15 juni 2020

Beste ouders
Het schoolreglement werd bijgewerkt in functie van het komende schooljaar 2020-2021 en voorgelegd op het
beleidscomité van dinsdag 9 juni 2020 en de schoolraad van donderdag 11 juni 2020.
Het schoolreglement bevat volgende onderdelen:
Deel 0 Welkom
Deel 1 Opvoedingsproject + bijlage: engagementsverklaring Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
Deel 2 Eigenlijk schoolreglement en de engagementsverklaring ouders
Deel 3 Contactgegevens en bijdrageregeling
Deel 4 Infobundel onderwijsregelgeving Katholiek Onderwijs Vlaanderen
U kunt het schoolreglement nalezen op onze website www.damiaanschoolkortrijk.be. Indien u het wenst, kunt
u ook een geprint exemplaar bekomen. Dit kunt u hieronder aangeven door het bolletje aan te kruisen.
In deel 0 en deel 1 is niets gewijzigd.
In deel 2 staan de gewijzigde zaken in het geel gemarkeerd. In de printversie is de markering grijs.
In deel 3 werden de contactgegevens geactualiseerd tot zover die op vandaag reeds gekend zijn en de
bijdrageregeling werd aangepast. De prijzen voor de maaltijden en de opvang gaan om en bij de 5 % omhoog.
Op de ommezijde vindt u daarvan een overzicht
Deel 4 is de geactualiseerde onderwijsregelgeving opgesteld door het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
We vragen u dit schoolreglement goed te keuren door deze brief aan te vullen, te ondertekenen en terug mee
te geven naar de klas. Voor elk kind op school dient u een aparte brief in te vullen. Uw goedkeuring is nodig om
de inschrijving van uw kind volgend schooljaar te regulariseren.
Met vriendelijke groeten
Hans Libbrecht
directeur

Ondergetekende, ouder(s) van _________________________________________________________________
verklaart / verklaren hierbij kennis te hebben genomen van het schoolreglement versie 01-09-2020 en
stemmen in met het opvoedingsproject, het eigenlijke schoolreglement en de engagementsverklaring.
Kortrijk, 15-06-2020
Handtekening

O Ik wens een geprint exemplaar van het schoolreglement te ontvangen.
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OPVANG
MORGENOPVANG
van 7 uur tot 8.15 uur (te betalen tot 8 uur)

per begonnen half uur € 1,05 (+ € 0,05)

AVONDOPVANG (fiscaal aftrekbaar)
per begonnen half uur € 1,05 (+ € 0,05)
tot 18.30 uur:
- op maandag, dinsdag en donderdag (te betalen vanaf 16.05 uur)
- op vrijdag (te betalen vanaf 15.30 uur)
- op woensdag (te betalen vanaf 13 uur met een max. van 7 beurten of € 7,00)
VAKANTIEOPPAS (fiscaal aftrekbaar)
van 7 uur tot 18.30 uur
- volledige dag (meer dan 6 uren)
- halve dag (3 tot 6 uren)
- korte dagbeurt (0 tot 3 uren)

€ 12,20 (+ € 0,60)
€ 6,60 (+ € 0,30)
€ 4,10 (+ € 0,20)

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 %.
Om uw rekening van de opvang correct te kunnen opmaken, dient u uw kind te registreren. Dit
betekent dat u de naam van uw kind, het tijdstip van afzetten of ophalen en uw handtekening plaatst
in ons logboek. Dit doet u als u het kind afzet voor 8 uur of afhaalt na onderstaande tijdstippen:
- op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 16.05 uur
- op vrijdag vanaf 15.30 uur
- op woensdag vanaf 13 uur
Vergeet dit niet, anders betaalt u voor de maximale duur van de opvang.
MAALTIJDEN
MIDDAGMAAL (keuze per trimester vast te leggen)
WARM MIDDAGMAAL KLEUTER
VEGETARISCHE MAALTIJD KLEUTER
WARM MIDDAGMAAL LAGER
VEGETARISCHE MAALTIJD LAGER
MEEGEBRACHTE BOTERHAMMEN
- met soep en water van de school
- eigen meegebrachte drankjes, yoghurts, snoep … zijn niet toegelaten
- dessert meebrengen enkel op vrijdag
- boterhammendoos verplicht
- restjes en afval worden terug meegenomen naar huis
TOEZICHT TIJDENS HET MIDDAGMAAL van 12 uur tot 13 uur (fiscaal aftrekbaar)
VIERUURTJE
- verplicht voor de kleuters die in de avondopvang blijven
- boterhammen met confituur of choco met melk of water
TOEZICHT TIJDENS HET VIERUURTJE van 16.05 uur tot 16.30 uur (fiscaal aftrekbaar)

€ 2,75 (+ € 0,15)
€ 2,75 (+ € 0,15)
€ 3,25 (+ € 0,15)
€ 3,25 (+ € 0,15)
€ 0,20 (+ € 0,00)

€ 2,10 (+ € 0,10)
€ 0,35 (+ € 0,05)

€ 1,05 (+ € 0,05)

De minder scherpe maximumfactuur voor meerdaagse schooluitstappen werd door de overheid met € 5 opgetrokken.
De nieuwe prijzen gaan in vanaf 1 september 2020.
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