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WELKOM TERUG!

Wat fijn om jullie na een zalige zomervakantie weer te mogen verwelkomen
op onze toffe school aan zee!
Tijdens de vakantie zaten we niet stil. De firma Vandenbogaerde
installeerde een prachtige houten verdieping in de tweede kleuterklas. Voor
de lagere afdeling investeerden we in nieuwe boeken en werkschriften, zij
gaan in september (net zoals de kleuterafdeling) van start met het nieuwe
leerplan ZILL.
In een eerste nieuwsbrief geven we je graag wat nieuwe schoolinfo. Alle
andere info (zoals bijdragregeling digitale schoolbrochure, schoolvisie …) vind je
terug op de website. Gelieve de invulblaadjes aan te vullen en vóór 9
september mee te geven met de kinderen.
We verwelkomen de ouders graag op onze schoolopener van 2 september.

SCHOOLUREN/OPVANG/STUDIE

De school is ’s morgens vanaf 8.35 u. open; vanaf 8.50 u. starten de lessen.
Je zoon/dochter is dagelijks vanaf 7.30 u. welkom in de opvang van onze
school. Op woensdag voorzien wij opvang tot 12.30 u. De opvangjuf is op
andere avonden aanwezig tot 18.00 u.
Vanaf het tweede leerjaar blijven leerlingen een kwartier (tot 16.15 u.) in
de studie. Vanaf het derde leerjaar blijven de kinderen tot 16.45 u. in de
studie, daarna kunnen ze eventueel tot 18.00 u. naar de opvang.
Heb je opvang nodig vóór 7.30 u. of na 18.00 u., op woensdagnamiddag of
op schoolvrije dagen? Dan verwijzen we je graag door naar de
buitenschoolse kinderopvang ‘BKO De Deugniet’: Manitobalaan 1B, 8400
Oostende – tel. 059 51 63 05.
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KALENDER

Ma 2
Ma 2

07:30
08:35
08:50

Start opvang: 1,00 EUR per half uur
Van harte welkom! Een kopje koffie of thee?
Schoolopener

Di 3
Ma 9

12:45
16:00

L1-L6: Eerste zwembeurt
Start van de studie: vanaf het tweede leerjaar
1,00 EUR per beurt

Di 10
Vrij 13

Di 17
Woe 18

12:45
09:30
12:30
13:30
08:50
12:45
8.35
09:00

L1-L6: Zwemmen
L5: Waterstof, da’s tof!
Opstellen kiesprogramma leerlingenraad
L6: Waterstof, da’s tof!
L5-L6: Openingsdag project oceaan
L1-L4: Zwemmen
Toon je sport @ school
Bezinningsmoment

12:45

Voorstellen nieuwe leerlingenraad
Begin van de herfst
L1-L6: Zwemmen
K3, L1-L6: Loop Oostende naar de top

Vrij 20

Za 21
Di 24
Woe 25

12:45

9 oktober

Openlesdag

Volg je schoolvrije dagen, pedagogische werkdagen en andere activiteiten graag
via de digitale weg?
Je
vindt
de
kalender
steeds
terug
op
https://olko.be/kalender/
kalenderoverzicht/.
Heb je een digitale kalender (Google Agenda) op je smartphone? De juf of
meester deelt de link naar de klaskalender met plezier, vraag er gerust
naar!
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AFWEZIGHEDEN

Gelieve de school steeds te verwittigen bij afwezigheid van je kind.
Kinderen die in het jaar 2013 of vroeger geboren zijn, zijn leerplichtig en
moeten hun afwezigheid daarom staven met een document:
- Bij een afwezigheid van maximum 3 dagen, volstaat één van de 4
ziektebriefjes uit het agenda.
- Bij afwezigheden van meer dan 3 dagen, of als de ziektebriefjes uit
de agenda op zijn, is een doktersattest vereist.
Kinderen van de derde kleuterklas moeten minstens 250 halve
dagen aanwezig zijn op de kleuterschool om over te mogen gaan
naar het eerste leerjaar!

