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EDITORIAAL

Voor informatie in verband met de werking van het
oudercomité kunt u terecht bij de voorzitter van het
oudercomité of de directeur van de school.
Voorzitter oudercomité: Olivier Demortier
olivier.demortier@gmail.com
Directeur: Hans Libbrecht
hans.libbrecht@kbkscholen.be

De grote vakantie is voorbij. Het nieuwe schooljaar is
begonnen.
Onze batterijen zijn opgeladen. We hebben de nodige
vitamientjes in de vakantie tot ons genomen.
Ons thema is ‘Een jaar vol kleur’.
Dat het een schitterend schooljaar vol kleur mag worden!

ONS TEAM
Er is dit schooljaar een nieuwe collega in ons team. Juf
Chloë Collie komt ons kleuterteam versterken. Ze wordt de
duo-partner van juf Kaat in de 3de kleuterklas. Juf Kaat
neemt daarnaast de zorgwerking kleuter op zich.
Juf Stephanie komt uit ouderschapsverlof en gaat terug
aan de slag in haar vertrouwde 2de leerjaar.
Ik wens alle medewerkers een heel fijn schooljaar en heel
veel plezier in onze Damiaanschool.

OUDERCOMITÉ
De startvergadering van het oudercomité vindt plaats op
maandag 9 september 2019 om 20 uur in het
personeelslokaal van de school. Geïnteresseerde ouders zijn
er van harte welkom!

LEERLINGENAANTAL
Dit schooljaar starten we met 206 kinderen op onze school:
73 kleuters en 133 kinderen in het lager.
In onze school geldt er een maximumcapaciteit van 24
kleuters per geboortejaar en 24 leerlingen per leerjaar.
In het kleuter zijn er voor dit schooljaar enkel nog 2
plaatsjes vrij voor het geboortejaar 2015 (2de kleuterklas).
In de lagere klassen zijn er nog volgende plaatsen vrij:
-

in het
in het
in het
in het

1ste leerjaar: 1 plaats
3de leerjaar: 1 plaats
4de leerjaar: 4 plaatsen
6de leerjaar: 5 plaatsen

TOON JE SPORT @ SCHOOL
September is de maand van de Sportclub. In die week zet
Bloso, samen met de Vlaamse sportfederaties, de sportclub
in de kijker als dé plek om aan sport te doen.
Op woensdag 18 september 2019 nodigen we iedereen uit
om in sportoutfit naar school te komen!
Haal die dag letterlijk alles uit de kast en toon je sport! Zo
vier je de Week van de Sportclub ook op school, samen met
je klas- en / of clubgenoten.

We zijn alvast benieuwd naar ieders sporttenue!

PEUTERINSTUIF
Ieder jaar is er tweemaal een peuterinstuif. Dan staan de
deuren van onze peuterklas wagenwijd open voor alle ouders
van onze peuters en nieuwe ouders die kennis wensen te
maken met de peuterklas en onze Damiaanschool.
Peuterinstuif oktober 2019:
- donderdag 17 oktober 2019 van 16 uur tot 18.30 uur
Peuterinstuif februari 2020:
- dinsdag 11 februari 2020 van 16 uur tot 18.30 uur.
Voor de kinderen geboren in 2017 zijn er momenteel geen
plaatsen meer ter beschikking.
Voor de kinderen geboren in 2018 start de
inschrijvingsprocedure in januari 2020. Een exacte datum is
nog niet bekend. Voor meer informatie kunt u deze website
raadplegen: www.naarschoolinkortijk.be.

ACTIVITEITENKALENDER
Bij deze Damiaaninfo vindt u onze jaarkalender met de
verlofdagen en de belangrijkste activiteiten van het
schooljaar.
Daarnaast
vindt
u
ook
de
gedetailleerde
activiteitenkalender van de maand september.

ZWEMLESSEN LAGER
Vanaf dit schooljaar gaat het 1ste en 2de leerjaar net zoals
de andere lagere klassen om de 14 dagen zwemmen. Voor
het 1ste en 2de leerjaar is dat op woensdagvoormiddag. Voor
de andere lagere klassen op dinsdagnamiddag.

