieuwe) aandachtspunten blijven we op dezelfde manier werken: Aandacht voor de zorg van elk
kind, fijne lessen met oog voor een hoge betrokkenheid, allerlei leeruitstappen om zo naar de werkelijkheid toe
te stappen, veel sport en beweging, oog voor natuur en duurzaamheid,…. (zie algemene visie op de website)

Goed om weten:
•

Ondersteuningsnetwerken: Ten gevolge van het M-decreet werd vanuit het ministerie de zorg voor kinderen
met specifieke onderwijsnoden gereorganiseerd. Zo verdwijnt de GON (geïntegreerd onderwijs). Er werden in
verschillende regio’s ondersteuningsnetwerken opgericht. Deze zullen deze ondersteuning nu moeten
organiseren. Er wordt hard gewerkt maar het staat nog niet allemaal op punt. Ouders die hiermee in aanraking
kwamen werden reeds op de hoogte gesteld.

• We gaan verder met onze digitale registratie van maaltijden, opvang,… Momenteel nog steeds zonder barcodes
en scanners. Om de foute registratie zoveel mogelijk te beperken werken we op volgende manier:
o Opvang voor schooltijd: Frieda registreert meteen aan de schoolpoort de kinderen die tussen 8.00 uur
en 8.30 aankomen. (bij zeer slecht weer ga je naar de eetzaal)
o Opvang na schooltijd: bij de bel van 15.45 uur gaan alle kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar
naar binnen in de eetzaal. De kinderen van de lagere school verzamelen in de gang van de nieuwbouw.
Als alle kinderen binnen zijn en de speelplaats leeg is, kunnen de kinderen digitaal ingeschreven worden.
Als de kinderen worden afgehaald, moet iedereen uitgeschreven worden. Er wordt verwacht dat je dit
expliciet meldt bij tante Frieda. Zoniet, ben je niet uitgeschreven en wordt de volledige periode
geregistreerd.
•

•

Middagtoezicht wordt forfaitair aangerekend: Na overleg in de schoolraad werd beslist om de kost die gepaard
gaat met het middagtoezicht forfaitair aan te rekenen. Begin september krijgt u de mogelijkheid om aan te
geven op welke vaste dagen uw kind ‘s middags overblijft: 1x = 2,3 euro/maand - 2x = 4,6 euro/maand - 3x = 6,9
euro/maand - 4x = 9,16 euro/maand. Hier houden wij geen rekening met sporadische ziektedagen. Wie
sporadisch 1 keer overblijft, betaalt 0,65 euro. Voor de kinderen die 's middags op school overblijven dienen wij
extra personeel aan te werven. Scholen mogen deze extra kost doorrekenen aan de gebruikers.
Op school wordt er enkel water gedronken. Dit kunnen de kinderen steeds in de klas krijgen. We raden ook
aan zelf een (duidelijk gelabelde) drinkbus, gevuld met fris water, mee te brengen. Er wordt dus geen melk,
chocomelk of sapje aangeboden door de school. We vragen dan ook om geen eigen gesuikerde drankjes mee
te brengen. Om de schoolafvalberg te verkleinen vragen we om geen brikjes en blikjes mee te brengen. Deze
maatregel werd samen met de ouderraad genomen.

Een vlotte start van een nieuw schooljaar…
•

Om het schooljaar vlot te kunnen starten willen we vragen om het meegekregen invulformulier reeds tegen
maandag 4 september ingevuld terug aan de school te bezorgen. Dan kunnen we snel overgaan tot de correcte
bestellingen van koeken, fruit warme maaltijden,…. Gelieve ook de gegevens die in onze databank zitten te
controleren en te verbeteren of aan te vullen.
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•

