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Voorwoord 
 

Beste ouder,  
 
Wij zijn blij dat u ons uw kind toevertrouwt en u mag er zeker van zijn dat wij uw kind met al onze 
vaardigheden, toewijding en genegenheid zullen begeleiden om het te laten opgroeien tot een ge-
lukkige, positief denkende en positief kritische jongere.  
 
Onze school behoort tot het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en werkt volgens  
de principes van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (afgekort het PPGO). 
Heel belangrijk in dat pedagogisch project zijn: pluralisme (d.w.z. dat we respecteren dat er verschil-
lende overtuigingen naast elkaar bestaan) en een diep respect voor elke mens  
en in het bijzonder voor elk kind. Daarbij gaan we er altijd van uit dat de mens niet op zijn eentje 
leeft en niet alleen voor zichzelf leeft, maar altijd lid is van een gezin, van de groep waarin hij/zij 
woont, werkt en leeft.  
Het pedagogisch project kan in papieren of elektronische versie worden aangevraagd op de school 
of via de website van het gemeenschapsonderwijs www.g-o.be. 
 
Wat u thuis voor de opvoeding van uw kind doet, vullen wij zo goed en zo veel mogelijk aan.  
En wij hopen dat u eensgezind met ons samenwerkt. Zo hebben wij ongetwijfeld de grootste en de 
meeste kansen om ons doel/onze ontwikkelingsdoelen en eindtermen te bereiken. Daarom willen 
wij u en uw kind(eren), samen met onze leerkrachten en de andere schoolteamleden, maximaal 
betrekken bij de organisatie en de werking van de school. We zullen ons best doen om u altijd zo 
goed en zo vlug mogelijk alles mee te delen wat u moet weten over uw kind(eren), hun vorderingen 
en gedrag, de activiteiten op school, enzovoort. Wij hebben ook graag dat iedereen zijn/haar ideeën, 
suggesties en eventuele opmerkingen rechtstreeks of onrechtstreeks zou laten horen. De school is 
dan ook in de eerste plaats een open en brede school, waar iedereen welkom is. 
 
U vindt hieronder het schoolreglement, want we moeten nu eenmaal afspraken maken, zodat u 
weet hoe we de opvang, de opvoeding en het onderwijs organiseren. Goede afspraken maken im-
mers goede vrienden! 
Dit document is opgesteld in overleg met de schoolraad, het leerlingenparlement en het pedago-
gisch kernteam. Na advies van de Scholengemeenschap Basisonderwijs “De Vlaamse Ardennen” 
werd het goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Scholengroep 21 “De Vlaamse Ardennen”. 
 
Bedenk tot slot steeds dat ook in deze tekst de geest vaak belangrijker is dan de letter. Niettemin 
krijgt u in  deel 1 ook alle gegevens over wat u in geval van klachten kunt of moet doen. 
De inhoudstafel maakt u wegwijs doorheen het lijvige document.  
Bewaar dit document tot uw kind de school verlaat. Wat er veranderd of aangevuld wordt, krijgt u 
telkens (bij aanvang van het schooljaar) bezorgd. 
Achterin vindt u het formulier dat  moet ondertekend worden voor kennisname en akkoord. 
 
 
Namens het schoolteam 
De directeur 
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HOOFDSTUK 1: SCHOOLORGANISATIE, AFSPRAKEN EN LEEFREGELS 

1. School- en openingsuren 

1.1.  Adressen 

Administratief adres Basisschool “De Polyglot” 
Scholengroep 21 

“Vlaamse Ardennen” 

Oudenaardseweg 75 8587 Spiere-Helkijn 

Vestigingsplaats 1 Nieuw Centrum Oudenaardseweg 75 8587 Spiere-Helkijn 

Vestigingsplaats 2 Helkijn Avelgemstraat 11 8587 Spiere-Helkijn 

1.2. Organisatie van de schooluren 

 Kleuter + lager 

School begint 8.45 uur 

Speeltijd 10.25 uur 

Einde voormiddag  11.55 uur (woensdag 11.30 uur) 

Namiddag 13.15 uur 

Speeltijd 14.55 uur 

School gedaan 16 uur (vrijdag 15 uur) 

 
Er is toezicht vanaf 8.15 uur tot 16.30 uur (op vrijdag tot 15.30 uur - op woensdag tot 12.00 uur)  

1.3.  Leerplicht 

De ouders engageren zich ertoe hun kind (zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs) op tijd 
naar school te brengen. Op tijd komen is immers heel erg belangrijk voor de werking van de klas, 
de school, …  
Daarenboven vindt ook uw kind het heel erg vervelend om te laat te komen! 
De school zal gedurende het schooljaar regelmatig zowel de ouders als de leerlingen er attent op 
maken hoe belangrijk het is om steeds op tijd op school te zijn. 
Regelmatig te laat komen, wordt (na verwittiging) als problematisch beschouwd en doorgegeven 
aan het CLB. 
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2. Aanmeldings- en inschrijvingsbeleid GO! BS De Polyglot 

2.1.  Inschrijvingsrecht:  

In BS De Polyglot is er geen aanmeldingsprocedure nodig omdat de school buiten een L(okaal) O(ver-
leg) P(latform)-gebied en buiten het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest ligt. 
 
De inschrijvingen starten vanaf de 1e schooldag van het voorgaande schooljaar. 
 
Wij trachten aan alle leerlingen in de beste omstandigheden optimaal kwalitatief onderwijs  
te bieden.  
 

2.2.  Inschrijving kleuterafdeling - instapdata kleuterafdeling 

De instapdata voor peuters vanaf 2,5 jaar zijn wettelijk vastgelegd, telkens de eerste dag na een 
schoolvakantie. Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan hoeft u geen rekening te houden met deze 
instapdata. 
 

1 september na de herfstvakantie na de kerstvakantie 1 februari 

na de krokusvakantie na de paasvakantie na Hemelvaart  

2.3.  Inschrijving lagere afdeling 

Eerste leerjaar 

Om in het lager onderwijs toegelaten te worden, moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van 
het lopende schooljaar én ten minste in het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een 
door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedu-
rende die periode ten minste 290 halve dagen aanwezig zijn geweest. 
 
Als de kleuter geen 290 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de klassenraad zijn 
toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs. Wanneer het advies gegeven wordt 
door de klassenraad van het kleuteronderwijs moet je de beslissing en motivatie uiterlijk 30 juni 
ontvangen. Wanneer het advies gegeven wordt door de klassenraad van het lager onderwijs moet 
je de beslissing en motivatie uiterlijk 10 schooldagen na de eerste schooldag van september of de 
inschrijving ontvangen. In afwachting van de mededeling is de leerling onder opschortende voor-
waarden ingeschreven. 
 

2.4.  Praktisch 

 
Inschrijven gebeurt enkel op school en kan dus niet telefonisch of per mail. U moet zich akkoord 
verklaren met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. 
Breng de identiteitskaart van uw kind mee. 
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Voor meer info kan u steeds terecht op het secretariaat of bij de directeur.  

2.5.  Gegevensdoorstroming (zie ook een uitvoerige behandeling in DEEL 1) 

 
Als een leerling van school verandert, worden de leerlingengegevens automatisch overgedragen. 
De overdracht kan enkel betrekking hebben op gegevens over het onderwijs dat de leerling tot op 
dat ogenblik heeft gevolgd. Ze gebeurt uitsluitend in het belang van de betrokken leerling  
en slaat nooit op gegevens over sancties die de leerling heeft opgelopen in de vorige school  
(behalve indien de regelgeving tot de overdracht verplicht). 

