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1.

Van harte welkom !

Beste ouders,

We heten uw kind van harte welkom op basisschool Prizma De Stadsparel.
De vele bekende gezichten zijn het bewijs van uw vertrouwen in onze school.
Ook de nieuwe leerlingen willen we natuurlijk extra begroeten.
We zijn er zeker van dat ze zich vlug thuis zullen voelen.
We staan met het hele schoolteam klaar om uw kind(eren) dit jaar zo goed mogelijk te
begeleiden in kennis en opvoeding.
We rekenen dan ook op ieders medewerking om dit waar te maken. Met deze infobrochure
willen we u alvast een beetje wegwijs maken in onze school.

Directie en het schoolteam
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Beste ouder(s),

Een nieuw schooljaar is begonnen. Je maakt voor de eerste maal kennis met onze
parochieschool of je bent er reeds enkele jaren mee vertrouwd. Waarom je gekozen hebt voor
onze school heeft wellicht uiteenlopende redenen: dicht in de buurt, de goede naam en faam,
de lange traditie,…

Maar er is meer. Het opvoedingsproject dat wij aanbieden proberen we mee te kleuren door de
Christelijke boodschap. We proberen een school te zijn met een overtuiging en daar is het
motief te vinden voor kwaliteitsvol onderwijs. Degelijk onderwijs kan immers niet zonder
waarden of normen. Katholiek staat voor geloof en levensstijl, inzet en engagement, eerbied en
gelijke kansen. Dat bepaalt mee de kwaliteit van onze vrije basisschool.
Bovendien zijn wij ook een katholieke dialoogschool. De katholieke dialoogschool biedt aan
iedereen, zonder uitzondering, een gastvrij onderwijsproject aan dat inzet op kwaliteitsvolle
vorming.
In dialoog gaan we op zoek naar het volle mens- en medemens-zijn en brengen we de
christelijke stem binnen op een eigentijds-tegendraadse wijze.

Leerkrachten zijn in feite meer dan lesgevers. Zij proberen aandacht te hebben voor de gehele
mens: de ontwikkeling, het gedrag, de geloofsopvoeding van de kinderen. Zonder
opdringerigheid maken zij kennis met de christelijke levensbeschouwing. Wij hopen dat zij de
boodschap van Jezus Christus mogen ontdekken als een méérwaarde; dat zij mogen ervaren dat
de weg, die wij met hen gaan, kwaliteit biedt aan hun leven nu en in de toekomst. Christen zijn
geeft aan de mensen een open en creatieve geest, leert hen leven en samen-leven. Onderwijs is
immers meer en meer een ‘Levensschool’.
Onze school probeert kwaliteit te bieden vanuit een christelijke visie. Wij danken u om het
vertrouwen en wensen u alvast een deugddoend en zinvol schooljaar toe !

De parochiepriester, de directie, leerkrachten en het schoolbestuur
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2.

3.

Klasuren
voormiddaglessen

middagpauze

namiddaglessen

maandag

08.25 u – 12.00 u

12.00 u – 13.35 u

13. 35 u – 15.30 u

dinsdag

08.25 u – 12.00 u

12.00 u – 13.35 u

13. 35 u – 15.30 u

woensdag

08.25 u – 12.00 u

donderdag

08.25 u – 12.00 u

12.00 u – 13.35 u

13. 35 u – 15.30 u

vrijdag

08.25 u – 12.00 u

12.00 u – 13.35 u

13. 35 u – 15.30 u

Van en naar school

Voor de veiligheid van onze kinderen heeft onze school
verschillende rijen ingericht.

Vestiging I
1.

2.

3.

De rij naar de Ommegangstraat
Via ’t gangske – oversteek Roeselaarsestraat – oversteek Wijngaardstraat – oversteek
Kruisstraat – oversteek Roeselaarsestraat.
De rij naar de Marktstraat
Via de grote rode poort – langs de Baron de Pélichystraat (kant school) naar de
verkeerslichten – oversteek Roeselaarsestraat – oversteek Nieuwstraat – oversteek
Marktstraat.
De rij naar de Meensestraat
Via de Pélichystraat (kant school) – oversteek Krekelstraat – oversteek B.
Vandenbogaerdelaan – via de Dweersstraat.

