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Beste ouders
Ons schoolreglement bestaat uit 3 delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en
contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er
wel nauw mee verbonden, daarom worden ze hier toch opgenomen. We noemen dit de
onthaalbrochure.
In het tweede deel vind je het pedagogisch project. Dit is een korte tekst bij de onthaalbrochure.
In het derde deel vind je het eigenlijke schoolreglement dat bestaat uit schooleigen afspraken: de
engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de
leerlingengroepen, afwezigheden, schooluitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan
huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, welzijnsbeleid, revalidatie, privacy,
verzekering, vrijwilligers en leefregels.
Het andere deel is de infobrochure onderwijsregelgeving.
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige
schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het
eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig
van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden
aan de ouders voorgelegd, die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde
schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.
Wij hopen op een goede samenwerking!
De directie en het schoolteam

De onthaalbrochure.
De structuur van de school
Schoolbestuur:
VZW Vrij Katholiek Onderwijs Maldegem (VKOM)
Voorzitter: Nicole De Smet
Marktstraat 15
9990 Maldegem
Scholengemeenschap
Katholieke Basisscholen Maldegem
Directeur Coördinatie Scholengemeenschap: Eric De Baere
vocodi.kbm@telenet.be
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Samenstelling van de KBM:
• Gesubsidieerde Vrije Basisschool de Ark I – Marktstraat 15
• Gesubsidieerde Vrije Basisschool de Ark II – Zwarte Zusterslaan 1
• Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool Zuster Maricolen – Marktstraat 15
• Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Parel – Donkstraat 118
Deze 4 scholen horen bij het schoolbestuur VZW VKOM.
• Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Papaver – Adegem Dorp 16A
• Gesubsidieerde Vrije Basisschool de Klei(t)heuvel – Kleitkalseide 107
Deze 2 scholen horen bij het schoolbestuur VZW Schoolcomité Adegem en Kleit.
De ouderraad
Onze school schermt zich niet af van de buitenwereld. We streven naar een goede samenwerking
tussen ouders en leerkrachten. De ouderraad “ Samen Sterk” slaat in veel gevallen de brug tussen
alle ouders en de school. Door hun ondersteuning en initiatieven werken we samen aan de
opvoeding van de kinderen, hun veiligheid en de organisatie van het schoolgebeuren.
Deze oudervereniging wordt via een algemene vergadering gekozen en samengesteld. Op hun
vergaderingen wordt naast de directie, een afvaardiging van de leerkrachten uitgenodigd. Elke
ouder kan toetreden tot de oudervereniging. Je kan de facebook pagina van de ouderraad
raadplegen op www.facebook.com/ouderraadsamensterk
De schoolraad
De schoolraad oefent haar bevoegdheden uit zoals beschreven in het participatiedecreet:
1.

2.

Facultatief advies aan het schoolbestuur en de directie over alle aangelegenheden die het
personeel, leerlingen, ouders aanbelangen en over de algemene organisatie en werking van de
school.
•
•
•
•
•

3.

Verplicht advies aan het schoolbestuur en de directie over:
de bepaling van het profiel van de directeur
het studieaanbod
samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en externe instanties
het nascholingsbeleid
beleid inzake experimenten en projecten

Overleg met het schoolbestuur en de directie over:
• het schoolreglement
• bijdrageregelingen
• het schoolwerkplan
• beleidscontract tussen de school en het CLB
• jaarplanning van extra-muros activiteiten en parascolaire activiteiten
• infrastructuurwerken
• aanwending van het lestijdenpakket
• welzijns- en veiligheidsbeleid
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De schoolraad bestaat uit 3 geledingen:
Geleding pedagogische raad
Mevr. Stefanie Minten
Mevr. Katrien Deleu
Geleding ouderraad
Mevr. Saskia Strubbe
Mevr. Wendy Sibiet
Geleding lokale gemeenschap
Mevr. Leen Timmerman
Mevr. Dominique François
Waar en wanneer naar school?
Onze school heeft twee vestigingsplaatsen

Donkstraat 118, Maldegem-Donk
-

eerste, tweede en derde kleuterklas
eerste en tweede klas lager onderwijs
bureel van de directeur
secretariaat
opvang en refter

Paardekerkhof 1A, Maldegem-Donk
-

derde, vierde, vijfde en zesde klas lager onderwijs.
turnzaal

Stipt beginnen… tijdig stoppen
Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
WOENSDAG !!

