Een woordje van de directeur over corona en pandemie.

Deze pijlers maken doelgerichte beleidsvoering mogelijk.

Beste ouders,
In functie van de atypische start van dit nieuwe schooljaar werd na overleg tussen
mensen uit het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende
gemeenschappen een duidelijk standpunt ingenomen. Zowel epidemiologische
als pedagogische overwegingen maakten deel uit van de gedachtewisseling.
Ondanks een heropflakkering van het coronavirus wordt voor het onderwijs toch
pandemiecode geel, met grote waakzaamheid, gehandhaafd op 1 september.
In tegenstelling met vorig schooljaar heeft de kleurcode geen impact op de
aanwezigheid van de kinderen. In elke situatie worden alle leerlingen immers
elke dag op school verwacht, of het virus nu hard rondgaat of niet. Afhankelijk
van de kleurcode gelden wel aangepaste of verscherpte maatregelen (*) die
verdeeld zijn over deze vier overzichtelijke pandemie-niveaus:
Groen: nauwelijks risico (vaccin of groepsimmuniteit)
Geel: laag risico (beperkte gevallen van besmettingen)
Oranje: matig risico (verhoogd en systematisch voorkomen van besmettingen)
Rood: hoog risico (wijdverspreide besmettingen in de samenleving)
Uiteraard zijn we heel blij om onze kinderen weer de structuur van het schoolse
leven en de sociale contacten te mogen aanbieden. Een terugkeer naar het
fysieke schoolleven zal het welzijn van leerlingen, ouders en leerkrachten vast
bevorderen.
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Adequaat omgaan met de gevolgen van de pandemie betekent dat dringende
maatregelen, die tijdelijk kunnen afwijken van bepalingen die zijn opgenomen in de
infobrochure en in het schoolreglement, niet ondenkbaar zijn in de loop van het
schooljaar.
(*) Zie laatste pagina van deze infobrochure
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Onze scholengemeenschap ________

Onze school behoort tot de scholengemeenschap TweeBergen.

Dit is de instapregeling voor kinderen die 2,5 jaar oud zijn.
Schooljaar 2020-2021
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Schooljaar 2021-2022
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met
Kinderen geboren tot en met

1 maart 2018
9 mei 2018
4 juli 2018
1 augustus 2018
22 augustus 2018
19 oktober 2018
17 november 2018

Instappen kan op
01/09/2020
09/11/2020
04/01/2021
01/02/2021
22/02/2021
19/04/2021
17/05/2021

1 maart 2019
8 mei 2019
10 juli 2019
1 augustus 2019
7 september 2019
19 oktober 2019
30 november 2019

Instappen kan op
01/09/2021
08/11/2021
10/01/2022
01/02/2022
07/03/2022
19/04/2022
30/05/2022

Een kleuter die 3 jaar oud is kan elke dag worden ingeschreven en onmiddellijk in
de klas worden toegelaten zonder rekening te houden met deze instapdata.

Bij een inschrijving hoort een degelijk administratief dossier
Bij inschrijving leg je als ouder je persoonlijke identiteitskaart en
het rijksregisternummer van je kind voor. Je vult de leerlingenfiche in alsook de vragenlijst met betrekking tot de achtergrond van je kind. Je neemt kennis van de schoolvisie en
van het schoolreglement en ondertekent dit laatste voor akkoord.
Je ontvangt de schoolbrochure met nuttige info.
Rekening houdend met de privacywetgeving staat het je als ouder vrij om
gevoelige informatie, zoals medische gegevens, al dan niet mee te delen. Weet
echter wel dat wij in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden bij
niet adequaat handelen wegens het ontbreken van concrete informatieve
gegevens.
In toepassing van de Europese privacywetgeving delen wij zonder expliciete,
schriftelijke toelating geen klas-, adres- of telefoonlijsten.