2.6.  Screening van de onderwijstaal 

Alle 5-jarige kleuters zullen een taaltest moeten afleggen. Deze test gaat na wat het niveau van de 
leerling inzake de onderwijstaal is. Wanneer blijkt dat je kind op basis van de resultaten van de 
taalscreening, onvoldoende het Nederlands beheerst, zal het een actief taalintegratietraject Neder-
lands moeten volgen. De klassenraad kan ook het advies geven om de derde kleuterklas opnieuw te 
doen. Deze screening telt ook voor elk kind dat op latere leeftijd voor de eerste keer instapt in een 
Nederlandstalige school. 
 

3. Vrijstelling om levensbeschouwelijke redenen 

Als u op grond van religieuze of morele overtuigingen bezwaar hebt dat uw kind één van de aange-
boden erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer volgt, dan kan u kiezen voor een vrij-
stelling. De keuze voor een vrijstelling dient u in bij de directeur binnen de acht kalenderdagen te 
rekenen vanaf de dag van inschrijving of uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar als uw keuze 
voor een vrijstelling een verandering van keuze is. 
Als uw kind vrijgesteld is van de verplichting om les te volgen in één van de erkende godsdiensten 
of de niet-confessionele zedenleer, dan moet uw kind de vrijgekomen lestijden spenderen aan de 
studie van uw eigen levensbeschouwing. Uw kind mag tijdens deze lestijden niet van school weg-
blijven. 

4. Leefregels en afspraken op school 

Persoonlijke smaak en overtuiging worden positief gewaardeerd, maar provoceren of de vrijheid 
van anderen belemmeren, mag en kan helemaal niet de bedoeling zijn. Daarenboven mogen noch 
de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen in het gedrang komen. 
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4.1. Specifieke afspraken betreffende kledij, houding en gedrag, … 

Kledij 

• Hoofddeksels worden niet gedragen binnen de schoolgebouwen (klas, refter, turnzaal…).  

• In de lessen lichamelijke opvoeding en bij sport wordt een schooleigen T-shirt gedragen. 

• Gelieve alle kledij (ook mutsen, sjaals en handschoenen) en schooltassen te naamtekenen,  
a.u.b.! 

Houding 

• We hebben respect en begrip voor anderen, voor de school en de schoolomgeving. 

• We hebben eerbied voor de natuur. 

• We verwoorden onze mening op een beleefde manier en in een verzorgde en behoorlijke taal 
tegenover leeftijdgenoten, schoolteam, bezoekers, … 

• We verplaatsen ons ordelijk in groep, zowel binnen als buiten de school, bijvoorbeeld tijdens 
uitstappen en bij het vormen van rijen. 

• We volgen de richtlijnen van de directie en het schoolteam op. 

• Op school voeren we een actief anti-pestbeleid. Pesten wordt niet getolereerd. 

Op het schoolterrein 

• We betreden het blok met de leslokalen nooit zonder toestemming van iemand van het school-
team. 

• Na schooltijd gaat niemand nog naar de klas voor vergeten materiaal. 

• In de gangen wordt er bij het betreden van  het leslokalenblok gezwegen. Na de les (bij het 
verlaten van de leslokalen) mag er rustig Nederlands gepraat worden. 

• We eten en snoepen niet in de gangen. 

• We hebben respect en dragen zorg voor eigen materiaal en dat van de anderen (zowel voor het 
materiaal in de klas als in de school). Klasmateriaal mag enkel mee naar huis genomen worden 
na toestemming van de leerkracht. 

• We melden onmiddellijk beschadigingen of zaken die niet werken zoals het hoort. 

• Opzettelijke beschadiging of vervuiling zal moeten vergoed worden via de schoolfactuur. 

• Verloren of beschadigde bibliotheekboeken worden aangerekend via de schoolfactuur. 

• We vermijden zoveel mogelijk om dure zaken mee te nemen naar school. 

In de klas 

• De klasleerkracht (titularis) maakt bij aanvang van het schooljaar duidelijke klasafspraken! We 
houden ons aan de klasafspraken. 

• We gaan in rij (onder toezicht van een leerkracht) naar binnen of naar buiten. 

Op de speelplaats 

• We spelen op de aangewezen, afgebakende speelruimte. 

• We volgen de speelplaatsafspraken op en spelen niet met een bal onder het afdak. 

• We blijven op de speelplaats en gaan bij het eerste belsignaal (einde speeltijd) onmiddellijk en 
rustig in de rij staan. We duwen, trekken en roepen niet. In de rij wordt er gezwegen van zodra 
de leerkracht vooraan de rij staat. 
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• Afval wordt in de vuilnisbakken of de PMD-containers gegooid. 

• We hebben respect voor de beplanting en de schoolinfrastructuur. 

• We gebruiken de speeltoestellen waarvoor ze bedoeld zijn. 

• Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mag je een koek meebrengen.  

• Op woensdag niet, dan is het 'gezonde dag' en mag je enkel een stuk groente of fruit meenemen 
naar de speelplaats. 

Toiletgebruik 

• We kunnen zonder vragen naar het toilet tijdens de  speeltijd. Op andere tijdstippen moet steeds 
de toestemming gevraagd worden.  

• Er wordt niet gespeeld en we zijn rustig. 

• We dragen zorg voor de toiletten en doen er alles aan om ze netjes en proper te houden.  
We verspillen geen toiletpapier en spelen er niet mee. We springen zuinig om met water en 
letten er steeds op dat er geen kraantjes blijven lopen.  

• Na het toiletgebruik wassen we steeds onze handen! 

In het schoolrestaurant 

• Verplaatsen, binnenkomen en buitengaan, gebeurt volgens de aanwijzingen van de toezichthou-
ders en op een rustige wijze.  

• We hebben goede en gepaste tafelmanieren. We eten rustig en steeds met mes en vork. 

• Tijdens de maaltijd is het stil.  

• We zijn beleefd tegen iedereen, niet enkel tegen de leerkrachten, maar ook tegen het keuken-
personeel en het onderhoudspersoneel. 

• Gesuikerde dranken zijn op school niet toegelaten. 

Tijdens de opvang 

• Verplaatsen, binnenkomen en buitengaan, gebeurt volgens de aanwijzingen van de toezicht-
houders en op een rustige wijze. 

• We volgen de richtlijnen van de verantwoordelijken voor de opvang. 
• De algemene leefregels en afspraken blijven van toepassing. 

Op de schoolbus, op de bus tijdens uitstappen, … 

• We volgen de richtlijnen van de begeleider en de chauffeur. 

• We dragen steeds de veiligheidsgordel! 

• Praten mag, roepen niet! 

• Eten, snoepen en drinken is niet toegelaten. 

Buitenschoolse activiteiten 

• We letten op ons taalgebruik en voorkomen. 
• Wij volgen stipt de aanwijzingen van de begeleider(s). 
• De klasleerkracht beslist, afhankelijk van de uitstap, over het toelaten van zakgeld, fototoestel, 

gsm, smartphone, …  
• De algemene leefregels en afspraken blijven van toepassing en worden volgens de plaatselijke, 

specifieke omstandigheden of situatie(s) aangepast door de begeleidende leerkrachten en per-
soneelsleden. 
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Gsm, smartphone, … 

• Op het schooldomein gebruiken we geen technologische apparatuur, zoals gsm, smartphone, 
tablet, mp3-speler, … Heb je zo’n toestel bij je, dan houdt de leerkracht dat voor je bij tot het 
einde van de schooltijd. Na schooltijd blijft het in je boekentas of jaszak. 

