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 Ouders, samen met het kind,  hebben de uiteindelijke beslissing voor het maken van de 
studiekeuze van hun kind.

 Voor een aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften werkt de klastitularis in 
samenspraak met het zorgteam een BASO-fiche uit. De CLB-medewerker kan hierbij 
ondersteunend optreden. De uitgewerkte BASO-fiche wordt met de ouders tijdens een 
oudercontact besproken. De fiche wordt door de ouders afgegeven bij de inschrijving in de 
secundaire school.  

 In de loop van het tweede semester worden met de leerlingen van het 6de leerjaar een aantal 
secundaire scholen bezocht. (Doedagen VTI Deinze, Kennismakingsdagen Onderwijs 
Oudenaarde). Het is de bedoeling om een beter zicht te krijgen op het technisch onderwijs. 
Hierdoor zijn de leerkrachten ook beter geïnformeerd over het studieaanbod in deze 
scholen. 

 
 
 

6 Schoolorganisatie 
 

6.1 Dagindeling __________________________________________________ 
 

De lessen gaan door elke dag van 8.45 uur tot 11.55 uur en van 13.20 uur tot 16.05 uur, 
behalve de woensdag waar de lessen eindigen om 11.30 uur en de vrijdag om 15.00 uur. Mogen 
wij U hierbij vragen erover te waken dat uw kinderen tijdig op 
school zijn zodat de lessen niet nodeloos door telaatkomers 
gestoord worden.    
De speeltijd in de voormiddag begint om  
10.25 uur en eindigt om 10.40 uur. 
De speeltijd in de namiddag begint om  
15.00 uur en eindigt om 15.15 uur. 
 
Middagtoezicht : 

 

vóór 13.05 uur terug op school aanwezig zijn, moeten o
ouders moeten hun (laattijdige of vroegtijdige) aanwezigheid tussen 12.10 uur en 13.05 uur melden 
aan de leerkracht die toezicht doet. De tarieven  
 
 

6.2 Voor- en naschoolse opvang ______________________________________ 
 

Vanaf het schooljaar 1996-1997 is er in samenwerking met alle Zingemse scholen eenzelfde 
voor- en naschoolse kinderopvang. Deze opvang is schooleigen, dit betekent dat elke school deze 
opvang inricht. 
De begin- en einduren van de voor- en naschoolse opvang, alsook de tarieven zijn op alle scholen 
gelijk gesteld.  


