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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 _________________________________________________ 