VOORMIDDAG
08.40 - 11.50

NAMIDDAG
13.25 - 15.45

08.25 - 12.00

De schoolpoort gaat open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 8.25u en 13.10u op
woensdag om 8.10u. Vanaf dan wordt het toezicht gewaarborgd door het schoolteam.
Zolang de schoolpoort niet geopend is, zijn de leerlingen nog niet onder toezicht van de
begeleiders of de leerkrachten.
Mogen wij met aandrang vragen om STIPT onze uurregeling te volgen.
Dit geldt eveneens voor de kleuterafdeling!
Onthaalbrochure en pedagogisch project 2016-2017

pagina 4

Jaarplanning van het schooljaar 2016-2017
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
Donderdag 1 september 2016
Vrije dagen van het eerste trimester
Maandag 3 oktober 2016 (lokale verlofdag)
Dinsdag 4 oktober 2016 (pedagogische studiedag)
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2016 tot en met zondag 6 november 2016
Vrijdag 11 november 2016 ( Wapenstilstand)
Kerstvakantie:
Van maandag 26 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017
Vrije dagen van het tweede trimester
Woensdag 25 januari 2017 (pedagogische studiedag)
Krokusvakantie: van maandag 27 februari 2017 tot en met zondag 5 maart 2017
Paasvakantie:
Van maandag 3 april 2017 tot en met maandag 17 april 2017
Vrije dagen van het derde trimester
Maandag 1 mei 2017 (dag van de arbeid)
Donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaart)
Vrijdag 26 mei 2017 (brugdag)
Maandag 29 mei 2017 (lokale verlofdag)
Maandag 5 juni 2017 (Pinkstermaandag)
Laatste schooldag
Vrijdag 30 juni 2017
Enkele belangrijke data
•
•
•
•
•

Open klasdag: dinsdag 30 augustus van 17:00 uur tot 19:00 uur
Eerste communie: zaterdag 20 mei 2017 om 14:00 uur
Plechtige Communie en Heilig Vormsel: weekend na O.-L.-H.-Hemelvaart
Infoavond kleuters, L1 en L2: maandag 5 september
Infoavond L3, L4, L5 en L6: dinsdag 6 september
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Leerkrachtenteam De Parel Donk. 2016-2017
Kleuterschool:
Peuters en
1ste kleuterklas
2de en 3de
kleuterklas

Carine Claeys en
Stefanie Minten
Katrien Deleu en Jolien Ryckeboer

Lagere school:
Eerste leerjaar

Bieke Pieters

Tweede leerjaar

Mariska D’Hooge

Derde leerjaar

Savina De Wulf

Vierde leerjaar

Els Van Basselaere

Vijfde en
zesde leerjaar

Svea Potier

Leerkracht Bewegingsopvoeding kleuter en lager:
Marion De Baets
Zorgcoördinator:
Monique Claeys
ICT-coördinator:
Paul Van Poelvoorde
Kinderverzorgster:
Conny De Baere
Directie:
Monique Claeys
Interne beroepscommissie in geval van tijdelijke uitsluiting:
bestaat uit schoolinterne en schoolexterne leden.Commissie inzake Leerlingenrechten
Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel
02 553 92 12
Commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
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Commissie zorgvuldig bestuur.
Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
AGODI
t.a.v Marleen Broucke
Adviseur
Kamer 1C 24
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 56
Zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
Klachtencommissie Katholiek onderwijs Vlaanderen
Adres: Klachtencommissie Katholiek onderwijs Vlaanderen
Guimaarstraat 1
1040 Brussel
02 507 06 01
secretariaat@katholiekonderwijs.vlaanderen
V.C.L.B:
Dhr. Luc Haerens
Mevr. Laurette Dhoore
Mevr. An Deduytsche
Dr. Veerle Goossens
Visstraat 14, 9900 Eeklo ( 09 376 70 50

Leerlingbegeleiding en oudercontacten
CLB
Het centrum voor leerlingenbegeleiding is belast met de begeleiding van de leerlingen. Zij zoeken
samen met het schoolteam naar oplossingen voor kinderen met emotionele, verstandelijke of
sociale problemen. Het medisch onderzoek is wettelijk verplicht. De ouders hebben het recht zich
te verzetten tegen de vermelde schoolarts. Gelieve in dat geval de schooldirectie en het CLB te
contacteren. Ouders kunnen een medewerker van VCLB ‘Het Meetjesland’ na afspraak op school of
in het centrum zelf consulteren.
Data rapporten en oudercontacten
- Dinsdag 25 oktober 2016 (+ oudercontact)
- Vrijdag 23 december 2016
- Dinsdag 21 februari 2017 (+ oudercontact)
- Vrijdag 28 april
- Donderdag 30 juni 2017 (+ oudercontact)
- Oudercontact 1ste en 2de kleuterklas: 2de trimester
Onthaalbrochure en pedagogisch project 2016-2017
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-

Oudercontacten 3de kleuterklas: 1 in 1ste trimester en 1 in 3de trimester.

