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KALENDER: 

Terug naar school 

03.09.2012 
 

Vergadering Schoolraad 

04.09.2012 
 

Personeelsvergadering  

06.09.2012 
 

Infoavond 

wijk: 06.09.2012 – 18u00 

hoofdgebouw: 06.09.2012 – 19u00 
 

Themaweek water 

17.09.2012-21.09.2012 
 

Watersportdag Sporta 

3de t.e.m. 6de leerjaar 

24.09.2012 
 

Tafelwedstrijd september 

4de t.e.m. 6de leerjaar 

26.09.2012 
 

Sponsorloop 1ste graad 

26.09.2012 
 

ONZE LEERKRACHTEN  

terug op de schoolbanken 
Regelmatig volgen onze leerkrachten 

bijscholingen en opleidingen. Voor de 

maand september staan volgende 

vormingen op het programma: 
 

Meester Raf 

Vorming evaluatiebeleid 

  Juf Jessica 

  Onderzoekend leren 

  Meneer Wannes 

  Opleiding bedrijfsbeheer   

  en boekhouden 

WELKOM 

Wederom is de zomer voorbij… Tijd om de boekentassen vanonder 

het stof te halen en de wekker terug van dienst te laten zijn. Het 

team van GO! De Sprong wenst jullie allen hartelijk welkom te 

heten in het nieuwe schooljaar! 

2012-2013 wordt zonder twijfel een leerrijk jaar met niet alleen 

studeergenot, maar ook voldoende culturele en sportieve 

momenten. Iedere dag opnieuw zullen leerkrachten, directie en de 

administratieve medewerker hun beste beentje voorzetten om 

jullie kind(eren) het onderwijs te verschaffen waar ze recht op 

hebben, onderwijs dat niet alleen aandacht heeft voor kennis, 

vaardigheden en attituden, maar ook oog heeft voor talenten en 

welbevinden. 
 

Het nieuwe schooljaar brengt voor de kinderen, de ouders en de 

school enkele veranderingen met zich mee. Het gebeurt dat niet 

iedereen hier gelukkig mee is, geef uw kind(eren) en uzelf echter 

even de tijd om te wennen. Heeft u nadien toch nog vragen of 

minder goede ervaringen, neem dan zeker contact op met de 

school. 
 

Bedankt voor het vertrouwen en jullie keuze voor GO! De Sprong. 

Wij wensen iedereen een succesvol en leerrijk schooljaar toe! 
 

 

 AFWEZIGHEID DHR. GODDERIE 

Af en toe maakt ons lichaam ons duidelijk dat we nood hebben aan 

rust. Helaas blijkt rust soms niet voldoende te zijn en dringt een 

medisch ingreep zich op. Dhr. Godderie zal in de komende weken 

een operatie ondergaan en hierdoor enige tijd buiten strijd zijn. Na 

een periode van rust en revalidatie, verwachten wij hem graag 

terug op basisschool De Sprong. 
 

Tijdens de afwezigheid van Dhr. Godderie, zal meester Raf 

Vandeweerdt de vervanging van de directeur op zich nemen. Als 

zorgcoördinator van de school heeft hij de afgelopen jaren reeds 

meegewerkt aan het pedagogisch beleid van de school.   
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SCHOOLUREN  

Het afgelopen schooljaar werden er enkele wijzigingen in de schooluren doorgevoerd. We hebben er 

dit jaar voor gekozen deze aanpassingen te bestendigen en zodoende geen  nieuwe veranderingen 

door te voeren. 
 

De school is voor de leerlingen geopend vanaf 08u15 
START:   8u45  
pauze:   10u25 – 10u40 
MIDDAGPAUZE:  12u20 – 13u35 
EINDE:   15u15 (toezicht tot 15u35 op de speelplaats) 

Op woensdag eindigt de school om 12u20. 
 