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Ook dit jaar blijven we aandacht hebben voor de veiligheid. Alle kinderen
krijgen in september een nieuw fluohesje. Ze dragen hun fluojas bij het
van en naar school komen, tijdens uitstappen en tijdens het fietsen naar
het zwembad (vanaf het vierde leerjaar).
Tijdens de speeltijd en tijdens de middagpauze mogen de kinderen water
van de drankfontein of uit een meegebracht flesje drinken. Andere dranken
worden niet meer toegelaten op school.
Onze school neemt op woensdagnamiddag terug deel aan een aantal
(gratis) sportactiviteiten. Je krijgt telkens een brief met inschrijving voor
iedere activiteit:
25/09/19
23/10/19
20/11/19
20/11/19
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Loop Oostende naar de
top
Strandjogging
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Fun in the pool
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FINANCIËLE INFO

Het onderwijs voor kinderen uit de kleuter- en lagere school is kosteloos.
Sommige aangeboden activiteiten en materialen (maaltijden, uitstappen …)
worden vermeld op het bestelblad en door de ouders betaald. Een
overzicht van deze mogelijke kosten krijgen jullie met de bijdrageregeling:
zie https://olko.be/schooldocumenten/
Op het einde van elke maand volgt de factuur. De factuur van de periode
2 september – 21 september wordt meegegeven op 25 september. Deze
factuur wordt rond 4 oktober afgetrokken via domiciliëring.
De overheid, Stad Oostende en de mutualiteiten kunnen
tussenkomen in mogelijke schoolkosten. Onze brugfiguur Ann
Verdonck kan je hierover meer info geven.


Veel kinderen gingen in de vakantie naar de Speelcompagnie of op kamp.
Wist je dat de meeste mutualiteiten een deel van het
inschrijvingsgeld terugbetalen? Tot zelfs 5 euro per dag! Meer info
hierover vind je op de website van je mutualiteit of aan het loket.



Gezinnen die een beperkt inkomen hebben, kunnen onderwijscheques
aankopen. Voor de aankoop van onderwijscheques verwijzen we je graag
door naar ‘Het Huis van het Kind’: Edith Cavellstraat 54-56, 8400
Oostende – tel 059/59 20 16. Gelieve de cheques na aankoop zo snel
mogelijk aan het secretariaat te bezorgen, zodat wij deze in mindering
kunnen brengen op de factuur.



Vanaf dit schooljaar wordt de schooltoelage automatisch uitbetaald aan
de mensen die hier recht op hebben, samen met het Groeipakket (=
vroegere kinderbijslag). Dit wordt ten laatste in december 2019
uitbetaald. Heb je in januari 2020 nog niets ontvangen? Neem dan
contact op met de uitbetaler van je Groeipakket of kom eens langs bij
brugfiguur Ann. Opgelet: als je kind niet voldoende aanwezig is op
school, kan het zijn dat je geen schooltoelage krijgt of dat je
schooltoelage wordt teruggevorderd.
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SCHOOLTEAM 2019 - 2020

Kleuterafdeling:
Peuterklas
Eerste kleuterklas
Tweede kleuterklas
Derde kleuterklas
Zorg en taalbad
Bewegingsopvoeding
Kinderverzorgster (slaapklas)
Lagere afdeling:
Eerste leerjaar
Tweede leerjaar
Derde leerjaar
Vierde leerjaar
Vijfde leerjaar
Zesde leerjaar

Ann Van Besien
Nadia Surmont
Veerle Hennaert
Charlotte Masschaele
Nathalie Bracke - Joni Decramer
Joni Decramer
Leentje Massenhove

Lies Soete
Sofie Vieren
Evelyne Billiau (maandag, dinsdag) - Greet
Steelandt (woensdag, donderdag, vrijdag)
Nioma Pierre
An Decraemer
Arend Devulder (maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag) - Virginia David
(vrijdag)