Vestiging II
1.
2.
3.

Oversteek Meensestraat - Schoolstraat
Oversteek B. Vandenbogaerdelaan
De rij naar de Krekelstraat
Via Meensestraat – oversteek Meiboomstraat - via Meiboomstraat - naar B.
Vandenbogaerdelaan - oversteek Krekelstraat tot aan de poort van de Baron de
Pélichystraat.
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Belangrijk om te weten
Om 8.00 uur en om 13.15 uur staan gemachtigde opzichters klaar om de
kinderen over te steken :
-

aan het kruispunt van de B. Vandenbogaerdelaan met de Krekelstraat.
aan het kruispunt van de B. Vandenbogaerdelaan met de Schoolstraat.
aan de ingangspoort van de Baron de Pélichystraat.

Mogen we vragen dat alleen kinderen die ver van de school wonen met de fiets komen. Wie
slechts enkele straten ver woont, kan best te voet komen.

4.

Verzekering

De school heeft voor alle kinderen een verzekering afgesloten. Hoewel alle voorzieningen inzake
veiligheid worden genomen, kan zich toch nog altijd een ongevalletje voordoen. In dat geval
worden de kinderen indien nodig naar de St.-Jozefskliniek gebracht. De ouders worden hiervan
telefonisch verwittigd.
Het secretariaat geeft dan de nodige formulieren mee aan de ouders en vraagt deze terug te
bezorgen.
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5.

Opvang/ studie

Schooldagen
Voorschoolse opvang
Alle kinderen kunnen vanaf 6.00 uur opgevangen worden in de buitenschoolse opvang ‘Fieloe’.
Vanaf 8.00 uur is er gratis opvang in de beide vestigingen van de school.
’s Middags
Kinderen, die vroeger gebruik maakten van het kinderdagverblijf, kunnen tot en met de 2de
kleuterklas een warme maaltijd nemen in de buitenschoolse opvang ‘Fieloe’.
Alle andere kinderen kunnen over de middag op school terecht voor een warme maaltijd of
boterhammenlunch.
Naschools op maandag, dinsdag, donderdag
•

Alle kleuters en alle kinderen van het 1ste leerjaar worden vanaf 15u30 in ‘Fieloe’
opgevangen.

•

Vanaf het 2de leerjaar kunnen alle kinderen vanaf 15u45 terecht in de studie op school.
Om 17u15 sluit de school en kunnen alle overgebleven kinderen verder opgevangen
worden in de buitenschoolse opvang ‘Fieloe’.

•

Op vrijdag worden alle kinderen van de beide vestigingen van de school om 15u30
in ‘Fieloe’ opgevangen.

Woensdag
Alle kinderen die niet opgehaald kunnen worden tegen 12u30 gaan om 12u naar ‘Fieloe’. In
Fieloe kunnen de kinderen een warme maaltijd of hun eigen boterhammenlunch eten. Alle
kinderen kunnen blijven tot 19u30. Om 16u wordt er door de opvang zelf een vieruurtje
voorzien.
Kinderen die wensen gebruik te maken van de buitenschoolse opvang Fieloe dienen vooraf in
geschreven te worden. U kan contact nemen via fieloe@engelbewaardervzw.be

Schooltarieven
opvang ‘De Stadsparel’
middagtoezicht
studie

€ 0,75 per begonnen kwartier
€ 2,25 voor de opvang over de middag
€ 2,25
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6.

Ziekte en verzuim

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden de school niet tijdig
kan bereiken, kunt u dit telefonisch (vóór 9.00u.) melden op de
administratieve vestigingsplaats V I
Telefoon: 051/30 35 52
of via Smartschool.
Aandacht: kleuters zijn leerplichtig vanaf 5 jaar

7.

