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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.  
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van het schooljaar. 
Er zal een boete na 18.00 uur worden afgehaald.

  
6.3 Opvang op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen ____________________ 

 

 
Op woensdagnamiddag organiseert het IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang) van de gemeente 
opvang van 13.00 uur tot 18.00 uur. Deze instantie zorgt ook voor de opvang tijdens de 
schoolvakanties en de schoolvrije dagen. Bij het begin van het schooljaar wordt hieromtrent u 
een brochure bezorgd.  

 De opvang gaat door in de Vrije Basisschool van Ouwegem. (Molendamstraat 8A) 
 De kinderen van de vrije school van Huise worden onder begeleiding naar de 

opvanglocatie gebracht. Deze buitenschoolse opvang sluit dus aan op de naschoolse 
opvang.  

 Voor praktische info i.v.m hoe inschrijven kan u terecht bij Alexine Browaeys  
09/389.68.17  ibo@ocmwzingem.be 
Op het secretariaat van de school kan u terecht voor een onthaalmap, waarin ook alle 
nodige info is opgenomen. 

 Gelieve de school tijdig te verwittigen als uw kind gebruik maakt van de 
woensdagnamiddagopvang 
 

Inschrijven voor de eerste keer 

Inschrijven is verplicht wanneer u voor de eerste maal gebruik wil maken van de opvang. Dit kan 
door het inschrijvingsformulier in te vullen en het huishoudelijk reglement te ondertekenen. Bij 
voorkeur na telefonische afspraak met één van de coördinatoren. Zo kan u meteen 
kennismaken, en het huishoudelijk reglement zal toegelicht worden. Tijdens het 
inschrijvingsmoment kan u als ouder op uw beurt alle noodzakelijke informatie over uw kind (vb. 
medisch) aan de verantwoordelijke doorgeven. 

Is het de eerste keer dat je kindje opgevangen wordt in Wanneland? Kom dan eens langs op een 
woensdagnamiddag. De begeleidsters en coördinator geven met plezier meer uitleg over onze 
werking. 

 
6.4 Leerlingenvervoer ______________________________________________ 

 

Het vervoer van en naar het zwembad geschiedt door een bus die ingelegd wordt door het 
gemeentebestuur. 
Voor de occasionele uitstappen doen wij beroep op een busmaatschappij. 
 

6.5 Middagmalen _________________________________________________ 
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om op school te blijven 
eten.
 
Ze hebben hierbij volgende mogelijkheden:  
 Volledig eetmaal: soep, aardappelen, groenten en vlees. Dit kan elke ochtend door uw kind 

besteld worden bij de leerkracht. 
 Boterhammen meebrengen. Indien gewenst, kunnen ze soep bestellen. Een eigen drankje 

(geen frisdrank) mag ook. Water is steeds voorradig. 
             

aar. 
 
 

6.6 Fruitdag op school _____________________________________________ 

 Woensdag is er fruitdag op school. Dit betekent dat alle kinderen fruit meebrengen als 
tussendoortje i.p.v. een koek. Indien mogelijk, vragen wij om het fruit reeds te wassen en 
eventueel te schillen. ( zeker bij de kleuters.)         

De bedoeling van dit initiatief is het eten van fruit 
te stimuleren. Moedig uw kind aan om ook op andere 
dagen fruit als tussendoortje mee te brengen. 
 
 
 

 
6.7 Traktatie ter gelegenheid van verjaardagen _________________________ 

Voor de traktatie van verjaardagen vragen we om geen snoep mee te brengen. Een stukje  
 

kunnen de leerlingen een heel schooljaar lang genieten. 
 

6.8 Tijdschriften ________________________________________________ 
 

De tijdschriften uit Averbode, vanaf Dopido tot Vlaamse Filmpjes, blijven toonaangevend in het 
Vlaamse land. Reeds tientallen jaren slagen bekwame redacteurs erin kinderlijke informatie te 
koppelen aan gebruiksklare documentatie voor de klas. De waarde hiervan moet niet meer 
bewezen worden. Daarnaast krijgen de leerlingen de kans in te tekenen op tal van andere 
facultatieve  aanbiedingen zoals Boektoppers, e.a..  
Mogelijkheden per leerjaar : zie bijdrageregeling 
U ontvangt hierover ten gepaste tijde alle nodige informatie via Gimme 
Niemand is echter verplicht deze tijdschriften te bestellen. Er wordt met geen enkel tijdschrift 
in de klas gewerkt. Inschrijven gebeurt via de inschrijfstrook op Gimme, maar de betaling wordt 
steeds via de maandrekening gedaan. Geef Uw kind nooit geld mee ook al staat het vermeld op de 
reclamefolder 
 

6.9 Sport op school _______________________________________________ 
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Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel 
vrijstelling op basis van een doktersattest. 