Dit is onze dagindeling.
Kleuterschool + 1ste leerjaar

2de tot 6de leerjaar

08.45 uur tot 10.00 uur
Speeltijd

08.45 uur tot 10.25 uur
Speeltijd

10.25 uur tot 11.40 uur (*)

10.50 uur tot 12.30 uur (*)
middagpauze

12.55 uur tot 14.10 uur (**)
Speeltijd

13.45 uur tot 14.35 uur (***)
Speeltijd

14.30 uur tot 15.45 uur

14.55 uur tot 15.45 uur

(*)

de lessen eindigen om 12.05 uur op woensdag

(**)

de lessen hervatten om 12.30 uur op vrijdag

(***)

de lessen hervatten om 13.20 uur op vrijdag

De school vroeger verlaten mag niet zomaar…
Slechts in echt uitzonderlijke gevallen kan een leerling, die een gewettigde reden
heeft, de school voor de einduren verlaten.
Vroeger opgehaald worden kan enkel na voorafgaande toestemming van de
directeur of zijn afgevaardigde en gebeurt steeds onder toezicht van een
volwassene. Deze volwassene meldt zich voor het ophalen aan in het directiekantoor.
Enkele afspraken bij de voor- en naschoolse opvang.
Elke schooldag is er gratis opvang van 7.30 tot 8.45 uur en (behalve op woensdag)
van 15.45 tot 16.00 uur.
Er is betalende opvang vanaf 16 uur (woensdag van 12.05 uur) tot uiterlijk 18 uur.
Een bewakingskaart kopen kan bij de directeur of via de schoolrekening.
Alle gebruikte bewakingskaarten geven recht op een fiscaal attest.
Een kind niet tijdig ophalen is voor iedereen erg onaangenaam. Uiteraard brengt
laattijdig ophalen extra kosten (€ 5 per beginnend kwartier en per kind) met zich
mee. Bovendien kan de school, bij herhaaldelijk laat ophalen zonder afdoende
reden, de opvangmogelijkheid éénzijdig beëindigen. U zal hier, na voorafgaande
waarschuwingen, schriftelijk van op de hoogte worden gesteld.

Is onderwijs echt gratis voor iedereen?
Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in
de lagere school.
Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor het behalen
van eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn gratis.
Onze school gebruikt echter meer leermiddelen en biedt meer activiteiten aan
dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de eindtermen en de
ontwikkelingsdoelen. Het gaat om zaken die het leren boeiender en dynamischer
maken. Voor die uitgaven mag de school jullie een bijdrage vragen. De overheid
bepaalde hiervoor een maximumbedrag dat we de scherpe maximumfactuur
noemen.
Kleuteronderwijs
Alle kleuters

45 euro

Lager onderwijs
Elk leerjaar

90 euro

Wegens de huidige onzekerheid omtrent corona zullen wij dit schooljaar geen
meerdaagse activiteiten organiseren. Om de groepsdynamiek te handhaven
willen wij immers dat alle kinderen deelnemen.
Voor meerdaagse activiteiten mag de school een bijdrage vragen. De overheid
bepaalde ook hier een maximumbedrag dat we de minder scherpe maximumfactuur noemen.
Lager onderwijs
Meerdaagse uitstappen / 6 jaar

445 euro

Maandelijks krijg je een schoolrekening voor elk kind. Je begrijpt dat wij er op
rekenen dat deze rekening stipt en correct, uiterlijk op de aangegeven betaaldatum, vereffend wordt.
Je kan betalen via overschrijving of het geld via de gesloten betaalenvelop aan de
leerkracht of de directeur bezorgen.
Indien we een blijvend openstaande schoolrekening opmerken of indien er sprake
is van intentionele wanbetaling kan de school beide, niet samen- wonende,
ouders vragen de rekening te betalen. De afspraken die jullie onderling hebben
gemaakt kunnen op dat moment niet als reden van het problematisch
betaalgedrag ingeroepen worden.