Bewegingsopvoeding

7.1

Kleuter

De lessen bewegingsopvoeding gaan voor alle kleuterklassen door in
onze eigen kleuterturnzaal.
Aangepast turnkledij wordt voor de kleuters niet verwacht.
7.2

Lager

Voor de lessen lichamelijke opvoeding en sport stellen wij vanaf het eerste leerjaar onze eigen
T-shirts voor. Deze turn T-shirt kan via de school aangekocht worden.
Jullie voorzien zelf een zwart turnbroekje (los model voor de jongens of spannend model voor
de meisjes).
De turn- en zwemzak worden door de ouders aangekocht en mogen vrij gekozen worden.
Kostprijs turn t-shirt:
T-shirt:

8.

€ 5,00

Zwemmen

Het zwemmen heeft om de 2 weken plaats in het stedelijk
zwembad (dit voor de kinderen uit het 1e, 2e en 3e leerjaar).
Kinderen vanaf het 4e leerjaar gaan vanaf januari tweewekelijks
zwemmen.
Het zwempak wordt door de ouders zelf aangekocht. Berg het zwemgerief in een zwemzak
(geen plastieken zak!) op en zorg ervoor dat alles genaamtekend is. Na het zwemmen wordt
het zwemgerief steeds meegenomen. Wie niet zwemt, moet een doktersbriefje afgeven aan
de klastitularis, zoniet wordt de zwembeurt aangerekend. Voor de leerlingen van het zesde
leerjaar is het zwemmen gratis.
Om het zwemmen voor alle kinderen aangenaam te maken, vragen wij dat uw kinderen
reeds watergewenning en zwemlessen hebben gevolgd.
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9.

Maaltijden

Vestiging I (kleuter, 1e – 4e leerjaar)
1. Warme maaltijd: € 2,82 + € 2,25 opvang
2. Eigen boterhammen + soep: € 0,75 + € 2,25 opvang
3. Eigen boterhammen + water: € 2,25 opvang

Vestiging II (5e – 6e leerjaar)
1. Warme maaltijd: € 2,82 + € 2,25 opvang
2. Eigen boterhammen + soep: € 0,75 + € 2,25 opvang
3. Eigen boterhammen + water : € 2,25 opvang

10. Fruitdag
We streven ernaar om van elke schooldag ‘een fruitdag’ te maken. We willen de kinderen ertoe
aanzetten om dagelijks een stuk fruit te eten. Het is veel gezonder dan een koekje. Aan de
ouders vragen we om elke dag een stuk fruit mee te geven. Graag het fruit vooraf schillen
(kleuters) en meegeven in een doosje.
We stappen opnieuw mee in het project ‘Oog voor Lekkers’. Tijdens dit project, zullen alle
kinderen 10-wekenlang gratis een stuk fruit krijgen op woensdag.

11. Huistaken
Er is huistaak op maandag, dinsdag en donderdag.
Van de leerlingen wordt verwacht dat ze af en toe een les herhalen of enkele oefeningen maken.
Ouders worden gevraagd toe te zien op het naleven van deze opdrachten.
Er is ook mogelijkheid om tijdens de studie, gebruik te maken van de computers in het PClokaal of de I-Pads.
Dit gebeurt via volgend beurtsysteem:
op maandag komt het 4e leerjaar (i-Pad) aan de beurt, op maandag het 5e leerjaar en op
dinsdag het 6e leerjaar (computerklas).
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12. Boekentassen
Mogen wij vriendelijk vragen om geen trolleyboekentassen mee te geven met uw kind. En dit
voor de veiligheid van de kinderen. We zien nogal vaak dat er met boekentassen gezwaaid en
gegooid wordt.
De meeste van die trolleys blijven ook moeilijk aan de haak vasthangen of kunnen niet in de
kast opgeborgen worden omdat ze te groot zijn.

13. Kledij
We proberen de kinderen zo zelfstandig mogelijk te laten handelen; ook wat de eigen
redzaamheid betreft. Laat uw kinderen daarom naar school komen met kledij die ze zelf
kunnen aan- en uittrekken. Uw kind kan dan zelfstandig naar het toilet gaan, zonder de hulp van
een volwassene. Voor de kleinste kleuters vragen we om reservekledij in de boekentas te
stoppen.
Naamtekenen van de kledij:
Gelieve de kledij, de boekentas, de broodtrommel en het turngerief van de naam te voorzien.