De leerlingen dienen op tijd aanwezig te zijn in de school. Laatkomers storen de lesactiviteiten. Zij 
dienen zich overigens aan te melden en te verantwoorden bij het secretariaat of de directie, die 
hiervan een vaststelling zal noteren in de klasagenda. De ouders engageren zich ertoe hun kind(eren) 
op tijd naar school te brengen vanaf de kleuterklas. Het regelmatig te laat komen, wordt (na een 
verwittiging) als problematisch beschouwd en gemeld bij het CLB. 
Leerlingen zijn leerplichtig vanaf de 3de kleuterklas. Overvloedige afwezigheden kunnen leiden tot 
zittenblijven, verliezen van eventuele studiebeurzen of het niet toekennen van een diploma. 
 

Op het einde van de lesdag, worden de ouders geacht hun kind(eren) tijdig af te halen op school. Er is 
steeds toezicht tot 20 minuten na het beëindigen van de lesdag.  

 

UITNODIGING: INFOAVOND 2012-2013  

Het is altijd spannend om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. De kinderen maken al vlug kennis met 

hun nieuwe leerkracht(en), maar ook voor de ouders is het belangrijk om die nieuwe persoon in het 

leven van hun oogappel te ontmoeten. Bovendien zijn we ons ervan bewust dat ouders vaak vragen 

hebben over de klaswerking, de nieuwe leerstof en huistaken, … 
 

Om jullie een antwoord te bieden op deze vragen, organiseren we naar jaarlijkse gewoonte een 

infomoment. Na een korte inleiding (dat beloven we jullie) van de directeur in de overdekte speelzaal, 

worden jullie uitgenodigd in de klas van jullie kind(eren). De juf zal daar specifiek op de inhouden van 

haar leerjaar en jullie vragen ingaan. Achteraf is er natuurlijk voldoende tijd voor een informele babbel 

met de ouders en de leerkrachten. 
 

         INFOAVOND WIJKSCHOOL ’t Sprongetje – Koningin Astridlaan 91:    18u00 

         Overdekte speelzaal van de wijkschool 
 

         INFOAVOND BASISSCHOOL De Sprong – Burg. Philipslaan 78:            19u00 

         Overdekte speelplaats van het hoofdgebouw 
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VERKEERSOVERZICHT   

De wegenwerken, ter optimalisering van onze schoolomgeving, zijn bijna afgerond. In deze 

laatste fase moeten we echter even door de zure appel heen bijten. Met de heraanleg van de 

Albert Claessensweg (straatje tussen het schoolgebouw en de Carrefour) is één van onze 

belangrijkste toegangswegen naar het schooldomein buiten gebruik. Er zijn echter vele 

parkeerplaatsen beschikbaar aan het Cultuurcentrum Achterolmen, vanwaar onze school 

gemakkelijk bereikbaar blijft langs het voetgangers- en fietspad aan de achterzijde van het 

schoolgebouw. Via de hoofdingang van de campus kan de school ook gemakkelijk bereikt 

worden. Wij vragen met aandrang om deze ruime toegangspoort te gebruiken en NIET via de 

parking van de leerkrachten het domein te betreden.  
 

Opgelet: Vanaf 3 september t.e.m. 15 oktober verhogen de 

politiediensten aanzienlijk het toezicht. Zij controleren op snelheid, 

het dragen van een gordel, correct parkeren en het toepassen van de 

algemeen geldende verkeersregels. Bij fietsers zullen ze ook strenge 

controles doen op de fiets en het dragen van een fluohesje wordt ten 

zeerste aangeraden. Mogen wij erop wijzen dat vanuit onze school 

het fluohesje verplicht is op uitstappen en bij het verlaten van de 

school. Kinderen zonder fluohesje mogen NIET mee op uitstappen en 

dienen na schooltijd door de ouders afgehaald te worden. 
 