• De gsm-toestellen worden uitgeschakeld van zodra we het schooldomein betreden en pas terug 
ingeschakeld bij het verlaten van het schooldomein. Het gebruik van informatie- en communi-
catietechnologie  is anderzijds ook een mogelijke bron van afleiding in een klasomgeving en van 
misbruik (bvb. pesterijen, schendingen van de privacy,… ). Omdat ordentelijk lesgeven onze 
hoofdbekommernis is, mag je in de klas slechts na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht 
een gsm of informatie en communicatietechnologie gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld omdat de 
leerkracht de les levendiger wil maken, of in het kader van redelijke aanpassingen aan de onder-
wijsbehoeften, mits de daartoe gebruikelijke procedure in het zorgbeleid van de school werd 
doorlopen. Net zoals dat het geval is voor beeldopnames gemaakt door de school, geldt ook 
voor de leerlingen de regel dat men beeldopnames waarop anderen (bv. een leerkracht, een 
medeleerling, …) herkenbaar zijn alleen mag maken, bewaren of gebruiken wanneer zij daarvoor 
hun uitdrukkelijke toestemming gaven. Die regel geldt zowel in de klas, op het schooldomein als 
tijdens buitenschoolse activiteiten. 

Gezondheidsbeleid  

• Op school hebben we aandacht  voor het fysiek, het psychisch en het sociaal welbevinden van 
de leerlingen en het schoolteam (voeding en dranken, beweging, welbevinden, veiligheid, eerste 
hulp, hygiëne, relationele en seksuele vaardigheden, …). 

• Op woensdag is het 'gezonde dag' en mag er alleen fruit of groente worden meegegeven! Op 
andere dagen is een gezond tussendoortje (fruit, groente, kaasje, …) uiteraard ten zeerste aan-
bevolen.  
Uitzonderingen: frisdranken of snoep zijn op school enkel in beperkte mate toegestaan bij 
schoolfeesten, verjaardag traktaties, e.d. 

• Op school (op de speelplaats en in de refter) is frisdrank verboden. Gesuikerde dranken worden 
niet toegelaten. Alleen water, fruitsap, yoghurtdrankjes en chocomelk zijn toegestaan. Blikjes 
zijn verboden. 

• Op school krijgen de kinderen de hele dag door de kans om water te drinken.  

Veiligheid en welbevinden 

• De leerlingen die met de fiets of te voet naar school komen, moeten hiervoor de schriftelijke 
toestemming van hun ouders kunnen aantonen. Ze dragen bij voorkeur een fluohesje en een 
helm indien ze met de fiets komen. 

• Op een uitstap of een activiteit buiten de school dragen alle leerlingen een fluohesje. Deze zijn 
beschikbaar op school. 

• Ook als ouder werken we mee aan de veiligheid van onze kinderen: 
o Ouders parkeren op een geldige parkeerplaats (dus niet in de grasberm, op het hellend 

vlak, aan de rand van de weg, … ) 
o Ouders halen en brengen hun kind tot aan de schoolpoort.  

Kinderen krijgen van de toezichthoudende leerkracht geen toestemming om alleen de 
school te verlaten (om bv. naar de auto te gaan). 
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• Het welbevinden van leerlingen op school is een fundamentele voorwaarde voor gunstige leer-
processen en een beschermende factor tegen risicogedrag.     
Het pedagogisch project ‘samen leren samenleven’ benadrukt de nood om respectvol om te 
gaan met elkaar. Op school heerst een klimaat van verdraagzaamheid, openheid en respect ten 
aanzien van de diversiteit in seksuele geaardheid, genderidentiteit, religie, huidskleur, beperkin-
gen, cultuur, enz.   
Onze school wil de integriteit beschermen van de leerlingen die ons zijn toevertrouwd. Situaties 
van (vermoedelijk) (seksueel) misbruik en geweld worden met zorg behandeld. Leerlingen met 
vragen, problemen of noden kunnen terecht bij de leerlingenbegeleider, vertrouwenspersoon 
of het CLB.   
Leerlingen die toch onrespectvol gedrag stellen, zowel online als offline, worden hiervoor ge-
sanctioneerd. Dit past in het kader van het ruimere pestactieplan.   

Sancties die kunnen uitgevoerd worden tijdens de schooluren  

Volgens de letter en de geest van ons pedagogisch project en naargelang de situatie kan een (alter-
natieve) sanctie worden opgelegd, die tijdens de schooluren wordt uitgevoerd, zoals bv.:  

• een time-out tijdens de speeltijd 

• een pedagogisch verantwoorde schriftelijke taak 

• een verantwoorde alternatieve taak (bv. papiertjes rapen op de speelplaats, in de mate van 
het mogelijke aangerichte schade of vernieling helpen opruimen of herstellen, …) 

Hieromtrent wordt steeds overleg gepleegd met de betrokken leerling en indien noodzakelijk ook 
met de ouders. 
 

4.2. Klachten (zie deel 1 – hoofdstuk 5) 

• Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/17364. Meer 
informatie vindt u op www.diversiteit.be. 

• Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kunt u indienen bij de 
Commissie Zorgvuldig Bestuur. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Vlaams Ministerie 
van Onderwijs en Vorming (AGODI), Secretariaat-generaal, Koning Albert II- laan 15, 1210 Brus-
sel (02/553 65 56) of via mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be. Zorgvuldig bestuur 
betekent dat scholen in hun dagelijkse werking een aantal principes moeten respecteren: 

o beheersing onderwijskosten 
o eerlijke concurrentie 
o verbod op politieke activiteiten 
o beperkingen op handelsactiviteiten 
o beginselen betreffende reclame en sponsoring 

• Als een school weigert uw kind in te schrijven, kunt u klacht indienen bij de Commissie betref-
fende leerlingenrechten. Meer informatie is te vinden bij het Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap, Departement Onderwijs, Koning Albert II- laan 15, 1210 Brussel (02/553 93 83). 

 

 

mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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Hoofdstuk 2: BIJDRAGEREGELING 

1. Sponsoring, schenkingen en giften 

De school kan giften of voordelen in natura aanvaarden. De schoolraad houdt rekening met de de-
cretaal vastgelegde principes en met de regelgeving m.b.t. geldelijke en niet-geldelijke ondersteu-
ning door derden. 
Voorstellen die gedaan worden voor mogelijke sponsoring, schenking of giften, zullen via de directie 
aan de schoolraad worden voorgelegd. 

2. Ouderbijdragen en de maximumfactuur 

2.1. Schoolmaterialen  

In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aan de ouders geen inschrijvingsgeld 
voor hun kind(eren) gevraagd, noch bijdragen voor kosten die verbonden zijn aan het nastreven 
van ontwikkelingsdoelen of het bereiken van de eindtermen.  
De materialen die hiervoor nodig zijn, worden door de school ter beschikking gesteld.  
Indien de materialen door nalatigheid beschadigd worden of zoekgeraakt zijn, worden ze wel 
meteen vervangen op kosten van de ouders.  
De lijst van de kosteloze materialen, inclusief voorbeelden, kan u vinden in bijlage B of 
http://www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/materialen/default.htm.  
Als extra dienstverlening bieden wij leerlingen de kans een fluojasje te lenen van de school.  
Op het einde van het schooljaar moeten deze jasjes terugbezorgd worden aan de school (gewas-
sen en eventueel hersteld). Bij verlies of grote schade betalen de ouders de som die overeen-
stemt met de aankoopprijs van een nieuw jasje. 