SPORT OP WOENSDAGNAMIDDAG
Elk nieuw schooljaar brengt voor het lager ook een nieuw
sportjaar met zich mee. Jaar na jaar halen we met onze
sportactiviteiten op woensdagnamiddagen de trofee binnen
van ‘Sportieve School’.
Deelnemen aan zoveel mogelijk verschillende sporten
brengt wel eens kopzorgen met zich mee om al het vervoer
te regelen. We hopen dat we dit schooljaar opnieuw beroep
kunnen doen op vele bereidwillige chauffeurs. Komt u ook
even aan onze school voorbij om andere kinderen op te
pikken als u uw eigen kind(eren) naar een sportactiviteit
brengt? Fijn! We dringen er op aan dat de kinderen na de
wedstrijd terug meegaan met de wagen die zij kregen

toegewezen voor de activiteit. Wijzigingen ter plaatse
kunnen niet omdat we dan geen overzicht meer hebben wie
zich waar bevindt. Ook eigen ouders en grootouders moeten
zich om veiligheidsredenen aan de vooropgestelde regeling
houden.
Voor de loopwedstrijden leggen we een bus in.

NASCHOOLSE SPORT 2019 - 2020
Dit schooljaar wordt opnieuw naschoolse sport ingericht op
onze school.
Tot iedere cursus worden maximum 16 kinderen toegelaten
om de kwaliteit te garanderen. Er moeten minstens 10
kinderen zijn om de cursus te kunnen laten plaatsvinden.
TURNEN EN OMNISPORT - € 17,50 (aantal nog
beschikbare plaatsen: 4)
1ste leerjaar (°2013) - 2de leerjaar (°2012)

korte cursus iedere maandag van 16.15 u. tot 17.15 u.
van maandag 16 september 2019 t.e.m. maandag 16
december 2019
Kinderen leren de basisbewegingen van toestelturnen,
balsporten, slagsporten enz. Lesgevers maken gebruik van
verschillende toestellen en specifieke sportmaterialen zoals
ballen, trampoline en klimmaterialen.
SPORTMIX - € 17,50 (aantal nog beschikbare plaatsen:
11)
3de leerjaar (°2011) – 4de leerjaar (°2010)

korte cursus iedere dinsdag van 16.15 u. tot 17.15 u.
van dinsdag 17 september 2019 t.e.m. dinsdag 17
december 2019
Jongeren maken kennis met allerlei verschillende sporten
nl.
balsporten,
slagsporten,
recreatieve
sporten,
toestelturnen, enz. Er is ook extra aandacht voor de
wedstrijdvorm van de competitiesporten met zijn
specifieke reglementen nl. basket, korfbal, baseball, kinball, krachtbal, frisbee, handbal, tjoekbal, enz.
ROLLEBOLLE - € 26,50 (volzet)
2de kleuter (°2015) - 3de kleuter (°2014)

korte cursus iedere maandag van 16.15 u. tot 17.15 u.
van maandag 13 januari 2020 t.e.m. maandag 8 juni
2020
Via verschillende inlevingsthema’s leren de kinderen alle
basisbewegingen zoals rollen, springen, klimmen, klauteren,
evenwicht, coördinatie enz.
Lesgevers maken gebruik van verschillende toestellen en
sportmaterialen zoals ballen, matten, banken, klimrekken,
trampoline en ander specifiek kleutermateriaal.
ALLES MET DE BAL - € 26,50 (aantal nog beschikbare
plaatsen: 3)
1ste leerjaar (°2013) - 2de leerjaar (°2012) - 3de leerjaar (°2011)

korte cursus iedere dinsdag van 16.15 u. tot 17.15 u.
van dinsdag 14 januari 2020 t.e.m. dinsdag 9 juni 2020
Kinderen leren de basisbewegingen van allerlei balsporten
zoals basketbal, volleybal, voetbal en slagsporten.

Lesgevers maken gebruik van verschillende soorten ballen
en andere materialen.
INSCHRIJVINGEN GEBEUREN UITSLUITEND VIA DE
SPORTDIENST VAN DE STAD KORTRIJK:
U kunt online inschrijven via www.kortrijk.be/webshop.
U kunt ook telefonisch inschrijven: 056 27 80 00
Openingsuren administratie sportdienst:
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17
uur doorlopend
- woensdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur
Meer info?
https://sport.kortrijk.be
SCHOOLAFSPRAKEN
Kleuters die naschoolse sport volgen en van 15.50 uur tot
16.15 uur op school blijven, nemen een vieruurtje in de
refter. Lagere schoolkinderen blijven op de speelplaats
onder toezicht totdat de naschoolse sport start.
Kinderen die na de naschoolse sport nog op school blijven,
worden door de lesgever begeleid naar de opvang.
Ouders die hun kinderen na de naschoolse sport ophalen,
wachten buiten de sportzaal.