Verlies van kledingstukken:
Het best komt u eerst kijken naar de grote plastiekbak
van de “gevonden voorwerpen”, die zich in de inkomhal van
de vestiging I bevindt.
Na elke vakantie worden de niet-afgehaalde verloren voorwerpen
aan een goed doel geschonken.
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14. Lijst met richtprijzen

De school biedt o.a. aan:
Zwemmen
- 1ste t.e.m. 5de leerjaar

Richtprijs
€ 1,00

Openluchtklassen (Facultatief)
- Sportklassen (4des)
- Regioklassen (5des)
- Durbuy (6des)

€ 16,00
€ 85,00
€ 195,00

Sportdag lager (Facultatief)
- Lager

Tussen € 5,00 en € 10,00

Daguitstap (Cfr. thema van de klas) – schoolreis
- Kleuter
- Lager

Tussen € 15,00 en € 25,00
Tussen € 15,00 en € 30,00

Culturele uitstap (Facultatief)

Tussen € 2,00 en € 5,00

Klasfoto (Facultatief)

€ 3,00

Nieuwjaarsbrief (Facultatief)

€ 1,25
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Lijst met materialen die kosteloos ter beschikking worden gesteld.
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15. Hoe wordt alles bijgehouden?
In de klas en op het secretariaat worden alle bijdragen die onder de scherpe maximumfactuur
vallen opgeteld en bijgehouden. Eens de kleuterbijdrage en de bijdrage in het lager
bereikt is, worden de bijkomende uitgaven voor de activiteiten die in aanmerking komen, door
de school betaald.
a)

Wijze van betaling

✓
✓

De leerlingen krijgen op het einde van de maand een rekening mee naar huis.
Er wordt ofwel betaald via overschrijving of via domiciliëring. In onze school streven wij
ernaar om alle betalingen via domiciliëring te laten gebeuren. Formulieren voor
domiciliëring zijn op het secretariaat te verkrijgen.
De rekeningen worden zo vlug mogelijk betaald (binnen de 30 dagen) zodat we geen
rappels moeten mailen en/of meegeven. Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat,
hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide
ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen.

✓

b)

Bij problemen

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact
opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er dan afspraken gemaakt worden over een
aangepaste betalingswijze of betalingsspreiding. Wij verzekeren een discrete behandeling van
uw vraag.

c)

Bij wanbetaling

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er
financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school
verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een
oplossing.
Beide ouders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de facturen van hun kind(eren).
Indien dat niet mogelijk blijkt, worden een aantal stappen gezet.
✓
✓

✓

Er wordt een rappel gemaild en/of meegegeven.
De ouders worden door iemand van het secretariaat opgebeld voor een onderlinge
regeling. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een
aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke
intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.
Vanaf 2 openstaande maandrekeningen kunnen we geen warme maaltijden, soep, drank
of opvang aanbieden.
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✓
✓

Er wordt een aangetekend schrijven opgestuurd met de melding dat er bij niet betaling
gerechtelijke stappen worden gezet.
Er wordt een dossier geopend bij een incassobureau.

De school en de ouders en / of voogd van de leerling onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene
voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch Recht. Met betrekking tot
geschillen tussen de partijen zijn enkel de territoriaal bevoegde rechtbanken van het arrondissement of kanton van
exploitatiezetel (of de maatschappelijke zetel), die aanleiding geven tot het geschil, tenzij de school zou verkiezen
zich tot een ander bevoegde rechtbank te wenden en dit o.g.v. art 624,2° van het Gerechtelijk wetboek, dit
onverminderd het recht van de verkoper, of de overnemer van diens rechten, het geding in te leiden voor de
rechtbank, bevoegd ratione loci volgens de woonplaats van de verweerder.