2.2. Begrenzing van overige kosten (zie bijlage B p. 22-23) 

De scherpe maximumfactuur zijn de kosten voor activiteiten tijdens de schooluren, waaraan alle 
leerlingen normaal moeten deelnemen, zoals toneelbezoek, sport- en zwemactiviteiten, school-
uitstappen van één dag, … Ook materialen die de kinderen verplicht via de school moeten aan-
kopen, vallen hieronder. 
De scherpe maximumfactuur mag per schooljaar niet meer bedragen dan € 45 voor de kleuters. 
In het lager onderwijs mag per leerjaar € 90 worden gevraagd. (Deze bedragen zijn aangepast 
aan de gezondheidsindex in maart 2021.)  
Uitzondering: de turnkledij met het logo van de school valt buiten de scherpe maximumfactuur. 
Deze T-shirts worden gezamenlijk aangekocht, na overleg met en goedkeuring door de school-
raad, zodat de prijs laag blijft.  
 
De minder scherpe maximumfactuur omvat de kosten van meerdaagse uitstappen (of GWP       =  
Geïntegreerde Werkperiode) voor één of meerdere klassen die aansluiten bij het leerprogramma 
en heel interessant zijn daarvoor, bv. bos-, zee- en plattelandsklas, maar waaraan ouders de deel-
name kunnen weigeren via een schriftelijke mededeling aan de directie.  
 
 

http://www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/materialen/default.htm
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Deze minder scherpe maximumfactuur bedraagt 0 euro voor een kleuter en ten hoogste 450 euro 
voor een kind uit de lagere school en dit voor alle jaren van het lager onderwijs samen.  (Deze 
bedragen zijn aangepast aan de gezondheidsindex in maart 2021.) 
De  leerlingen die niet deelnemen aan een GWP komen naar school en moeten daar deelnemen 
aan de activiteiten die voor hen georganiseerd worden en die zo dicht mogelijk aansluiten bij de 
pedagogisch-didactische activiteiten die in die periode buiten de school aan de andere leerlingen 
worden aangeboden. 

2.3. Andere vrijblijvende diensten die aangeboden worden door de school en afzon-
derlijk betaald moeten worden (geen verplicht gebruik) 

• Maaltijden: zie bijlage B 

• Klasfoto’s en individuele foto’s 

• Aankoop fluojasje 

• Verjaardagsbijdrage: Bij het begin van het schooljaar wordt een kleine bijdrage (cash) van de 
ouders gevraagd (kleuter € 5 - lager € 6). De jarige mag dan op zijn verjaardag uit het aanbod 
van de klas een versnapering of iets lekkers voor de klas kiezen.  

• Buitenschoolse kinderopvang: zie bijlage D 

• Huiswerkbegeleiding op maandag, dinsdag en donderdag van 16.15 uur tot 17 uur  
(€ 1,20 per beurt) 

3. Betalingsprocedure(s) 

In principe worden de schoolrekeningen met duidelijke vermelding van o.a. de maaltijden, de drank-
jes, het zwemmen, de uitstappen, … via bankdomiciliëring maandelijks (na de verbruiksmaand) ont-
vangen. 
In overleg met het schoolsecretariaat kan, op vraag, hier eventueel van afgeweken worden. De ver-
bruiken moeten dan vooraf en voor een hele week op maandag vereffend worden. 
Onze school heeft in overleg met de schoolraad een regeling uitgewerkt die het minder begoede 
ouders mogelijk maakt om hiervan af te wijken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directie. 
Dit wordt behandeld in alle discretie. 
Zie ook de bijzondere procedure wanneer rekeningen niet tijdig betaald worden. Daarbij wordt 
steeds rekening gehouden met het belang van het kind, zie bijlage E – Facturatie. 
 
 

Hoofdstuk 3: OVERLEG EN PARTICIPATIE 
 
Binnen het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is participatie op alle niveaus een belang-
rijke pijler en dus hechten we in onze school groot belang aan de inbreng van allen die hierbij be-
trokken zijn. Zo kunt u, als ouder, deel uitmaken van de schoolraad of van het schoolcomité. U kunt 
de school ook steunen door mee te werken op evenementen van allerlei en zeer uiteenlopende 
aard, door mee te gaan op uitstap, door bepaalde taken op u te nemen, … 
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1. De schoolraad 

De schoolraad overlegt met de directie over het welzijn en de veiligheid, hij bepaalt mee hoe de 
school reilt en zeilt, waar het geld aan besteed wordt of welke uitstappen de leerlingen maken.  
Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur  
en het studieaanbod.  
Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers van de ruimere omgeving van de 
school (de sociale, economische en culturele milieus). 
De schoolraad wordt voor een periode van vier jaar verkozen. 
Op de website van het GO! vindt u alle informatie betreffende de bevoegdheden en de werking van 
de schoolraad. 

1.1. Samenstelling van de schoolraad 

De schoolraad voor de periode 2021 – 2025 trad in werking op 1 april 2021 en bestaat uit de 
volgende leden.  
 

Naam  
Directie Desmet Maryke 

 

Verkozen door en uit 
de ouders 

Waegebaert Davy (gecoöpteerd lid) 
Voorzitter / davy.waegebaert@gmail.com 

 Ellen Pietrzak (gecoöpteerd lid) 
 

 Claerbout Anaîs 
 

 Bayard Alain 
 

 Vervaecke Dieter 
 

Verkozen door en uit 
het personeel 

Glorieux Cindy 
Secretaris 

 Toye Hans 
 

 Vandenbulcke Christel 
 

2. Het pedagogisch kernteam 

Het pedagogisch kernteam is samengesteld uit leerkrachten van zowel de kleuterafdeling als van de 
lagere afdeling en de zorgcoördinator, die minstens één keer per maand samen met de directie 
overleggen over het pedagogisch project van de school. Het pedagogisch kernteam bestaat uit 6 
leden, twee leerkrachten uit elke afdeling, de zorgcoördinator en de directie. 
Zo wordt er onder meer overleg gepleegd over de mogelijke aankoop van een (nieuwe) handleiding, 
het optimaliseren van één of meerdere aspecten van het leer- of onderwijsproces, het taalbeleid 
van de school, pedagogische studiedagen, … 
De agenda wordt opgesteld door de directie. Er wordt telkens een verslag gemaakt. 
De bevindingen van het pedagogisch kernteam worden meegedeeld en verduidelijkt tijdens de per-
soneelsvergaderingen. 



                                                                                                           
 
 
 

 
 
SCHOOLREGLEMENT 2021-2022                                                                                                            Basisschool GO! De Polyglot  Spiere-Helkijn                                                                              

15 

Bijgevolg is het pedagogisch kernteam een zeer belangrijke groep mensen die samen en in overleg 
met de directie de manier van werken en het resultaat ervan controleert of er suggesties voor doet. 