TYPELESSEN
Er worden geen typelessen meer ingericht voor de kinderen
van het 5de en 6de leerjaar na de klasuren.
In de loop van het schooljaar wordt de computerklas
wegens afbraakwerken immers ontmanteld. Daarbij was er
de laatste jaren geen voldoende interesse meer om de
organisatie van deze cursussen financieel haalbaar te
houden.

CLB
Het CLB (centrum leerlingenbegeleiding) Groeninge werkt
nauw samen met onze school.
De contactpersoon voor onze school is Florence
Vandevoorde, psychopedagogisch consulent - 056 24 97 00.
Als u vragen hebt in verband met uw kind kunt u
rechtstreeks telefonisch contact opnemen met haar of een
afspraak maken via Lieve Pauwels, de zorgcoördinator of de
leerkracht van uw kind.

AFWEZIGHEDEN
WEETJES
Wil zo vriendelijk zijn iedere afwezigheid van uw kind tegen
8.30 uur aan de school telefonisch te melden. Gezien onze
school geen fulltime bemand secretariaat heeft, is het niet
aangewezen hiervoor te mailen.

AFWEZIGHEDEN LEERPLICHTIGE KINDEREN
Wegens ziekte
Wat zegt de wetgeving?:
- Is uw kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen
ziek dan is een medisch attest verplicht.
- Is uw kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen
ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n
briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
- Is uw kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op
met de school en het CLB.
- Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de
tandarts of orthodontist) moeten zoveel mogelijk buiten de
schooluren plaats vinden.
De ouders verwittigen de school altijd zo vlug mogelijk en
bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school
zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch
attest.
Andere afwezigheden
Soms moet uw kind om een andere reden afwezig zijn. De
ouders bespreken dit op voorhand met de directie.
Problematische afwezigheden
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde
afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische
afwezigheid is de school verplicht samen met het CLB een
begeleidingsdossier op te stellen. De ouders worden hierbij
uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen
problematische afwezigheden moet de school het
Agentschap voor Onderwijsdiensten van het Departement
Onderwijs in Brussel verwittigen.

OP TIJD KOMEN
Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het op
tijd komen van hun kinderen Dat geldt zowel voor kleuters
als voor lagere schoolkinderen. Op tijd komen betekent dat
kinderen op school zijn voor het belsignaal van 8.30 uur
’s morgens en voor het belsignaal van 13.15 uur ’s middags.
Kinderen van het lager die te laat komen, moeten zich eerst
aanmelden bij de directeur, bij juf Lieve of het
secretariaat.

VEILIGHEID AAN DE SCHOOLPOORT
Om de veiligheid van de kinderen op de speelplaats ter
hoogte van de schoolpoorten te verhogen, hebben we een
aantal afspraken.
Zo spelen er ’s morgens tussen 7 uur en 8.30 uur geen
kinderen op het kunstgras tussen de kleuterklassen en
onder het afdak van het poortgebouw. Op die manier
hebben de leerkrachten die toezicht houden betere
controle op wie binnenkomt en buitengaat. Daarenboven zijn
er ‘s morgens 2 leerkrachten die toezicht houden, waarvan
één permanent aanwezig is aan de poort aan de kant van de
Pottelberg.

De poort aan de kant van de Pottelberg gaat op slot van
8.30 uur tot 15.50 uur (de woensdag tot 11.45 uur en de
vrijdag tot 15.05 uur). De school zal dan alleen nog
toegankelijk zijn via de Damiaanstraat.
We vragen aan alle ouders en kinderen om de poort vooraan,
de groene poort naast de sportzaal en de zwarte poort aan
de inkomhal van de 1ste kleuterklas steeds zorgvuldig dicht
te doen bij het aankomen of verlaten van de school.