Zorg
Bewegingsopvoeding

Virginia David - Greet Steelandt – Ilse
Verbeke - An Feryn
Liesbet Deplancke

Beleids- en ondersteunend personeel:
Directeur
Katrien Rotsaert (Martine Vandemaele)
Administratie
Daïna Velghe
Zorgcoördinator
Nathalie Tavernier
Brugfiguur
Ann Verdonck
ann.verdonck@oostende.be/0496 56 59 08

Beleidsondersteuning
ICT-coördinator
Onderhoudspersoneel
Opvang
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Toestemmingsformulier
schooljaar 2019-2020
Administratieve gegevens
Naam (kind): ________________________________ uit klas: ______________
Indien er gegevens veranderd zijn die u nog niet hebt doorgegeven aan de school,
dan kan u dat hieronder schrijven. Denk aan administratieve, contact-, medische …
gegevens.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Toestemmingen, verklaringen en handtekeningen
Elk schooljaar dient u akkoord te gaan met een aantal zaken. Waar een sterretje bij
staat, kunt u kiezen. Als er geen sterretje bij staat, dan moet u akkoord gaan om uw
kind school te laten lopen op onze school.
Mijn kind mag alleen naar huis komen.*

Ja / nee

Ik geef toestemming aan de school om gerichte foto’s en filmpjes te maken
van mijn kind tijdens activiteiten, uitstappen … waarop mijn kind kan
geïdentificeerd worden.*
 Deze mogen gepubliceerd worden op het publieke gedeelte van de
schoolwebsite.*
 Deze mogen gepubliceerd worden op de sociale media van de school en
de oudervereniging (bijv. Facebook).*
 Deze mogen gepubliceerd worden op drukwerk van de school.*

Ja / nee

De ouders bevestigen in te stemmen met het opvoedingsproject en het
schoolreglement van de school en dat ze het ook ontvangen hebben via de
schoolwebsite.

Ja / nee

Ik ga akkoord met de privacyverklaring voor leerlingen van de school en
geef toestemming om de erin vermelde gegevens te verwerken.

Ja / nee

De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens
naar waarheid zijn ingevuld.

Ja / nee

Ja / nee
Ja / nee
Ja / nee

28 augustus 2019, naam en handtekening ouder(s)
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Beste ouders,
Vanaf 1 september 2019 wordt het schoolreglement aangepast aan enkele
wettelijke veranderingen. Er werden ook enkele schoolafspraken aangepast. Deze
wijzigingen werden besproken en goedgekeurd door de schoolraad.
De nieuwe schoolbrochure kunt u online raadplegen op de website van de school:
www.olko.be. Wie de brochure op papier wenst, kan terecht bij de klasleerkracht
of op het secretariaat.
ENKELE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN:
p. 12: Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs
p. 12: Aanpassing van de term schooltoeslag i.p.v. schooltoelage
p. 21: Onderwijs aan huis, de voorwaarden zijn versoepeld
p. 23: Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs
p. 28: Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting
p. 37: Er wordt enkel water gedronken op school; andere dranken
worden niet toegelaten.
p. 47: Bewakingscamera’s
Wij vragen u alles na te lezen en het onderstaande briefje te tekenen voor akkoord.
Pas daarna is de inschrijving van uw kind helemaal in orde.
Instemmingsformulier: ‘Aanpassingen’
‘Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement’ 2019-2020
De ouders van __________________________________ uit klas ____
bevestigen hierbij dat ze het schoolreglement met opvoedingsproject via de
schoolwebsite hebben ontvangen. Ze verklaren dat zij instemmen met het
opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het schoolreglement van ‘Het
Onze-Lieve-Vrouwecollege, Kaaistraat 22, 8400 Oostende’.
De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar
waarheid zijn ingevuld.
28 augustus 2019, naam en handtekening van de ouder(s)

*Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school de toepassing van de
artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder.
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