3. De leerlingenraad of het leerlingenparlement 

Ons leerlingenparlement wordt als volgt samengesteld: jaarlijks kiezen de leerlingen vanaf het 3de 
leerjaar hun vertegenwoordigers uit het 3de,  4de, 5de & 6de leerjaar.  
De leerlingen duiden onderling een voorzitter en secretaris aan, die minstens één vergadering lei-
den. 
Deze vertegenwoordigers komen regelmatig (minstens één keer per maand) samen onder begelei-
ding van een leerkracht bij de directie. 
De leerlingen kunnen zelf de agenda van de vergadering bepalen en suggesties doen betreffende 
leerlinggebonden zaken. 
De directie verbindt zich ertoe niet alleen aanwezig te zijn op de bijeenkomsten, maar ook steeds 
uit te leggen, te verklaren, te argumenteren, … waarom een bepaald voorstel al dan niet verwezen-
lijkt kan worden. 

4. Het schoolcomité De Polyglot 

4.1. Algemeen 

De vereniging is samengesteld uit de directie, enkele personeelsleden, ouders en externen.  
De vzw heeft als doel de morele en materiële bevordering en ontwikkeling van BS De Polyglot te 
ondersteunen. Ze is opgericht voor onbepaalde duur. 
De ter beschikking gestelde middelen worden enkel en alleen gebruikt voor sociale ondersteuning 
en activiteiten van of investeringen voor of ten gunste van onze school. 
De algemene vergadering komt tweemaal per kalenderjaar samen, eenmaal in het 1e kwartaal en 
eenmaal in het 4e kwartaal. Plaats en datum worden via de maandelijkse info meegedeeld.   
Ze stelt de raad van bestuur aan, die regelmatig vergadert. Lid worden van de vereniging gebeurt 
via de algemene vergadering, na schriftelijke kandidaatstelling bij de voorzitter.  
De statuten kunnen geraadpleegd worden op de schoolwebsite www.bsdepolyglot.be. 

4.2. Samenstelling van de vzw 

 

Leden Raad van Bestuur 

Davy Waegebaert 
 

Voorzitter / ouder van Jules 
davy.waegebaert@gmail.com 

Delcour Anne 
 

Secretaris / ouder van Alice en Clara 

De Roose Stefanie Penningmeester / ouder van Elle, Elena en Matteo 
 

Callebert Micheline 
 

Leerkracht LO 

Dauchez Marilyne 
 

MVD / grootouder van Arya 
 

De Bal Marnix 
 

Leerkracht zorg 
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Putman Karen Leerkracht eerste leerjaar 
 

Vandendriessche Linda 
 

Leerkracht zorg / zoco 

Vanassche Kevin 
 

Ouder van Robbe en Lars 

Leden algemene vergadering 

Desmet Marijke Directie school 
 

Thibaut Guy 
 

Leerkracht zorg 

De Keyzer Jelle Leerkracht zesde leerjaar 
 

 

5. BC 

In het Basiscomité onderhandelen bestuur en vertegenwoordigers van het personeel  
over personeelsaangelegenheden. 
Leden: De Bal Marnix, Gruwier Dorine, Glorieux Cindy 

6. Klassenraad 

De klassenraad voor één bepaalde klas bestaat minstens uit: 
- de directeur of zijn afgevaardigde 
- de titularis van de betrokken klas 
- de titularis van de onmiddellijk voorafgaande klas 
- eventueel externe deskundigen aangeduid door het schoolbestuur 

7. Andere overlegorganen 

Als dit gevraagd wordt, kunnen er in de loop van het schooljaar andere overlegorganen en/of  
werkgroepen worden opgericht om dringende problemen op te lossen, bijzondere evenementen, 
activiteiten, … van de meest uiteenlopende aard voor te bereiden. 
 
 
 

Hoofdstuk 4: COMMUNICATIE 
Gezien het specifieke karakter van de school (een groot aantal leerlingen komt uit een gezin waar 
minstens één van de ouders Franstalig is) is duidelijke en heldere communicatie op onze school 
nog meer van belang dan op het even welke andere school. 
Daarom besteden we heel veel aandacht aan alle mogelijke vormen van communicatie!  
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1. Communicatie op  schoolniveau 

1.1. Schriftelijk 

Op het einde van elke maand verschijnt de digitale schoolkrant. Het  is een informatieblad waarin 
vooral algemene informatie wordt gegeven die zowel door leerlingen als door ouders gemakkelijk 
begrepen kan worden. Afhankelijk van de situatie kunnen er brieven worden meegegeven (meestal 
met het oudste kind uit het gezin) over bijzondere activiteiten en evenementen op school. Sommige 
briefwisseling  gebeurt in beide landstalen. Smartschool is het communicatieplatform tussen de 
school, de leerkrachten en de ouders. 

1.2. Mondeling 

Uiteraard streven wij er als school naar om zo open, constructief en helder mogelijk contact te heb-
ben en van gedachten te wisselen met alle ouders. Dat betekent dat er op een basis van wederzijds 
respect heel veel gepraat wordt. Dat kan telefonisch, maar ook aan de schoolpoort, aan de klasdeur, 
… Die contacten en gesprekken gebeuren bij voorkeur in het Nederlands, maar als de inhoud dat 
aanraadt of noodzakelijk maakt, wordt er ook Frans gesproken. 

1.3. Multimedia 

De school heeft haar eigen website en facebookpagina.  
Het schoolbeleid behoudt zich steeds het recht voor om zaken, die niet meteen bijdragen tot een 
positief imago van de school of niet in overeenstemming zijn met de normen en waarden van het 
pedagogisch project van de school, te verwijderen. 

2. Communicatie op klasniveau 

De mededelingen uit de klas gebeuren in het Nederlands in de vorm van modelbrieven (de hoofding 
is opgesteld in de vorm van pictogrammen). Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde kernwoor-
den. De Franstalige ouders kunnen bij het lezen van de betreffende brieven gebruik maken van het 
'schoolwoordenboekje' (= een woordenboekje met vertaling van veelgebruikte woorden op school). 
 
De aanspreektaal en de voertaal tussen de leerkrachten en de ouders is het Nederlands. Uiteraard 
wordt ook hier, afhankelijk van de situatie, enige flexibiliteit gehanteerd. Dat betekent dat bijvoor-
beeld de oudercontacten in het Nederlands zijn (tenzij geen van beide ouders Nederlands spreekt). 
 