We kunnen in principe niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen.
Indien je echter problemen ondervindt met het betalen van een schoolrekening
dan kan je met de directeur een aangepast afbetalingsplan of een persoonlijke
regeling afspreken.
Een discrete behandeling van je vraag wordt vanzelfsprekend verzekerd.
Zonder aangepast afbetalingsplan kunnen blijvend onbetaalde rekeningen
begrijpelijk leiden tot een administratieve kost en het beperken van extra
diensten zoals warme maaltijden en tijdschriften.
In geval van betwisting zijn de vrederechter van Ukkel of de rechtbank van eerste
aanleg te Brussel bevoegd.
Hebben de kinderen persoonlijk schoolmateriaal nodig?
Alle kwalitatieve materialen die op school gebruikt worden om de eindtermen te
bereiken krijgt je kind gratis aangeboden. Het spreekt vanzelf dat wij van de
leerlingen verwachten dat zij het, in bruikleen, gekregen schoolgerei met de
nodige zorg hanteren.
Verlies, opzettelijke beschadiging of beschadiging door roekeloosheid dient
natuurlijk vergoed te worden.
Naast het schoolmateriaal hebben de kinderen een persoonlijke basisuitrusting
nodig. Behalve het turnshirt koop je deze producten aan binnen je eigen budget
in een winkel naar keuze.
Gebruik deze leidraad voor het samenstellen van de sobere basisuitrusting:
 een degelijke schooltas,
 een schooletui of pennenzak,
 reserve schrijfgerief,
 een grote ringmap,
 kaftpapier,
 een stevige kaft met rekker voor tijdschriften,
 een zwempak met badmuts en eventueel zwembril,
 het turnshirt van de school, een blauwe gymbroek en witte turnpantoffels.
Kinderen die in de studie blijven brengen steeds persoonlijk schrijf- en tekengerief
en een Nederlandstalig leesboek mee.
Voor zelfstandig werk thuis is het, vanaf de derde klas, handig om over dit
materiaal te beschikken:
 een eenvoudig rekenmachientje,
 een verklarend woordenboek,

 een eenvoudige passer en een goede meetlat,
 een eenvoudig schaartje, kleurpotloden, een gum en wat stiften.
Natuurlijk kan dit materiaal voor thuiswerk ook bij de leerkracht uitgeleend
worden. Ook hier geldt de afspraak: ‘Netjes terug inleveren na gebruik!’
Aanrader:
De kinderen van de lagere school maken gebruik van een aparte tas met hun
lunch zodat ongelukjes vermeden worden.
Bij de kleuters is een aparte knapzak niet aangewezen.
Dit is het overzicht van mogelijke schooluitgaven.
Uitstappen voor kleuters en lagere schoolkinderen
Eéndaagse schooluitstappen voor kleuters.
Eéndaagse schooluitstappen voor L1 tot L5.
Eéndaagse schooluitstappen voor L6.
Voor de eventuele openluchtklassen bepalen we uw
aandeel binnen de maximumfactuur.

€ 45,00
€ 44,50
€ 90,00

Educatief tijdschrift – vrijblijvend maar aanbevolen
Jaarabonnement op het educatief tijdschrift Averbode
voor onze kleuters
voor onze lagere schoolkinderen
Vakantieblaadjes (oefenstof zomervakantie) vanaf K2

€ 36,00
€ 39,00
€ 08,00

Eten en drank voor kleuters en lagere schoolkinderen
Een portie volle melk tijdens de ochtendspeeltijd.
Soep bij de lunch. Per dag maar niet op woensdag.
Water bij de lunch.
Warme maaltijd. Per dag maar niet op woensdag.

€ 00,35
€ 00,40
gratis
€ 03,50

Zwemles voor de lagere schoolkinderen
Tweewekelijkse zwemles. Inkom zwembad + busvervoer.
Het zesde leerjaar zwemt het hele schooljaar gratis.
Huur zwempak + handdoek (wassen inbegrepen)
Gymkledij voor de lagere schoolkinderen
T-shirt met logo van de school.
Een blauw gymbroekje, witte gymschoenen en witte
sokken kan iedereen vrij aankopen.