 
1) Kleuterturnen :   
 - De turnlessen worden gegeven door een leerkracht lichamelijke opvoeding. 
 - De turnlessen gaan door in de turnzaal van de school of op de speelplaats of op de 

speelweide. 
 - Elke kleuterklas krijgt 2 lestijden bewegingsopvoeding per week. De tijdstippen 

 worden u bij het begin van het schooljaar meegedeeld.  
 -  
 - De klastitularis voorziet uiteraard zelf nog een aantal bewegingsmomenten voor haar 

kleuters 
 
2) Turnen in de lagere school :  

 - De turnlessen worden gegeven door een leerkracht lichamelijke opvoeding. 
 - De turnlessen gaan door in de turnzaal van de school of op de speelplaats of op de 

speelweide. 
 - Elke klas krijgt 2 uur turnen per week. 
 - Het turnuniform bestaat uit een groene met het schoollogo, een zwart broekje, (witte) 

kousen en gymschoenen of sportschoenen. Het turnuniform (T-shirt en broekje) kan op 
school aangekocht worden. Wij raden alle ouders aan  daar iedereen eenzelfde uniform 
heeft  zowel het broekje als het T-shirt en eventueel de gymschoenen duidelijk te 
voorzien van naam en voornaam. 

 - een turnzak 
met het logo van de school erop, waarop de leerlingen hun naam kunnen noteren. De 
bedoeling hiervan is dat de hele lagere schooltijd het turngerief daarin bewaard wordt. 

 

3) Afspraken i.v.m. zwemmen 

 - De zwemlessen worden gegeven door de leerkracht lichamelijke opvoeding met 
assistentie van    

 - De zwemlessen gaan door in het stedelijk zwembad van Oudenaarde. 
 - De leerlingen worden verdeeld in zwemgroepen. Elke zwemgroep krijgt evenveel 

zwembeurten. 
 - De klastitularis verwittigt u via de schoolagenda telkens wanneer het zwemmen voor 

uw kind plaatsvindt.  
Zorg ervoor dat de leerlingen op de afgesproken dag hun zwemgerief bijhebben !   
  -  

Het zesde leerjaar zwemt gratis ! 

3) MOEV-activiteiten :  
- Elk schooljaar neemt elke klas van de lagere school tijdens de klasuren deel aan een 

 
- Deze activiteiten gaan door in sportzalen van een aantal locaties waaruit kan gekozen 
worden. 
- 
brochure) 
- Sommige activiteiten gaan door op woensdagnamiddag, waarvoor de leerlingen zich dan 
vrijblijvend kunnen inschrijven. 
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4) Initiatieven van Creakindo en het gemeentebestuur: 
- 
klassen van alle scholen. 
- 
voor alle Kruisemse scholen.  
- Voor de organisatie en de realisatie van deze initiatieven wordt door de gemeentelijke 
sportdienst beroep gedaan op lesgevers van BLOSO. 
- De kostprijs van deze sportdagen ( +/- nd) wordt integraal gedragen door 

 
 

6.10 Persoonlijke bezittingen _________________________________________ 
 
Op 

 
De school zorgt voor voldoende spel & speelmateriaal om tijdens de speeltijden aan te bieden 
aan de kinderen. 
 
Op onze school worden volgende zaken verboden :                   

 Ruilen van persoonlijk materiaal 
 Het gebruik van een GSM 
 Multimedia-apparatuur 
 Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden. 

 
6.11 Eerbied voor materiaal _________________________________________ 

 
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken op school en 
thuis. Zowel ouders als leerlingen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het 
schoolmateriaal. 
Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, 
dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de 
ouders. 
 

6.12 GIMME  Het online infoplatform _________________________________ 
 
Bij de inschrijving van je kind krijg je een uitnodiging om je via je emailadres te registreren op 
GIMME  het online infoplatform. 
Als ouder kan je enkel de kanalen van de klassen van jouw kinderen volgen. 
Zowel de directie als de klasleerkracht post hier regelmatig een bericht op. 
De kalender wordt telkens voor de start van de maand ingevuld 
en is raadpleegbaar door de ouders. Er wordt de dag voor een 
activiteit ook telkens een mail naar jouw mailadres gestuurd ter 
herinnering.      

 
klasactiviteiten wordt GIMME vaak gebruikt. 
 

 