KINDEREN AFZETTEN EN OPHALEN
Ouders en opvoeders mogen de speelplaats betreden om
hun kinderen af te zetten of om ze op te halen. Wil daarna
evenwel onmiddellijk de speelplaats verlaten.
Als u als ouder op de speelplaats blijft staan, komt uw kind
moeilijker tot zelfstandigheid. Hou het afscheid zo kort
mogelijk!
Verder is het ook belangrijk dat de leerkracht die toezicht
houdt ten volle de verantwoordelijkheid kan opnemen inzake
veiligheid en vlotte organisatie. Dat gaat moeilijker als er
ouders op de speelplaats blijven ‘rondhangen’. Daarbij gaan
sommige kinderen profiteren van de aanwezigheid van hun
ouders of begeleiders en houden ze geen rekening met de
schoolafspraken.
Vooral de woensdagmiddag en de vrijdagnamiddag zijn op
dat vlak probleemmomenten. We stellen het op prijs dat u
op deze momenten de speelplaats zo snel als mogelijk
verlaat. Graag uw aandacht hiervoor.
Houd de tijdsduur van het brengen en ophalen van uw kind
altijd zo klein mogelijk.
Wie de kinderen komt ophalen, wacht aan de grote grijze
poort aan de kant van de Pottelberg op het voetpad tot de
bel gaat. Aan de kant van de Damiaanstraat wordt gewacht
aan de groene poort naast de sportzaal.

MIDDAGMAAL
Op de schooldagen vraagt de juf of de meester ’s morgens
in de klas wie op school eet. De keuze warme maaltijd of
het eten van zelfmeegebrachte boterhammen wordt
gemaakt per trimester.
Boterhammeneters brengen hun middagmaal mee in een
boterhammendoos. Alle afval nemen ze terug mee in hun
doos. Boterhammeneters drinken bij hun middagmaal soep
of water dat ze op school krijgen aangeboden.
Op de dagen waarop er vakantieoppas is, moet wie warm
blijft eten dat voor 9 uur van de dag zelf laten weten. Dat
kan ook telefonisch als u uw kind niet tegen 9 uur brengt.

STUDIE
Op maandag, dinsdag en donderdag is er verplichte studie
vanaf het 2de leerjaar (ook voor het 1ste leerjaar op

dinsdag en donderdag vanaf het 2de trimester) voor
iedereen die tijdens de volledige studietijd nog op school
aanwezig is.
Voor het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar is er studie van 16.05
uur tot 16.30 uur. Voor het 5de en 6de leerjaar is dat van
16.05 uur tot 17 uur.
Ouders kunnen hun kinderen niet vervroegd uit de studie
ophalen. Wie studie volgt, blijft in de studie tot de
studietijd is afgelopen.
Er wordt geen aparte bijdrage voor de studie aangerekend.
Die zit vervat in de prijs van de opvang.
De eerste week van het schooljaar, de week voor de
kerstvakantie en de week voor de grote vakantie is er geen
studie. Dat is net zo voor de donderdagen voor een andere
vakantieperiode. Ook op dagen waarop er overleg
schoolteam is voor alle leerkrachten is er geen studie.
Al deze studievrije dagen staan vermeld
activiteitenkalender die u maandelijks ontvangt.

op

de

KINDEREN AFHALEN IN DE OPVANG
Kinderen die ’s middags niet op school blijven eten, wachten
buiten op de bank totdat hun ouders er zijn. Vanaf 12 uur,
een kwartier na het einde van de lessen, wordt er evenwel
opvang aangerekend als ze nog niet zijn opgehaald.
Kleuters die in de namiddag na de klas op school blijven,
nemen verplicht een vieruurtje in de refter. In de prijs van
het vieruurtje zit ook de opvang tot 16.30 uur (op vrijdag
tot 15.30 uur).
Kleuters die binnen het kwartier na de klas worden
opgehaald, eten geen vieruurtje. Ze wachten binnen in de
refter totdat hun ouders er zijn. Vanaf 16.05 uur (op
vrijdag vanaf 15.20 uur) wordt er een vieruurtje
aangerekend.
Mogen we vragen om iedere dag duidelijk met uw kind af te
spreken of het een vieruurtje moet nemen of niet.
Lagere schoolkinderen die binnen het kwartier na de klas
worden opgehaald, wachten buiten op de bank totdat hun
ouders er zijn. Vanaf 16.05 uur (op vrijdag vanaf 15.20 uur)
wordt er opvang aangerekend.
Als u de kinderen afhaalt tijdens de opvang (dat is na 16.30
uur, de woensdag na 13 uur en de vrijdag na 15.30 uur) moet
u het logboek invullen en de verantwoordelijke van de
opvang verwittigen dat de kinderen de school verlaten. Als
u het logboek niet invult, betaalt u voor de maximale
opvangduur van die dag.
Kinderen die in de opvang blijven en gewoonlijk worden
opgehaald, kunnen niet op eigen houtje vertrekken zonder
een voorafgaandelijke schriftelijke toelating van u gericht
aan de verantwoordelijke van de opvang.