 

Hoofdstuk 5: LEERLINGENVERVOER 
Het vervoer wordt verzekerd door de schoolbus 

• 's morgens: afhaling vanaf 7.45 uur 

• 's avonds: huiswaarts vanaf 16.15 uur 

• op vrijdag vanaf 15.15 uur 

• op woensdag vanaf 11.45 uur 
Als de weersomstandigheden veilig verkeer onmogelijk maken, rijdt de bus niet. 
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Hoofdstuk 6: BIJLAGEN 
 
Bijlage A   Schoolinformatie 
 
Bijlage B   Bijdrageregeling voor het schooljaar 2021 – 2022 
 
Bijlage C   Belangrijke data, leerlingenvrije dagen, vakantiedagen, …  
 
Bijlage D   Buitenschoolse kinderopvang (uurregeling en tarieven) 
 
Bijlage E   Facturatie 
 
Bijlage F   Attest toedienen van medicatie op school 
 
Bijlage G   Geposeerde individuele groepsfoto’s en klasfoto’s 
 
Bijlage H   Verklaring van de ouders 
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Administratief adres 
Directie: 
Maryke Desmet 

Basisschool  
'De Polyglot' 
Scholengroep 21  
'Vlaamse Ardennen' 

Oudenaardseweg 75 
8587 Spiere-Helkijn 

056/45 53 53 
directie@bsdepoly-
glot.be 

Vestigingsplaats 1 Nieuw Centrum Oudenaardseweg 75 
8587 Spiere-Helkijn 

056/45 53 53 

Vestigingsplaats 2 Helkijn Avelgemstraat 11  
8587 Spiere-Helkijn 

056/83 01 27 

Zorgcoördinator lager 
Ienske Herregods 

Nieuw Centrum Oudenaardseweg 75 
8587 Spiere-Helkijn 

056/20 45 40 of via 
smartschool 

Zorgcoördinator kleuter 
Linda Vandendriessche 

Nieuw Centrum + 
Helkijn 

Oudenaardseweg 75 
8587 Spiere-Helkijn 

Via smartschool 

Schoolbestuur 
Algemeen directeur: 
Ciska Philips 

SGR 21  
'Vlaamse Ardennen' 

Ronseweg 1  
9700 Oudenaarde-
Leupegem 

055/33 45 50 
info@sgr21.be 

Centrum Voor  
Leerlingenbegeleiding  

CLB Oudenaarde Eindrieskaai 11 
9700 Oudenaarde 

055/33 74 70 
clb.oudenaarde@g-o.be 

 
 
 

 Kleuter + lager 

school begint 8.45 uur 

Speeltijd 10.25 uur 

einde voormiddag  11.55 uur (woensdag 11.30 uur) 

Namiddag 13.15 uur 

Speeltijd 14.55 uur 

school gedaan 16 uur (vrijdag 15 uur) 

 

 
 

 opvang huiswerkbegeleiding 

’s morgens 7 uur - 8 uur  

na school (ma, di, do) 16.30 uur – 18 uur 16.15 uur – 17 uur 

na school (vr)  15.30 uur – 17.30 uur  

woensdagnamiddag 12 uur – 18 uur  

 
 
 
 
 

BIJLAGE A: SCHOOLINFORMATIE 

Adressen 

Organisatie van de schooluren  

Opvang en huiswerkbegeleiding (zie ook bijlage D) 
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Schoolteam 

Ons schoolteam bestaat uit: 

• de directeur 

• het beleids- en ondersteunend personeel: administratief medewerker, zorgcoördinator 
(contacten met CLB, …), ICT-coördinator (informatie- en communicatietechnologie:  
computer, …) 

• de leerkrachten: de klastitularissen, de zorgleerkrachten, de leermeesters lichamelijke op-
voeding en levensbeschouwelijke vakken 

• de kinderverzorgster 

• het meester-, vak- en dienstpersoneel (onderhouds- en keukenpersoneel, chauffeurs en be-
geleiders, …) 

 
Schoolongevallenverzekering 
maatschappij: ETHIAS – Hasselt  Polisnr. 45.114.797 
De polis ligt voor iedere belangstellende ter inzage in het bureau van de directie. 
 
Alle ongevallen moeten door de ouders of de voogden binnen de 24 uur aangegeven worden, ten-
zij de onmogelijkheid ertoe bewezen wordt. 
 

Oudercontacten  
In de loop van de maand september is er per leerlingengroep een infoavond waarop de werking in 
de klas wordt uiteengezet door de titularis. 
In de lagere afdeling worden de rapporten besproken  

• de laatste donderdag voor de kerstvakantie 

• bij het einde van het schooljaar 

• permanente contacten worden georganiseerd doorheen het schooljaar  
in samenwerking met de klastitularis, de zorgcoördinator, het CLB, de ouders  
en de directie 

In de kleuterafdeling wordt de evolutie van de kinderen besproken 

• eind februari  

• bij het einde van het schooljaar 
 
De leerlingen zijn zelf niet aanwezig bij deze oudercontacten. Het CLB is tijdens de oudercontacten 
op school aanwezig. 
 

Vakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie: van 1 november 2021  t.e.m. 7 november 2021 
Wapenstilstand: 11 november 2021 
Kerstvakantie: van 27 december 2021 t.e.m. 9 januari 2022 
Krokusvakantie: van 28 februari 2022  t.e.m. 6 maart 2022 
Paasvakantie: van 4 april 2022 t.e.m. 18 april 2022 
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022 
Pinkstermaandag: 6 juni 2022 
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Pedagogische studiedagen en facultatieve vrije dagen, zie bijlage C 

BIJLAGE B: BIJDRAGEN EN TARIEVEN 

Schoolmaterialen beschikbaar gesteld door de school 
Lijst met materialen voorbeelden of woordje uitleg 

bewegingsmateriaal ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, … 

constructiemateriaal karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen,  
tandwielen, bouwdozen, … 

ICT-materiaal computers inclusief internet, TV, radio, telefoon, … 

informatiebronnen (verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, 
documentatiecentrum, cd-rom, dvd,  
klank- en beeldmateriaal, … 

kinderliteratuur prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, 
strips, ... 

knutselmateriaal lijm, schaar, grondstoffen, textiel, … 

leer- en ontwikkelingsmateriaal spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen,  
materiaal voor socio-emotionele ontwikkeling, … 

meetmateriaal lat, gradenboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog 
en digitaal), thermometer, weegschaal, … 

multimediamateriaal audiovisuele toestellen, fototoestel, DVD-speler, … 

muziekinstrumenten trommels, fluiten, … 

planningsmateriaal schoolagenda, kalender, dagindeling, ... 

schrijfgerief potlood, pen, … 

tekengerief stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 

handboeken, schriften, werk-
boeken en –blaadjes, fotoko-
pieën, software 

De school heeft hier de keuze tussen de materialen  
in de linker kolom. De ene school kan kiezen voor  
handboeken en werkboekjes, terwijl een andere school werkt 
met fotokopieën. In beide gevallen moet de school  
het materiaal gratis aanbieden. 

materiaal dat expliciet vermeld 
is in een eindterm: 

• atlas 

• globe 

• kaarten 

• kompas 

• passer 

• tweetalige alfabetische 
woordenlijst 

• zakrekenmachine 

Hier zijn al de materialen in de linker kolom verplicht, omdat 
de eindtermen opleggen dat de leerlingen ermee leren  
werken. Zo is een school verplicht te zorgen voor een gratis 
passer omdat leren werken met een passer in de eindtermen 
wiskunde staat. 
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Kosten binnen scherpe maximumfactuur 

Kleuterafdeling (schooljaar 2020-2021 / max. € 45 per schooljaar) 

• zwemmen: 3de kleuter: € 3/zwembeurt 

• uitstappen en activiteiten:  
o K1: sportdag (€ 1,50), klasfeestjes (€ 5), klasuitstappen en -materialen,  

voorstellingen (max. € 38,50)   
o K2: sportdag (€ 1,50), klasfeestjes (€ 5), klasuitstappen en -materialen,  

voorstellingen (max. € 38,50) 
o K3: sportdag (€ 1,50), klasfeestjes (€ 5), klasuitstappen en -materialen,  

voorstellingen (max. € 30) 

 
Lagere Afdeling (schooljaar 2020-2021 / max. € 90 per schooljaar) 