€ 03,50
€ 02,50
€ 09,00

Mogelijke uitgaven voor naschoolse bewaking.
Opvang kleuters en lagere schoolkinderen
Maandelijkse forfaitaire bijdrage voor toezicht tijdens de
middagpauze:

€ 03,00

Bewakingskaarten voor naschools toezicht:

40 x ½ uur

80 x ½ uur
* Korting voor elk gezin met 3 kinderen in onze school:

€ 22,00 *
€ 44,00 *
10 %

Verjaardag vieren op school mag zeker…
Als het je verjaardag is mag je je toch
even heel speciaal voelen!
Ook op school is het dan tijd voor een
leuk feestje!
Toeters en bellen: een kroon, een
feeststoel, kaarsjes uitblazen, een
traktatie volgens afspraak…
We vieren altijd samen feest en hebben
steeds een bijzonder aandachtsmoment
voor de jarige geluksvogel klaar.
Natuurlijk mag de jarige de klasgenootjes trakteren.
Met aandrang willen wij echter om absolute soberheid verzoeken. Uit respect
voor het gezondheidsbeleid van de school vragen we de traktatie te beperken tot
een gezonde koek, een lekker sneetje cake of een fris stukje fruit.
Grote chocolade- of slagroomtaarten zijn dus echt niet aan de orde.
Snoep, al dan niet in een zakje, kunnen we in geen geval goedkeuren. Het zal dus
niet uitgedeeld worden.
Opgelet! Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes thuis worden enkel via de
school verdeeld indien alle klasgenootjes uitgenodigd zijn. Hierdoor willen we
ruzie, ontgoocheling en onnodig kinderverdriet vermijden.

We rollen dit jaar het ZILL! project verder uit.
Met de invoering van het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! beoogt het
Katholiek Onderwijs Vlaanderen een kwaliteitsverbetering van het onderwijs en
een bevordering van de ontwikkeling van onze kinderen.
Behoedzaam en doelbewust vatten we vorig schooljaar ook in onze school deze
nieuwe uitdaging aan. Het coronavirus had echter best veel afremmende impact
op het implementatieplan. Onze school ging flink digitaal tijdens de lockdown,
prioriteiten moesten worden herschikt om de leerachterstanden te beperken.
Ook dit schooljaar is ons streefdoel de basis te leggen om via een ontwikkelingsgerichte aanpak, die inspeelt op de schooleigen context en op ieders individuele
noden, de leerlingen nog meer te motiveren tot leren en leven.
De strikte koppeling aan vakken wordt behoedzaam maar weloverwogen doorbroken. Toch wil dit niet zeggen dat er binnen deze nieuwe benadering geen
plaats meer is voor directe, leerkrachtgeleide en systematische instructie.
De nieuwe aanpak stelt immers de harmonische ontwikkeling van kinderen
centraal.
De leerinhouden zijn hierbij dus niet
meer verpakt in ‘vakken’ maar zijn nu
onderverdeeld in 10 weloverwogen
ontwikkelvelden. Door de juiste
vervlechting van deze 6 cultuurgebonden en 4 persoonsgebonden
ontwikkelvelden zullen we samen
streven naar de optimale groei- en
ontwikkelingsmogelijkheden van onze
kinderen.
Samen kunnen we hen, via een
realistische leerambitie, uitdagen.
Samen kunnen we hen de wereld om
zich heen laten begrijpen.
Samen kunnen we hen de competenties bijbrengen om, vandaag en morgen,
zorgzaam over die wereld te waken.
Samen zullen we hen leren dat een positief en veilig school- en klasklimaat
onontbeerlijk zijn om tot welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid te
komen.
Bij ons schoollopen is immers geen essentiële voorbereiding op het leven…
Het is het leven zelf!