Kinderen kunnen ook niet meegaan met andere ouders als de
juf of de verantwoordelijke van de opvang daarover niet is
verwittigd met een briefje.
Dus, elke wijziging in het normale schoolverloop moet
schriftelijk worden gemeld.
Kinderen die op hun ouders wachten, doen dat steeds onder
toezicht. Dat wil zeggen dat ze samen met de groep in de
refter of op de speelplaats moeten blijven. Wachten op de
parking achteraan, op straat vooraan aan de Pottelberg of
achteraan aan de Damiaanstraat kan niet.
Wie daarover een afwijking wil, moet een schriftelijke
verklaring aan de directeur overhandigen waarbij de
aansprakelijkheid voor die momenten door de ouders van de
school wordt overgenomen.

MATERIAAL
Wil alle kledingstukken, boterham-, fruit- en koekjesdozen
en ander persoonlijk materiaal naamtekenen. Bij verlies van
eender wat, kunnen we dan helpen.
In de hal bij het bureau van de directeur staat een koffer
met gevonden voorwerpen zonder naam. U kunt daar altijd
een kijkje gaan nemen.
Zorg dat de jassen van een lus voorzien zijn.
Ballen horen in de ballenkoffer onder het afdak aan het
keukenraam. Op iedere bal moet een naam staan. Vraag het
aan de juf of meester. Ballen zonder naam gaan verloren!
Niemand speelt met de bal van een ander als die er niet bij
is. Ook tijdens de opvang is dat zo!
We moedigen het gebruik van brooddozen aan om
boterhammen, een koek of fruit in op te bergen. Hierdoor
kunnen we de dikwijls zo overbodige wegwerpverpakking als
aluminiumfolie, huishoudfolie, plastic of papieren zakjes
vermijden, want de brooddoos is herbruikbaar. Met de
brooddoos is het ook niet meer nodig individueel verpakte
koeken te kopen. Ook dat zorgt voor minder afval.
We vragen een bijzondere aandacht voor het naamtekenen
van de brooddozen.
Voorzie de brooddoos en het deksel van de naam van uw
kind. De ervaring leerde ons dat een stukje kleefband
(merk Tesa) met de naam van het kind erop in alcoholstift
het langst meegaat. Het plakband overleeft zelfs de
vaatwasmachine. Naamteken de doos telkens opnieuw als de
naam erop verdwenen is.
Onder het afdak waar de rijen van de kleuters worden
gevormd, staat een rek voor de brooddozen. Ga daar eens
een kijkje nemen als de brooddoos van uw kind zoek is.
Brooddozen zonder naam worden de vrijdagavond
weggenomen en afgewassen. Ze worden dan in de refter
verzameld in een box op het kapstokkenrek.

ZAKDOEKEN
Zorg ervoor dat uw kind vanaf de 3de kleuterklas altijd een
stoffen of papieren zakdoek bijheeft. We verkiezen de
stoffen zakdoek omdat die praktischer is in gebruik en niet
zorgt voor vuilnisbakjes in de klas die overvol geraken met
papieren snotgevallen.
Voor de jongste kleuters is het gebruik van een zakdoek
niet gemakkelijk. De kleuterjuffen helpen hen daarbij.
Vanaf de 3de kleuterklas leren de kleuters zelf hun
zakdoek te gebruiken.

KOEK, FRUIT EN SNOEP
Voor de speeltijden wordt een koek of fruit meegebracht in
een doosje. Vanaf woensdag 18 september 2019 is er iedere
woensdag ‘Oog voor lekkers’. Alle kinderen krijgen voor of
tijdens de speeltijd fruit of groente via de school.
Snoep laten we niet toe. Op school toekomen met een snoep
in de mond of in de zakken kan ook niet! Verjaardagen
maken een uitzondering voor snoep. Dan kan er iets in klas
gesmikkeld worden.
Kauwgom is altijd verboden!

DRANKJES
Er worden geen drankjes meegebracht. Er kan altijd water
worden gedronken in de klas of in de opvang. Er zijn ook 4
waterfonteintjes ter beschikking op de speelplaats.