• zwemmen: 1ste t.e.m. 4de leerjaar: € 2,50 /zwembeurt (zwemmen 2de leerjaar gratis) 

• uitstappen en activiteiten:  
o L1: sportdag (€ 5), klasfeestjes (€ 10),  klasuitstappen en -materialen,  

voorstellingen (max. € 60)   
o L2: sportdag (€ 5), klasfeestjes (€ 10),  klasuitstappen en -materialen,  

voorstellingen (max. € 75)   
o L3: sportdag (€ 5), klasfeestjes (€ 10),  klasuitstappen en -materialen,  

voorstellingen (max. € 60)   
o L4: sportdag (€ 5), klasfeestjes (€ 10),  klasuitstappen en -materialen,  

voorstellingen (max. € 60)   
o L5: sportdag (€ 5), klasfeestjes (€ 10),  klasuitstappen en -materialen,  

voorstellingen (max. € 70)   
o L6: sportdag (€ 5), klasfeestjes (€ 10),  klasuitstappen en -materialen,  

voorstellingen (max. € 70)   
 

Kosten binnen minder scherpe maximumfactuur  
(enkel binnen lager afdeling, € 450 voor alle jaren van de lagere school samen) 

De vermelde kostprijzen van GWP zijn onder voorbehoud. 

• L4: GWP zeeklassen (€ 100) 

• L6: GWP plattelandsklassen (€ 165 + bus) (Er wordt gewerkt met een spaarsysteem dat bij 
het begin van het schooljaar wordt uitgelegd) 

Het schoolcomité 'De Polyglot' zorgt voor een extra-betoelaging voor alle GWP’s. 
 

T-shirt met logo school 
• turnkledij met logo van de school: € 7 
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Tarieven voor vrijblijvende diensten die aangeboden worden door de school  

en die afzonderlijk moeten betaald worden (geen verplicht gebruik) 

• maaltijden en drankjes:  
o warme maaltijden: kleuter € 2,80 – lager € 3,90 (middagtoezicht en gebruik refter inbe-

grepen) 
o kinderen die een eigen lunchpakket meebrengen, krijgen soep en water gratis aange-

boden door de school  (voor het middagtoezicht en/of gebruik van de refter vragen we 
wel € 0,70) 
 

• Verjaardagsbijdrage 
o kleuter € 5 – lager € 6 

• buitenschoolse kinderopvang: zie bijlage D 

• huiswerkbegeleiding: € 1,50 / begonnen huiswerkbeurt 

• busvervoer: 
o per rit € 1,60 
o per trimester 

- 1ste trimester  (1ste  kind: € 40, vanaf het 2de kind: € 30) 
- 2de trimester (1ste  kind: € 30, vanaf het 2de kind: € 23) 
- 3de trimester (1ste  kind: € 20, vanaf het 2de kind: € 15) 
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BIJLAGE C: BELANGRIJKE DATA, KALENDER, … 
  

SEPTEMBER 2021 
woensdag 1 september 2021 eerste schooldag 

maandag 6 september 2021 openklasavond in 1L, 2L, 3L, 4L, 5L en 6L 

maandag 13 september 2021 openklasavond in de kleuterklassen 1K + 2K 
Spiere 

dinsdag 14 september 2021 openklasavond + info 3K 
openklasavond kleuter Helkijn 

  

OKTOBER 2021 
maandag 4 oktober 2021 facultatieve verlofdag (geen school) 

vrijdag 22 oktober 2021 schoolfotograaf 

dinsdag 26 oktober 2021 kennismakingsmoment nieuwe peuters om 9u 

vrijdag 29 oktober 2021 rapport 1  

  

NOVEMBER 2021 
maandag 1 november t.e.m. zondag 7 no-
vember 2021 

herfstvakantie 

maandag 8 november 2021 instapdatum peuters 

donderdag 11 november 2021 wapenstilstand (geen school) 

vrijdag 12 november 2021 pedagogische studiedag (geen school) 

Maandag 29 november 2021 grootouderfeest lagere afdeling 

  

DECEMBER 2021 
maandag 6 december 2021 sinterklaasfeest 
dinsdag 21 december 2021 kennismakingsmoment nieuwe peuters om 9u 

donderdag 23 december 2021 kerstmarkt + oudercontactavond rapport 2 

maandag 27 december 2021 
t.e.m. zondag 9 januari 2022 

kerstvakantie 

  

JANUARI 2022 
maandag 9 januari 2022 instapdatum peuters 

vrijdag 21 januari 2022 GEEN opvang (nieuwjaarsreceptie) 

donderdag 27 januari 2022 gedichtendag 
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FEBRUARI 2022 
maandag 1 februari 2022 instapdatum peuters 
vrijdag 4 februari 2022 facultatieve verlofdag (geen school) 

Dinsdag 22 februari 2022 kennismakingsmoment nieuwe peuters om 9u 

donderdag 24 februari 2022 oudercontact kleuter 

maandag 28 februari  
t.e.m. zondag 6 maart 2022 

krokusvakantie 

 

MAART 2022 
maandag 7 maart 2022 instapdatum peuters 

zondag 20 maart 2022 schoolfeest 

woensdag 23 maart 2022 pedagogische studiedag 2 (geen school) 

zaterdag 26 maart 2022 Lentefeest (1L) 

  

APRIL 2022 
vrijdag 1 april 2022 rapport 3 

maandag 4 april   
t.e.m. maandag 18 april 2022 

Paasvakantie + paasmaandag 

dinsdag 19 april 2021 instapdatum peuters 

weekend 23 en 24 april 2022 Heilig Vormsel (6L) 

zaterdag 30 april 2022 opendeurdag + eetfestijn 

  

MEI 2022 
maandag 16 mei 
t.e.m. vrijdag 20 mei 2022 

GWP plattelandsklassen 6de leerjaar 

zaterdag 21 mei 2022 Eerste communie Spiere (1L) 

maandag 23 mei t.e.m. woensdag 25 mei 
2022 

GWP zeeklassen 4de leerjaar 

dinsdag 24 mei 2022 kennismakingsmoment nieuwe peuters om 9u 

donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022 Hemelvaartsdag (geen school) 

donderdag 26 mei 2022 Eerste communie Helkijn (1L) + Feest vrijzinnige 
jeugd (6L) 

maandag 30 mei 2022 instapdatum peuters 

  

JUNI 2021 
maandag  6 juni 2022 vrije dag - Pinkstermaandag 

maandag 20 juni 2022 oudercontact in de kleuterafdeling 

donderdag 23 juni 2022 oudercontact in de lagere afdeling 

dinsdag 28 juni 2022 proclamatie en receptie voor de schoolverlaters 

donderdag  30 juni 2022 om 11.30 uur einde van de lessen 

vrijdag 1 juli 2022 start van de zomervakantie 
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BIJLAGE D: BUITENSCHOOLSE OPVANG 
 

 

UURREGELING 

’s morgens vanaf 7 uur 

’s avonds van 16.30 uur tot 18.00 uur (op vrijdag tot 17.30 uur) 

In de kleuterafdeling te Helkijn is er ’s morgens opvang vanaf 7.40 uur. Er wordt betaald vanaf 7.45 uur. 

 

AFSPRAKEN 

• De kinderen kunnen NIET voor 7 uur worden afgezet, ook al is de verantwoordelijke van de opvang 

of een ander personeelslid reeds aanwezig. 