16. Brengen en afhalen van de kinderen
VOOR VESTIGING I
Graag vragen we jullie aandacht voor enkele afspraken i.v.m. VEILIGHEID OP DE SPEELPLAATS.
Door de unieke ligging in het centrum heeft
vestiging I, 2 toegangen:
-

via de Baron de Pélichystraat 6
via de Krekelstraat (circuitparking school)

De school opent ’s morgens om 8u00 de poorten. Over de middag is de school gesloten van
12u15 tot 13u00. De poorten zijn terug open vanaf 13u00.
Gelieve de kinderen tijdig naar school te brengen om de vlotte klaswerking niet te storen.

Brengen van de kinderen
Alle poorten worden steeds geopend om 8.00 uur en 13.00 uur.
We vragen om de kinderen af te zetten aan de poort. Het is niet toegestaan om als ouder de
speelplaats te betreden. Vanaf dit moment is uw kind onder toezicht van de leerkrachten.
De ouders betreden de speelplaats niet. Ook honden of andere huisdieren worden niet op
de speelplaats toegelaten.
Het is bovendien niet toegestaan om te blijven staan op de speelplaats.
Op die manier heeft de leerkracht een beter overzicht.
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Ophalen van de kinderen
Ouders van de kinderen van de lagere afdeling wachten hun kinderen op aan de poort.
Bij het 2de belsignaal komt er een leerkracht de poort openen en de kinderen gaan hun ouders
tegemoet. Ouders blijven wachten achter de roze lijn totdat de leerkracht de kinderen naar de
ouders stuurt.
Een warme oproep aan alle (groot)ouders met de uitdrukkelijke vraag voor een positieve
medewerking en het respecteren van de afspraken voor de veiligheid van alle kinderen.

ALS DEZE RAADGEVINGEN VANAF DE EERSTE DAG STIPT
NAGELEEFD WORDEN, ZAL ALLES VLOT VERLOPEN EN OP
DIE MANIER KUNNEN WE DE VEILIGHEID VAN JULLIE
KINDEREN NOG BETER GARANDEREN.

17. Smartschool, rapport en agenda
Op school zijn Smartschool, het rapport en de agenda de belangrijkste instrumenten van
contact.
Het rapport wordt op regelmatige tijdstippen meegegeven en brengt u, als ouder, op de hoogte
van de vorderingen van uw kind en van zijn/haar houding en inzet op school. Praat met uw kind
over de behaalde resultaten en laat uw interesse blijken door een woord van aanmoediging of
een terechtwijzing.
Vanaf het eerste leerjaar hebben de kinderen een agenda. Daarin vindt u de taken en
opdrachten die uw kind meebrengt naar huis en algemene mededelingen.
Via Smartschool kan u de leerkracht, de zorgjuf, het secretariaat, de directie… bereiken. Stuur
hen een mailtje en u krijgt van hen zo snel als mogelijk een antwoordmailtje terug. Gelieve er
rekening mee te houden dat de leerkrachten ook tijdens het weekend recht hebben op
ontspanning en rust.

18. Snoep en verjaardagen
Snoep willen we liefst uit onze school weren. Een appel snoepen lijkt ons veel verstandiger.
Kauwgom is in onze school ten strengste verboden.
Een verjaardag kan best in de klas gevierd worden. Een lied of een kroontje (in de
kleuterklassen) van de juf doen het hierbij zeer goed.
In de kleuterafdeling kan een kleine verrassing in de vorm van een cake of een lekker stukje
fruit om uit te delen in de klas.
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19. Zorgteam
De school benadert het kind in zijn unieke en totale menselijke persoon: het hoofd, het hart en
de handen. Wanneer kinderen specifieke moeilijkheden hebben, zoekt het zorgteam in
samenwerking met het CLB en de ouders naar de beste oplossing om deze kinderen te helpen.
Ouders die zelf problemen ervaren, worden gevraagd deze tijdig te signaleren bij de directie.
Zorgcoördinatoren: juf Sophie
Zorgjuf lager 1e graad: juf Hilde
Zorgjuf lager 2e graad: juf Ingrid
Zorgjuf lager 3e graad: juf Elke
Zorgjuf kleuter: juf Mieke V.
Beleidsondersteuner: juf Rebecca