VERJAARDAGEN
Het stilstaan bij een verjaardag vinden we belangrijk. We
willen het op onze school wel eenvoudig houden. In de klas
zit de jarige kleuter op een bijzonder plaatsje en krijgt een
mooie kroon. De jarige krijgt ‘s middags een speciaal bord,
en beker en we zingen een liedje. Elke maand worden alle
jarigen naar voren geroepen voor een specialeke. We nemen
een groepsfoto van hen.
We houden niet van geschenkjes voor elk kind. Een
snoepjesdoos om door te geven in de klas of een
zelfgebakken taart of cake om te delen met iedereen vinden
we fijner.
We
vragen
uitdrukkelijk
dat
uitnodigingen
voor
verjaardagsfeestjes niet op de speelplaats worden
uitgedeeld. Voor de kinderen die niet worden uitgenodigd is
dit pijnlijk. Als u de uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes
aan de klasleerkracht geeft, zorgt die ervoor dat ze
discreet aan de
geadresseerde kinderen worden
meegegeven.
De wet op de privacy verbiedt ons adressen
telefoonnummers van kinderen door te geven.

of

LUIZEN

SCHOOL EN MILIEU

Iedereen kan ze krijgen. Controleer regelmatig de
hoofdharen en meld het ons onmiddellijk als u neten of
luizen vindt.

In onze school neemt de zorg voor het milieu een bijzonder
plaatsje in. Al het papierafval houden we apart van het
andere afval. Er staan speciale blauwe containers voor PMD
en groene containers voor groenafval.

Als er in de loop van het schooljaar meerdere besmettingen
in de klas van uw kind worden gesignaleerd, alarmeert een
luizenbrief de ouders van die klas om direct haren na te
zien en in voorkomend geval te behandelen.
Voor de bestrijding van luizen gaat onze voorkeur uit naar
de ‘NATKAMMETHODE’. Daarnaast zijn diverse efficiënte
producten bij de apotheek verkrijgbaar.
Het is de plicht van iedere ouder en begeleider om te
zorgen dat kinderen luizenvrij naar school komen. Indien
nodig zult u worden gecontacteerd om uw kind van school op
te halen en onmiddellijk te behandelen.

MEDICATIE OP SCHOOL
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school
vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag
moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de
dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. In
het begin van het schooljaar krijgt iedere ouder een
document dat zo nodig bij een raadpleging door de dokter
kan worden ingevuld. Deze brief is ook af te halen van de
schoolwebsite: www.damiaanschoolkortrijk.be.
Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de
school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel
zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon
verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling
op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een
arts om hulp verzoeken.
Zieke kinderen horen niet thuis op school. De school heeft
geen faciliteiten voor de opvang van zieke kinderen. Ook
voor de kinderen zelf is het belangrijk dat ze in een
gepaste omgeving kunnen uitzieken.
Ook kinderen met koorts, keelpijn, oorpijn, buikpijn,
buikloop of die braken zijn ziek en komen niet naar
school.

ROKEN
Op de schoolterreinen geldt een algemeen rookverbod.
Zowel in de gebouwen als op de speelplaats, als in de tuin en
op de parking kan niet gerookt worden. Deze regelgeving is
ook van toepassing buiten de schooluren en bij
feestelijkheden.
Bij de schoolpoort aan de Pottelberg, op de parking en aan
de poort naast de sportzaal moeten we vaak
sigarettenpeuken opruimen. Mogen we de rokers met
aandrang vragen hun peuken niet op de grond te gooien aan
de schoolpoorten.

Er is een mini-containerpark op school. Dat hebben we
ondermeer te danken aan het feit dat onze school een
duurzaamheidscharter afsluit met de Stad Kortrijk. De
leerlingen van het vijfde leerjaar staan samen met hun juf
in voor het beheer ervan.
Onze Damiaanschool is een verzamelpunt voor gebruikte
batterijen. Ieder kan gebruikte batterijen meebrengen en
via de juf of meester laten deponeren in de speciale
container. Voor iedere volle container ontvangen we punten
waarmee we sportmateriaal of ander educatief materiaal
kunnen aanschaffen voor de school.
Ook met lege ink-cartridges van inkjetprinters en
tonercartridges van printers en kopieermachines kunt u bij
ons terecht. Via de juf of de meester komen ze op de juiste
plaats terecht. Per cartridge ontvangen we een bedrag van
de recyclagefirma die ze ophaalt. Dit besteden we aan het
spelmateriaal in de speelplaatskoffers.
Tenslotte verzamelen we plastic dopjes voor het Centrum
Blindengeleidehonden Koksijde. Met de opbrengst van de
verzamelde dopjes worden blindengeleidehonden opgeleid.
Plastic dopjes zonder karton of metaal van melk, water,
frisdrank, fruitsap, sportdrank, spuitbus, wasmiddelen,
wasverzachter, choco, pindakaas, speculaaspasta … zijn
welkom. Breng ze mee naar de klas!