Communicatie via gimme: Vergeet zeker niet de nieuwe kanalen aan te passen. (onze ICT-co heeft reeds vele
kanalen doorgeschoven) Controleer zeker nog even bij de start van het schooljaar.
Het is goed de gimme-communicatie goed op te volgen. We trachten jullie niet te overladen met berichten,
een duidelijke titel te formuleren en zo weinig mogelijk last-minute-berichtjes te sturen.
Nieuwe gezinnen: surf naar www.gimme.eu  registreren  ga op zoek naar onze school: VBS Heilig Hart
Oud-Heverlee  registreer je  kies de te volgen kanalen
Met Gimme zijn er tal van mogelijkheden. Wie wenst kan gimme berichten in z’n mailbox laten toekomen en
de agenda synchroniseren. Voor alle gimme-vragen kan je steeds bij An-Valerie terecht: avbasteyns@gmail.com

•

Warme maaltijden: vanaf donderdag 7 september
o De keuze voor maaltijden geldt in principe voor het hele schooljaar. Doch, wijzigingen kunnen dagelijks
doorgegeven worden. Gelieve daarvoor de juf of de school vóór 9.00 uur te verwittigen.
o Prijzen: kleuters: €3,90 – lagere school: €4,25 (soep en warme maaltijd)

•

Koek&fruit: vanaf donderdag 7 september
o elke dag één of meerdere koeken + 1 stuk fruit. Inschrijving per trimester
o prijzen: trimester 1: €36 – trimester 2: €27 – trimester 3: €27

•

Turnkledij:
o Tijdens de turnlessen verwachten we alle kinderen van de lagere school in turnkledij van onze school
(groene T-shirt en blauwe broek + turnpantoffels of propere sportschoenen) Gympakjes zijn verkrijgbaar
op de school. (oa. Verkoop tijdens de info-avond op di. 5 september)
o Kleuters doen geen turnkledij aan tijdens de gymlessen.
o Prijzen: T-shirt: € 9 (groen) Blauw broekje: zelf te kopen in een sportwinkel

•

Tijdschriften: Uw kind kan zich (= vrijblijvend) abonneren op een tijdschrift. Met de school bieden we alleen
jaarabonnementen aan. De school biedt alleen de tijdschriften aan die op het bestelformulier staan dat u in de
loop van september zal ontvangen.
Meer uitleg over de tijdschriften krijgt u van de klastitularis op het informatieve oudercontact van dinsdag 5
september 2017. U kan dus best deze uitleg afwachten, vooraleer te bestellen.

•

Financieel:
o Maximumfactuur: we houden ons er aan om onze school te organiseren binnen de vooropgestelde
maximumfactuur. (kleuters: €45/schooljaar) en lagere school: €85/schooljaar). Deze som wordt in drie
schijven doorheen het schooljaar gefactureerd.
o Vrijblijvende kosten: de schoolfotograaf, warme maaltijden, koek&fruit, tijdschriften, opvang,… Deze
aankopen zijn niet verplicht. Indien u ervoor kiest om hiervan toch gebruik te maken, worden deze
kosten maandelijks gefactureerd.
o Alle facturen worden via mail verstuurd. (tenzij anders aangevraagd) Gelieve dit goed op te volgen en
tijdig te betalen. Er kan steeds een domiciliëringsopdracht aangevraagd worden op het secretariaat.
o Een fout in de facturatie kan altijd gebeuren. Neem hiervoor contact op met Lut op het secretariaat.

•

Ouderraad: op maandag 25 september vindt de eerste bijeenkomst plaats van dit schooljaar. Iedereen welkom
in het leraarslokaal!

