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De Zonnebloem
Oude Diestsestraat 4
3473 Waanrode
tel. + fax 016/77 72 67
e-mail : vbw-zonnebloem@scarlet.be

Beste ouders,
Betreft : Toelichting bij de schoolbrochure
1. Wat is nieuw in onze brochure ?
 Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs
Momenteel ligt ontwerpregelgeving voor die bepaalt dat leerlingen die op
het einde van het basisonderwijs geen getuigschrift basisonderwijs
behalen een getuigschrift ontvangen dat aangeeft welke doelen zij wel
bereikt hebben. We hebben dit punt hieraan aangepast.
 Verduidelijkingen bij beroepsprocedures tegen evaluatiebeslissingen en
definitieve uitsluitingen
We hebben ter verduidelijking toegevoegd dat een zitting van de
beroepscommissie enkel verzet kan worden bij gewettigde reden of
overmacht en
dat de samenstelling van een beroepscommisise uitzonderlijk in de loop
van een betwisting kan wijzigen in geval van ziekte, overmacht of
onverenigbaarheid.
 Bedragen maximumfactuur (verhoging meerdaagse uitstappen)
 Revalidatie/Logopedie
De informatie in dit punt is uitgebreid en logischer geordend.
 Klachtenregeling
Enkele praktische verduidelijkingen bij de werking van de
klachtencommissie.
 Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen
met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd
voor een gesprek.
Gelieve het afwezigheidsbericht dadelijk mee te geven wanneer uw kind
terug naar school komt na een ziekte. Indien dit niet in ons bezit is, zijn
wij verplicht om deze afwezigheid aan te duiden als problematische
afwezigheid. U wordt hiervan op de hoogte gebracht en wordt gevraagd
een document te ondertekenen.
o Wij bieden zelf geen drank meer aan. Er wordt gevraagd dat kinderen
zelf een drinkbus met water of een hersluitbaar flesje met water
meebrengen. Geen fruitsap of frisdranken!
2. Aandachtspunten:
 Naschoolse bewaking 30 min. na schooltijd.
 Kinderen niet voor 8 uur op school!
 Koekendoosjes, papiertjes terug mee naar huis
 Brooddozen en tussendoortjes in eetzak
 Verjaardagsuitnodigingen niet in of rond de school uitdelen





Kom op tijd (ook voor kleuters)!
Woensdag = fruitdag
Geen drank meer!!!

In de loop van de komende dagen krijgt u volgende documenten :


De volledig vernieuwde schoolbrochure. (wanneer we weten welke ouders een
schriftelijke versie wensen)



In te vullen documenten
Volgend document graag nakijken tegen 4 september
- Leerlingfiche (al ingevuld, nog enkel verbeteren !)
Graag hadden wij de volgende documenten ingevuld terug ten laatste vrijdag
8/09
Gelieve alle documenten terug mee te geven, ook al blijven ze leeg!
Alvast bedankt voor uw medewerking !
- abonnementen
- zorgdossier
- Hoe komt uw kind naar school ?
- privacy ( doorgeven van adressen en foto’s )
- ouderlijk gezag
- hoe wens ik brieven/brochure ?
-

goedkeuring schoolreglement en engagementsverklaring (ten laatste de
week nadat de brochure wordt meegegeven)



Bij
-

te houden en in te vullen indien van toepassing
toedienen medicatie
afwezigheidsattesten ( 4 per schooljaar voor leerplichtige leerlingen )
niet mee turnen
niet mee zwemmen (vanaf groep 3)



Indien u uw kind(eren) vroeger komt halen of uw kind te laat op school komt,
gelieve u te melden op het bureel om het desbetreffende document in te
vullen.

3. Niet vergeten !
U kan op het bureau ook formulieren krijgen voor aanvraag van een
studietoelage. U kan ze ook zelf downloaden op volgende website :
http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

Vriendelijke groeten
Het team van De Zonnebloem