SECRETARIAAT
U
kunt
er
terecht
voor
alle
administratieve
aangelegenheden en vragen i.v.m. de leerlingenrekeningen.
Ariane of Kelly zullen u graag helpen.
Openingsuren (enkel op klasdagen):
- maandag, woensdag en donderdag: 8 uur – 12 uur
- vrijdag: 13 uur – 16 uur

MAXIMUMFACTUUR
De Vlaamse Overheid wil de schoolkosten voor de ouders
beperken met de dubbele maximumfactuur.
Enerzijds is er de scherpe maximumfactuur voor
activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk
zijn voor het behalen van de eindtermen en
ontwikkelingsdoelen. Voor onze school is dat o.a. de actie
‘Oog voor lekkers’, het schoolzwemmen, de sportdag, de
sportactiviteiten van de Stichting Vlaamse Schoolsport of
BLOSO tijdens de klasuren, de culturele activiteiten zoals
toneel, film, museabezoek, bib, …, de natuuruitstappen, de
schoolreizen van 1 dag …

De school mag maximaal € 45 voor een kleuter
aanrekenen. Voor een leerling lager onderwijs is dat
€ 90.
Anderzijds is er de minder scherpe maximumfactuur die
meerdaagse schooluitstappen tijdens de schooluren omvat.
Voor onze school zijn dat voor het 1ste en 2de leerjaar de
bosklassen in ‘De Lork’ in Kemmel, voor het 3de en 4de
leerjaar de zeeklassen in ‘Hoge Duin’ in Oostduinkerke en
voor het 5de en 6de leerjaar de week sportklassen in
sportcampus ‘De Lange Munte’ in Kortrijk en de bosklassen
in ‘La Petite Merveille’ in Durbuy.
Voor het lager onderwijs mogen ouders voor het volledig
lager onderwijs maximum € 440 betalen.
Gezien het feit dat de kosten voor de zaken uit de scherpe
maximumfactuur ruimschoots het vooropgestelde bedrag
overschrijden, heeft onze scholengemeenschap de keuze
gemaakt om de ouders het bedrag van de scherpe
maximumfactuur aan te rekenen en niet meer het bedrag
van de kosten van een activiteit telkens als die voorbij is.
Voor een kleuter uit de 2de en 3de kleuterklas zal dat in
3 schijven gebeuren:
- met de rekening oktober: € 15
- met de rekening van februari: € 15
- met de rekening van april: € 15
Voor de peuters die op verschillende data instappen en de
kleuters uit de 1ste kleuterklas hanteren we een aparte
regeling waarbij de kosten per activiteit zullen
gefactureerd worden op de rekening van de maand waarin
die activiteit plaatsvond met een maximum van € 45 op
jaarbasis.
Voor een leerling van het lager zal het aanrekenen van het
bedrag van de scherpe maximumfactuur ook in 3 schijven
gebeuren:
- met de rekening oktober: € 30
- met de rekening van februari: € 30
- met de rekening van april: € 30
Op het einde van het schooljaar zult u een overzicht
ontvangen van alle gemaakte kosten die binnen de scherpe
maximumfactuur vallen van het afgelopen schooljaar.
Kledij zoals het veiligheidshesje en de sportkledij lager
vallen buiten de scherpe maximumfactuur en zult u buiten
de maximumfactuur op de schoolrekening terugvinden.