Schoolorganisatie: enkele opfrissingen
Je kan alle info over onze school op onze website raadplegen. www.basisschoolhhoh.be
Het volledige schoolreglement (wetgeving) en de schoolbrochure (praktische organisatie) kan je raadplegen op onze
website. www.basisschoolhhoh.be Indien je graag over een papieren versie beschikt, kan je dit op het secretariaat
verkrijgen. Je vindt er ook een overzicht van de vrije dagen en de prijzen van alle facultatieve uitgaven.
Onderstaande schoolafspraken brengen we toch graag in herinnering:
• Kom op tijd naar school. Zowel kleuters als kinderen van de lagere school worden vóór aanvang van de lessen
(8u.45) op school verwacht. Het is voor een kind niet fijn om te laat op school aan te komen!
Vrije basisschool Heilig Hart Oud-Heverlee
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respecteer de werktijd van de leerkrachten. Vanaf 8u.45 zijn ze verantwoordelijk voor de kinderen en is het
niet de bedoeling om vanalles te bespreken. Het is steeds mogelijk om hen op een ander moment aan te spreken
of een afspraak te maken.
Kinderen van de lagere school mogen alleen naar hun klas gaan. (’s morgen vanaf 8.40) zie klok aan het raam
van meester Piet
Alle kinderen die alleen naar huis mogen gaan, laten dit schriftelijk weten aan de klastitularis. We verwachten
dat ze na school meteen na schooltijd rechtstreeks naar huis gaan.
Op school is er geen enkele vorm van medicatie aanwezig. We mogen alleen medicatie toedienen als deze is
vergezeld van een doktersvoorschrift. Als uw zoon/dochter ziek wordt zullen we jullie meteen contacteren.
Zieke kinderen worden geacht thuis te blijven om besmetting met anderen te voorkomen.
De voor- en naschoolse opvang op school start om 8u.00 en eindigt om 17u.00. Gelieve ook deze uren te
respecteren.
Op de speelplaats wordt alleen gefietst met de fietsjes die door de school worden aangeboden.
Sluit steeds de schoolpoort met beide klinken als je de school binnenkomt of verlaat.
Gelieve geen snoep, chips mee naar school te geven. Ook niet bij traktaties verjaardagen.
GSM meebrengen kan maar gebruiken kan enkel in nood of na afspraak met leerkracht.

Aanwezigheid directie & secretariaat
Als pedagogisch directeur van uw school zal ik regelmatig vergaderingen buiten de school moeten bijwonen
(schoolgemeenschap, schoolbestuur, overleg directies,…) Indien u bepaalde zaken wenst te bespreken is het handig een
afspraak te maken. Als ik op school aanwezig ben, bent u uiteraard steeds welkom.
Lut Demeyer is de administratieve medewerkster. Op maandagnamiddag, woensdag- en vrijdagvoormiddag is zij
aanwezig in HHOH.
De momenten dat noch de directie, noch de secretaresse op school aanwezig zijn, proberen we een
telefoonpermanentie te organiseren. Voor dringende zaken kan je de directie steeds op GSM bereiken: 0485/41.56.59
Bij langdurige afwezigheid neemt juf Tine Viaene (= waarnemend directie HHOH) de verantwoordelijkheid van de school
over.

Website: www.basisschoolhhoh.be
Hier vind je een kalender van alle komende activiteiten, nieuwsbrieven, aankondigingen, allerlei praktische
informatie,…

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019
De inschrijvingen voor het volgende schooljaar starten op de eerste werkdag van september van het voorgaande
schooljaar. Dit wil zeggen dat kinderen van geboortejaar 2016 zich reeds kunnen inschrijven. Broers en zussen
hebben gedurende de hele maand september voorrang. Let op dat je deze voorrangsperiode niet laat schieten.

•
•
•

van de eerste werkdag van september → broers en zussen
vanaf de eerste werkdag van oktober → kinderen van personeel
vanaf de eerste werkdag van november → reguliere inschrijvingen (iedereen)

Infoavond - oudercontact
Op dinsdag 5 september geven de leerkrachten uitleg over hun klaswerking: hoe kan je thuis je kind het best helpen?
Wat hebben ze nodig in de klas? Wie kan je best aanspreken als je met een vraag zit?,... Op al deze vragen krijg je zeker
een antwoord. Er is ook de mogelijkheid om de klasleerkracht nog even persoonlijk te spreken.
Er zal ook een welkom van de directie en een korte toelichting over de werking van de ouderraad en het clb zijn.
• 19.00-20.00: uiteenzetting voor de klassen K2, K3, L4, L5 en L6
• 20.00-20.30: drankje – korte babbel: directie, CLB, zorgteam, OR (in de turnzaal)
• 20.30-21.30: K1A, K1B, L1, L2 en L3
Wij wensen u een bijzonder fijn schooljaar toe en danken u alvast voor het vertrouwen. Indien u graag nog bijkomende
info wens, aarzel niet ons te contacteren.
Piet en de leerkrachten
Vrije basisschool Heilig Hart Oud-Heverlee
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