Uitkijken naar een goed rapport…
In ons schoolrapport staat hoe je kind het op school doet.
Met cijfers, codes en woordelijke beoordelingen zorgen we voor een heldere
terugkoppeling van de prestaties. De leerlingen schalen zichzelf ook in via een
zelfevaluatie.
Beschouw een goed rapport nooit als vanzelfsprekend want dat is het niet.
Veroordeel een minder goed rapport niet meteen. Een rapport is immers pas
‘slecht’ te noemen als het niet overeenkomt met de capaciteiten van het kind en
daar geen duidelijke verklaring voor is. Een rapport met lage scores is dus niet
voor ieder kind een slecht rapport, zeker niet als een kind de mogelijkheid niet
heeft om hoger te scoren.
Samen proberen we er wel achter te komen wat de oorzaak kan zijn van
tegenvallende resultaten, samen zoeken we naar mogelijke, concrete
oplossingen om het de volgende keer beter te doen.
Het is dus echt niet aangewezen om rapportresultaten van broers, zussen of
klasgenoten te vergelijken.
Advies: Beloon je kind voor de gerealiseerde inzet en niet enkel voor de behaalde
resultaten.
Om voor iedereen gepaste leerzorg te kunnen garanderen dringen wij er
uitdrukkelijk op aan dat ouders ingaan op elke uitnodiging tot overleg.
Elk rapport wordt door de ouders ondertekend en de eerstvolgende maandag,
met de gele toetsenmap en via de kinderen, terugbezorgd aan de titularis.
Donderdag 22 oktober 2020

Eerste rapport. Bespreking kan op vraag
van de titularis of op vraag van de ouders.

Donderdag 17 december 2020

Tweede rapport. Oudercontact met
individuele bespreking en beoordeling.

Donderdag 25 februari 2021

Derde rapport. Bespreking kan op vraag
van de titularis of op vraag van de ouders.

Donderdag 29 april 2021

Vierde rapport. Bespreking kan op vraag
van de titularis of op vraag van de ouders.

Maandag 28 juni 2021

Vijfde rapport. Oudercontact met
individuele bespreking.
Eindbeoordeling en advies.

Onze milieuzorg en de nauwe samenwerking met recyclagebedrijven.
Ook dit schooljaar dragen wij een steentje bij om het milieu te sparen.
We sorteren en scheiden verschillende soorten afval en we maken onze kinderen
vertrouwd met recycleren en het nut van selectief afval ophalen.
Vanuit onze visie op duurzaamheid zorgen wij daarnaast, als geregistreerd
inzamelpunt van huishoudelijke batterijen en van lege printercartridges, dat
minder nieuwe grondstoffen uit de natuur gehaald moeten worden.
Hiervoor werken wij samen met 2 betrouwbare partners. Twee gespecialiseerde
firma’s die de door ons ingezamelde materialen ophalen en opnieuw verwerken.
Partner 1: Bebat.
BEBAT geeft al 20 jaar gebruikte batterijen een nieuw
leven, door ze in te zamelen, te sorteren en netjes te
recycleren.
Partner 2: Ecoplus.
Ecoplus Services is reeds geruime tijd actief in het
inzamelen van lege inkt- en tonercartridges. Deze lege
cartridges worden gecontroleerd, opnieuw gevuld en
terug op de markt gebracht.
Dus doe mee, zet je vuilnisbak op dieet en deponeer al je lege huishoudelijke
batterijen en alle gebruikte printercartridges in onze inzameltonnen.
Je vindt ze in de hall van de school!

Goed om weten…
Wil je als ouder Nederlands leren? Wij helpen je graag op weg.
Ben je ouder dan 16 jaar en wil je Nederlands leren of oefenen in Brussel?
Ga dan snel naar het Huis van het Nederlands voor
persoonlijk advies over Nederlandse lessen,
zelfstudie of activiteiten om Nederlands te oefenen.
Je kan er ook meteen inschrijven voor een cursus
Nederlands.
Adres:
Philippe de Champagnestraat 23
1000 Brussel
Telefoon: +32(0)2 313 96 00
Mail:
info@huisnederlandsbrussel.be
Welkom in de bibliotheek van Ukkel !
De Broyerstraat 27 te 1180 Ukkel
02/331.28.24
www.ukkel.bibliotheek.be
bibliotheek@ukkel.brussels
Bereikbaar met het openbaar vervoer.
Maandag, donderdag en zondag gesloten
Dinsdag 15.00 – 19.00 uur
Woensdag en vrijdag 14.00 – 18 uur
Zaterdag 10.00 – 14.00 uur

De schooltoneelvoorstellingen voor de kinderen gaan dit jaar door in:
Gemeenschapscentrum de moelie
Sint-Sebastiaanstraat 14 te 1630
Linkebeek
info@demoelie.be