TARIEVEN OPVANG EN MAALTIJDEN
De tarieven voor de opvang zijn gewijzigd in vergelijking
met vorig schooljaar.
Prijzen opvang:
-

opvang (per begonnen half uur)
vakantieopvang volledige dag (meer dan 6 uren)
vakantieopvang halve dag (3 tot 6 uren)
vakantieopvang korte dagbeurt (0 tot 3 uren)

€ 1,00
€ 11,60
€ 6,30
€ 3,90

De opvang sluit stipt om 18.30 uur. Wie later zijn kind
ophaalt betaalt € 5 per begonnen extra kwartier.
Als er meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op
woensdagnamiddag of op vakantiedagen naar de opvang
komen, krijgen deze kinderen een korting van 25 %.
De prijzen van de maaltijden zijn gelijk gebleven.
- warm middagmaal kleuter
- warm middagmaal lager
- meegebrachte boterhammen

€ 2,60
€ 3,10
€ 0,20

- vieruurtje

€ 0,30

- toezicht tijdens het middagmaal
(van 12 uur tot 13 uur)
- toezicht tijdens het vieruurtje
(tot 16.30 uur – de vrijdag tot 15.30 uur)

€ 2,00
€ 1,00

REKENINGEN
Sommige ouders van gescheiden gezinnen vragen ons om de
rekeningen van hun kinderen op te splitsen in een deel voor
de mama en een deel voor de papa. Door de complexiteit van
dit gegeven en de uiteenlopende gezinssituaties is het voor
ons onmogelijk deze service te verlenen.
We maken per maand één rekening op voor ieder kind.
Desgewenst kunnen beide ouders een afschrift ontvangen.
Het is aan de ouders om af te spreken wie welke kosten
voor zich neemt. De betaling van de rekening kan ook niet
opgesplitst worden gestort. De computer herkent immers
geen opgesplitste bedragen. Het is aangewezen om het
volledige bedrag in één keer aan de school te betalen en de
rest onderling te regelen.
In geval van uitblijven van gehele of gedeeltelijke betaling
zal de school altijd beide ouders in gebreke stellen. Het is
niet aan de school om uit te zoeken wie verantwoordelijk is
voor onbetaalde rekeningen.

BETALINGEN
Het principe ‘zo weinig mogelijk geld op school’ houdt in dat
er maandelijks een rekening wordt meegegeven en dat die
via de bank wordt betaald.
Wij geven er de voorkeur aan dat u bij uw bank een
domiciliëringsopdracht opent op naam van onze school. In
dit geval gaat het geld automatisch van uw rekening na de
10de dag waarop u uw rekening ontving. Op die manier hebt u
tijd om te reageren mocht er op uw rekening iets niet in
orde zijn.
Uiteraard kunt u ook kiezen om te betalen per
overschrijving. Let erop dat u als mededeling het juiste
coda-bestand vermeldt zoals het staat afgedrukt onderaan
ons overschrijvingsformulier. Een eigen mededeling zoals
bijvoorbeeld ‘rekening mei Jan Peters’ herkent onze
computer niet.

Ook rekeningen van kinderen uit eenzelfde gezin
samentellen en in één keer storten, maakt dat onze
computer de overschrijving niet herkent. Wil daarom de
rekeningen van broers en / of zussen altijd apart betalen.
Tenslotte is het belangrijk dat u nooit zelf het bedrag van
de rekening aanpast als u meent dat er een fout in uw
rekening is geslopen. Ook hier weer zal onze computer de
betaling niet herkennen omdat het bedrag is gewijzigd.
Neem in geval van een foute rekening altijd eerst contact
op met het secretariaat. Ariane zal u graag helpen en een
aangepaste rekening bezorgen.
Wil zo vriendelijk zijn om binnen de 10 dagen na ontvangst
de rekening te betalen. Dank u!
De pannenkoekenslag voor de buitenspeeltuigen en het
sparen voor meerdaagse schooluitstappen gebeurt niet via
de rekening. Ook de activiteiten van het oudercomité
worden niet geregeld via de schoolrekening. Voor de
herfstwandeling, de sterrenkoeken en het schoolfeest
geeft u dus geld mee naar de klas of schrijft u over naar de
rekening van het oudercomité.

SCHOOLTOELAGE WORDT SCHOOLTOESLAG
Naast leerlingen van het secundair onderwijs en studenten
van het hoger onderwijs komen ook kleuters en leerlingen
van het lager onderwijs in aanmerking voor een toeslag als
het gezinsinkomen beneden een bepaalde inkomensgrens
ligt.

Een schooltoeslag moet niet meer worden aangevraagd. U
ontvangt ze automatisch als u daarvoor in aanmerking komt.
Meer informatie vindt u ook via de website
https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-vanafschooljaar-2019-2020-groeipakket of via het gratis
nummer van de Vlaamse Overheid 1700.