20. Veiligheid op, van en naar school
In de meeste gevallen wordt de schoolomgeving door ouders en kinderen als onveilig ervaren.
Het verhogen van die verkeersveiligheid is de zorg van alle betrokkenen:
➢
➢
➢
➢

de overheid die voor een veilige inrichting van het verkeer verantwoordelijk is;
de politie die via regelmatig toezicht (en controle) het verkeersgedrag kan beïnvloeden;
de school die via informatie de aandacht van ouders en kinderen kan vestigen op een
verantwoord gedrag;
de ouders die door hun voorbeeldfunctie en hun optreden niet alleen de
verkeersveiligheid van hun kinderen, maar evengoed die van alle kinderen nastreven.

Na afspraak tussen de directies van de Izegemse basisscholen en de politie willen wij bij de
aanvang van een nieuw schooljaar uw bijzondere aandacht vragen voor ‘een veiliger
schoolomgeving’. De situatie zal voor elke school verschillend zijn, maar er zijn vast
en zeker enkele algemene raadgevingen die voor elke ouder, grootouder of begeleider van
schoolkinderen nuttig kunnen zijn. Wij hopen dat u even de tijd neemt om ze door te nemen
om er zo goed mogelijk naar te handelen ! Ze zijn het resultaat van het overleg tussen de
schoolverantwoordelijken én de politie.
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Nuttige raadgevingen
➢

Het dragen van een fluohesje wordt sterk aanbevolen !
1. De leerlingen ontvangen van de ouderraad een fluohesje in het eerste peuter/kleuter,
het 1e leerjaar en het 4e leerjaar. Dit hesje wordt elke dag gedragen bij het naar
school komen en het naar huis gaan.
2. Wanneer een hesje te kapot is om nog gedragen te worden voor de instap in het 1e of
4e leerjaar, moet er een nieuw hesje aangekocht worden.
3. De leerlingen dragen dit hesje elke keer als zij in klasverband buiten de schoolpoort
komen: bv. turn- en zwemlessen, leeruitstappen, verplaatsingen naar de kerk of
bibliotheek, …
4. Ook de leerkracht draagt hierbij zijn/haar fluohesje.
5. Leerlingen die met de rij na schooltijd naar huis of de muziekschool gaan, dragen ook
hun fluohesje. De leerlingen houden dit hesje zelf bij in de boekentas.
6. Leerlingen die herhaaldelijk niet in orde zijn met deze afspraken, kunnen een sanctie
hiervoor krijgen.

➢

We maken steeds gebruik van de aanwezige voorzieningen: zebrapaden, hulp van
gemachtigd opzichter, stoepverbreding…

➢

Op de speelplaats rijden nooit auto’s, fietsen of bromfietsen. Het is niet toegestaan
om te roken op de speelplaats. Er mogen geen honden meegebracht worden op de
speelplaats. De speelplaats is bij uitstek het terrein waar kleuters en leerlingen zich veilig
voelen.

➢

Elke school staat in voor de begeleiding van een groot deel van hun kinderen door de
organisatie van de thuisrijen. Laat de kinderen daar zoveel mogelijk gebruik van maken;
dat vermindert de drukte aan de schoolpoort!

➢

Om veilig te kunnen fietsen, hebben de kinderen de schooltas op de rug. Alle bagage
wordt op de bagagedrager vastgemaakt, niet aan het stuur. Het is ten zeerste
aangeraden om een fietshelm te dragen.

➢

Een regelmatige fietsencontrole is noodzakelijk; vooral remmen blijken een delicaat
onderdeel te zijn.

In alle klassen leveren de leerkrachten een flinke inspanning om tijdens de lessen
‘verkeersopvoeding’ de kinderen voor te bereiden op een correct verkeersgedrag.
De voorbeeldfunctie van volwassen weggebruikers kan daarbij stimulerend werken!
De politie en de directies van de Izegemse basisscholen danken bij voorbaat alle ouders en
grootouders voor hun medewerking!
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