• De kinderen worden voor 18 uur (op vrijdag voor 17.30 uur) opgehaald. Indien de ouder niet  

aanwezig is om 18 uur, zal de verantwoordelijke van de opvang zelf telefonisch contact opnemen. 

Er zal een boete aangerekend worden voor laatkomers. 

• Bij het brengen en ophalen van de kinderen zorgt de ouder (grootouder, familielid, …) die het kind 

komt ophalen dat er minstens oogcontact is tussen hem/haar en de verantwoordelijke  

van de opvang. 

• De persoon die het kind komt ophalen, zorgt er voor dat alle persoonlijke bezittingen (boekentas, 

turngerief, jassen, …) worden meegenomen. 

 

 
Ochtend: betalend van 07.00 uur tot 08.00 uur, gratis vanaf 08.00 uur 

Avond: gratis tot 16.30 uur, betalend van 16.30 uur tot 18 uur (op vrijdag van 15.30 uur tot 
17.30 uur) 

 
Kostprijs: € 0,50 per kwartier 

 
 
 

Op woensdagnamiddag 
 

Middag: gratis tot 12.00 uur, betalend van 12.00 uur tot 18 uur 
 

Kostprijs: € 0,40 per kwartier 
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BIJLAGE E: FACTURATIE 

 

a. De facturatieverantwoordelijke brengt zoals afgesproken periodiek de te betalen facturen 

in. Zij/hij zorgt er steeds voor dat er sprake is van een redelijke termijn voor het invoeren 

van de facturen. Op geregelde tijden brieft zij/hij de directeur over mogelijke problemen. 

Zij/hij houdt een lijst bij met de totaalstaat. 

b. Bij vaststelling van minstens één keer niet betalen van de factuur – binnen de wettelijk be-

paalde termijn – neemt de facturatieverantwoordelijke contact op met de betrokken ou-

der(s). Met respect en vriendelijk wordt gemeld dat de schoolrekening niet werd betaald. 

c. Indien bij een volgende controle – binnen minstens  veertien dagen en maximum drie we-

ken na stap b - blijkt dat de schoolrekening nog niet werd betaald, neemt de facturatiever-

antwoordelijke nogmaals contact op met de betrokken ouder(s).  

De directeur wordt ingeschakeld. Er wordt – tenminste indien het om 'onmogelijkheid van 

betalen' gaat - gesuggereerd om,  in overleg met de school, een afbetalingsplan op te stel-

len.  

Beide partijen verklaren zich akkoord met het afbetalingsplan en engageren zich om het 

plan heel stipt te volgen. Het afbetalingsplan kan de volgende vorm(en) aannemen  

(in oplopende volgorde, afhankelijk van de ernst van het dossier): 

1. het globale bedrag van de schoolfactuur delen in 'haalbare', te betalen delen die op 

vooraf afgesproken tijdstippen worden gestort 

2. afbouw van 'te vermijden' kosten door o.a. het schrappen van de warme maaltijden 

(vervangen door soep en brood), aankoop van schoolfoto’s, tijdschriften, … of andere 

kosten tot een minimum beperken 

3. contact opnemen, in onderling overleg met de betrokken ouder(s) en pas na  

hun goedkeuring, met instanties die de betrokken ouder(s) kunnen begeleiden, zoals 

bv. het OCMW, … 

4. een incassobureau of deurwaarder inschakelen om de nog te vorderen bedragen  

te innen 

 

 

Datum: ……………                             

 

Naam en handtekening van de ouder(s)…………………............. 
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BIJLAGE F: ATTEST TOEDIENEN VAN MEDICATIE 
 

 

• Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat medicatie op school worden toegediend. 

• Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat onderstaand attest 

door de behandelde arts wordt ingevuld. 

• De leerkracht/school kan op geen enkel moment verantwoordelijk worden gesteld voor neveneffecten 

die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie. 

• Zetpillen (suppo’s) worden niet toegediend op school. 

 

 

Naam van het kind:  ..............................................................................................................................................  

Naam van de medicatie:  ......................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Dosis/hoeveelheid:  ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Periode van toedienen: van ........................................tot ......................................................................... (datum) 

Tijdstip van toedienen op school:  ........................................................................................................................  

Wijze van bewaren:……………………………………………………………………………………………... 

Eventuele voorzorgen:………………………………………………………………………………………….. 

Ongewenste – neveneffecten:…………………………………………………………………………………... 

 

 

Stempel en handtekening van de arts                                                     Handtekening van de ouder(s) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           
 
 
 

 
 
SCHOOLREGLEMENT 2021-2022                                                                                                            Basisschool GO! De Polyglot  Spiere-Helkijn                                                                              

29 

BIJLAGE G: GEPOSEERDE INDIVIDUELE FOTO’S, GROEPSFOTO’S 
EN KLASFOTO’S 

 
De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s en video-opnames van kinderen tijdens ver-
schillende evenementen. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite, klasblogs en we illustreren er 
onze publicaties mee. Door het schoolreglement te ondertekenen, geeft u stilzwijgend toestemming 
om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren. 
Voor gerichte foto’s hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het gaat 
om geposeerde, individuele foto’s en geposeerde groeps- en klasfoto’s. We vragen u daarom om 
onderstaand strookje nauwkeurig in te vullen. Als u zich in de loop van het schooljaar bedenkt en u 
vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan. Mail 
of bel ons daarvoor, dan bezorgen wij u de nodige documenten ter aanpassing. 
 
 

Toestemming om beeldmateriaal te maken en te publiceren 

 

 

Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2021-2022  vanaf 1 september 

beelden/foto’s van …………………………………………..(naam van de leerling) te maken en te publice-

ren tijdens de hierna vermelde activiteiten. 

 

 

Datum       Handtekening ouder 

 

 

  
 

Activiteit 

 

 

Toestem-

ming? 

 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen 

In de schoolgids of de 

schoolbrochure 

 

ja / neen 

 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leer-

lingen over de school en de onderwijs mogelijkheden. 

Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doel-

einden van de school.  
Op de openbare web-

site van de school 

ja / neen Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leer-

lingen over de school, het gegeven en te volgen onderwijs en 

diverse onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfees-

ten, etc.  

In de (digitale) nieuws-

brief 

ja / neen Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en ontwik-

kelingen op en om school 

Op sociale media ac-

counts van de school 

(facebook) 

 

ja / neen Informatie verspreiden over activiteiten (zoals schoolreisjes) 

en ontwikkelingen op school.  

Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gege-

ven onderwijs op school. 
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BIJLAGE H: VERKLARING KENNISNEMING REGLEMENT 

 
Ondergetekende ______________________________________________ouder(s) van 

________________________________________ uit klas ________________  

________________________________________ uit klas ________________ 

________________________________________ uit klas ________________ 

________________________________________ uit klas ________________ 

 
allen leerling van BS De Polyglot in Spiere – Helkijn, 
 
bevestigen hierbij dat: 
 

• zij het schoolreglement voor het schooljaar 2021 -  2022, het pedagogisch project en de 
engagementsverklaring kunnen raadplegen op www.bsdepolyglot.be. 

• zij kennis genomen hebben van de bijdrageregeling (bijlage B). 
 
 
Te …………………………………………………. (naam gemeente invullen) 

 

Op ………………………………………….. (datum invullen) 

 

Naam ouder ……………………………………      Naam ouder……………………………………... 
 
 
 
 
Handtekening             Handtekening 
 