02 380 77 51 -

Gemeenschapscentrum Het Huys
Egide van Ophemstraat 46 te 1180 Ukkel
02 343 46 58 - hethuys@vgc.be

Voor anderen zorgen kan echt gelukkig maken.
Zoals Jezus ons leerde willen wij zorg dragen voor al wie kwetsbaar arm of
hulpbehoevend is. We willen gevoelig zijn voor hun noden. Delen met de armen
laat ons immers het Evangelie in zijn diepste waarheid begrijpen.
Om in Zijn voetstappen te treden stelden wij een aantal prioriteiten om anderen
te helpen.
Rond de kerstperiode steunen we, traditiegetrouw, de
eindejaarscampagne van Welzijnszorg. Welzijnszorg is een
katholieke vzw die rond de kerstperiode sensibiliseert rond een
bepaald aspect van armoede in Vlaanderen en Brussel.
In ruil voor een kleine bijdrage krijg je een dampende beker
lekkere soep en help je het goede doel.
Meer info over Welzijnszorg:
https://welzijnszorg.be
De vastenperiode staat dan weer in het teken van Broederlijk Delen.
We maken gebruik van het inspirerend educatief aanbod van
de organisatie en bieden, via de spaardoosjes in de klassen,
wat financiële steun voor hun strijd tegen wereldwijde
ongelijkheid.
Meer info over Broederlijk Delen:
https://www.broederlijkdelen.be
Alle kinderen horen dezelfde
rechten te hebben. Ze moeten de
kans krijgen om naar school te gaan
en te genieten van een goede
opvoeding. Enkel dan kunnen ze
later een goede job vinden,
veranderingen teweegbrengen in hun
samenleving en zelf keuzes maken. Onze school steunt dit project van Plan
international. Uw steun, door bijvoorbeeld de maandrekening af te ronden, helpt
mee deze verandering te realiseren.
Meer info over Plan International vzw:
https://www.planinternational.be

Overzicht van de maatregelen per pandemiefase.
Dagen school
Ouders aan de
schoolpoort
Mondmaskers
leerkrachten
Mondmaskers
kinderen
Warme
maaltijden
Trakteren bij
verjaardag
Speeltijd
Naschoolse
bewaking
Leeruitstap
Contacten met
ouders.
Verluchting en
ventileren
Inschrijvingen

Alle leerlingen worden elke dag op school verwacht.
Normaal
Mondmasker verplicht op het schooldomein.
Ouders hebben tijdelijk geen vrije toegang
tot de speelplaats.
Neen
Social distancing tussen volwassenen. Indien
de afstand niet gegarandeerd kan worden
draagt het personeel een mondmasker.
Neen
Niet verplicht maar toegestaan tijdens de
speeltijden en bij het verlaten van de school.
Ja
Ja
Neen. Eigen lunchpakket in
de klasbubbel opeten.
Gewone
Enkel apart ingepakte porties worden
werking
uitgedeeld.
Gewone
Gewone
Gewone
Alternerende
werking
werking
werking
pauzes
Gewone
Gewone
Geen bewaking op
werking
werking
woensdagnamiddag
Gewone
Kan
Neen
Neen
werking
eventueel
Gewone
Ja, volgens
Contactloos (digitaal). Enkel
werking
regels in de
essentiële bijeenkomsten
samenleving mits veiligheidsmaatregelen.
Gewone
Extra verluchten en ventileren. Gezondheid
werking
gaat boven comfort.
Gewone
Gewone
Digitaal of
Enkel digitaal
werking
werking
na afspraak
Basishygiëne Ja
Ja
Ja

Handen extra
ontsmetten
 Indien in onze gemeente de pandemiesituatie acuut is kan, na overleg met de
bevoegde diensten, overgeschakeld worden naar fase oranje of fase rood.
 Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet, gaat naar huis en laat zich
testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt
iedereen met wie de zieke contact had, opgespoord via contactonderzoek.
 In functie van de veiligheid voor onderwijspersoneel, leerlingen en ouders, kan
overgegaan worden tot quarantaine. Voor klasgroepen die in quarantaine moeten
gaan, wordt afstandsonderwijs voorzien.