Ouders zijn ook buiten deze geplande contacten welkom, best na afspraak.
Kindcontact
Evaluatie maakt deel uit van het leerproces. Daarom zal elke klasleerkracht (van het 1ste tot en met
het 6de leerjaar) tweemaal per jaar tijd maken voor elk kind om hun leerproces en welbevinden te
beluisteren. De leidster van de 3de kleuterklas houdt in het 2de semester een eerste kindgesprekje
via allerlei pictogrammen. Ze polst naar het welbevinden van de kleuter.
Rapport
Tijdens het schooljaar krijgen de leerlingen na het afsluiten van een leerperiode een rapport. Er zijn
geen vaste data meer omdat we evaluatie zien als een deel van het leerproces. Het rapport is een
communicatiemiddel dat vooral de individuele leerwinst van een kind moet tonen. We voorzien ook
een beoordeling van de leef- en leerhouding.
We vragen om het rapport te ondertekenen door één van de ouders of de voogd.

Voor- en naschoolse opvang, middagopvang
Elke morgen vanaf 07:00 uur worden de kinderen opgevangen door mevr. Karine Decorte . Na
schooltijd (vanaf 16.00) is er opvang mogelijk tot 18:00 uur (Mevrouw Karine Decorte verzorgt de
avondopvang). Hiervoor betalen de ouders € 1,00 per begonnen half uur. Op woensdagmiddag is
er opvang voorzien tot 17:30 uur! Hiervoor betalen de ouders € 0,45 per begonnen kwartier.
Indien uw kind tijdens de opvang een drankje gebruikt, zal dit op het einde van de maand op de
schoolrekening staan. Voor een drankje betaal je € 0,50. Vanaf 2005 is de kinderopvang (ook ’s
middags) fiscaal aftrekbaar. De school zorgt bij het einde van het schooljaar voor een fiscaal attest.

Onze kinderen kunnen ‘s middags op school overblijven. Voor het middagtoezicht vragen we een
symbolische bijdrage van € 1,00.
Bij hun lunchpakket kunnen de leerlingen een drankje meebrengen van thuis, een drankje vragen of
soep drinken. Voor de soep en het drankje betaal je € 0,50. De kinderen kunnen ook steeds (gratis)
kraantjeswater vragen.
De kinderen kunnen ook warm eten op school, de prijs bedraagt € 3,00+ € 1,00 (remgeld). De soep
is bij een warme maaltijd inbegrepen. Elke maand krijgen de kinderen een menu mee, waarop de
ouders kunnen intekenen. Indien u door omstandigheden de dag zelf de maaltijd wil annuleren of
er een wil bestellen kan dat tot 9 uur.
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Vrije Basisschool “De Parel”:
Waar wij naar streven…

2. Ons pedagogisch project.
Kent u het levensverhaal van een oester ?
Het begint met een zandkorreltje binnenin een oester. Laagje per laagje wordt dit wonderbaarlijk
stukje schepping met parelmoer bekleed. Zo groeit het uit tot een zeldzaam en uniek juweeltje.
Het kost heel wat moeite om parels op de zeebodem te vinden en ze boven te halen. Het loont
echter de moeite !
Op het eerst zicht lijken alle parels op elkaar. Maar ... schijn bedriegt. Elke parel is net als elk kind
uniek.
Op onze school zijn kinderen als parels. Ze krijgen de kans hun persoonlijkheid te ontwikkelen. De
schelp kan open zijn of gesloten ; wij willen hen vanuit een veilig milieu leren kijken naar de wereld.
Parels ogen mooi aan een snoer. Vandaar dat we veel belang hechten aan het samen-leven op
school.
Vanuit onze christelijke levensvisie willen we de eigenheid van elkeen respecteren. We proberen zo
veel mogelijk tegemoet te komen aan een onderwijs op maat van elk kind. Op die manier krijgt elk
kind maximale groeikansen. Zo voelen zij zich goed in hun vel.
En dat is wat we beogen : kinderen die schitteren als parels !
Een christelijke school zijn.
De christelijke zingeving en beleving doordringen het hele schoolgebeuren. Deze opdracht is voor
ons een uitdaging en een dienst aan de kinderen. Wij willen aandacht schenken aan vertrouwen,
het geloof in eigen mogelijkheden tegenover de eigen grenzen en beperkingen. We willen kinderen
leren leven in verbondenheid met zichzelf, anderen, natuur en cultuur. We willen hen gevoelig
maken voor wat goed is en wat kwaad is. We willen hen leren openstaan voor de symboliek van
geloofstaal, rituelen en vieringen van de Kerk.
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