FINANCIËLE NIEUWTJES   

Sinds vorig schooljaar werkt onze school via het systeem van maandelijkse facturatie voor school 
gerelateerde kosten. Op het einde van het schooljaar bleven echter een groot aantal facturen 
onbetaald achter. Om te voorkomen dat de achterstallige rekeningen het budget van de school 
beperken, werken we vanaf dit schooljaar met een voorschot. 
Begin september of bij de instap in onze school wordt per kind een voorschot gevraagd van € 25; het 
voorschot wordt verrekend bij de laatste factuur (juni).  
Indien rekeningen niet vereffend zijn binnen de 14 dagen krijgen ouders een aanmaning. Bij onwil van 
betaling wordt door de financiële cel van de scholengroep de procedure ingesteld en worden de 
onbetaalde facturen overgemaakt aan de advocaat van de scholengroep. De kinderen kunnen dan 
geen warme maaltijden meer eten, geen gebruik meer maken van de schoolbus en niet meer 
deelnemen aan activiteiten tot de rekeningen vereffend zijn. Vanzelfsprekend gaat de school niet 
graag over tot het treffen van deze maatregel. 
 

De overheid verplicht de Vlaamse scholen om te werken met een maximumfactuur, om zodoende de 
kosten van activiteiten voor de ouders te beperken tot het strikte minimum. 

Vanaf dit schooljaar is deze regelgeving aangepast aan de indexeringen. Zo komen we tot 
volgende maximumbedragen: 
 

  Peuters en 1ste kleuterklas: € 25 / schooljaar          Lager onderwijs: € 70 / schooljaar 
  2de kleuterklas: € 35 / schooljaar  
  3de kleuterklas: € 40 / schooljaar            (meerdaagse uitstappen: € 400 in totaal) 
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SCHOOL zkt. GEMOTIVEERDE OUDERS   

Wilt u als ouder actief meewerken aan de toekomst van onze school? Dat kan… 
 

GO! De Sprong wordt ondersteund door een geëngageerde en gedreven oudervereniging. Zij 
organiseren niet alleen de gezellige en geslaagde eetavonden, de populaire kienavond met prachtige 
prijzen en het jaarlijkse schoolfeest! Naast deze activiteiten voorzien zij ook in extra financiële 
middelen die rechtstreeks ten goede komen van onze leerlingen. Met de winsten uit de voornoemde 
activiteiten komen zij tussen in de kosten van uitstappen, feestelijkheden op school en de aankoop van 
extra leerlingenmaterialen. 
Wil jij je aansluiten bij de oudervereniging en mee je schouders zetten onder hun activiteiten, neem 
dan contact op met het secretariaat voor meer info!  
 

Kriebelt het eerder om inhoudelijk medezeggenschap te krijgen in het beleid van de school, dan is de 
schoolraad jouw ding! De schoolraad is het klankbord van het beleid. Ze geven adviezen over 
beslissingen die de school dient te nemen of veranderingen die op komst zijn. Ook kan de schoolraad 
bemiddelend optreden wanneer er klachten zijn van ouders. De schoolraad is samengesteld uit 3 
personeelsleden verkozen door en uit het personeel, 3 ouders verkozen door en uit de ouders, 2 
gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus. Ook de directeur maakt er 
deel van uit. De duur van het mandaat is vier jaar. 
Dit schooljaar dienen we een nieuwe schoolraad te verkiezen. Wil jij je kandidaat stellen, neem dan 
contact op met het secretariaat en wie weet word jij door de ouders verkozen als vertegenwoordiger! 

 
INFO & DOCUMENTEN   

1. Keuze van levensbeschouwelijke vakken 
In het GO! hebben leerlingen vanaf het eerste leerjaar de opdracht een keuze te maken in het 
aanbod van levensbeschouwelijke vakken. Indien uw kind deze keuze wenst te veranderen, 
kunt u het desbetreffende formulier voor deze wijziging op het secretariaat bekomen. De 
wijziging dient uiterlijk op vrijdag 7 september ondertekend aan de school overhandigd te 
worden. 

   

2. Persoonlijke gegevens 
Vergeet niet in geval van wijzigingen i.v.m. adres, telefoonnummer, … deze informatie zo snel 
mogelijk door te geven op het secretariaat. Enkel zo kunnen wij onze administratie correct 
uitvoeren en jullie steeds bereiken. 
    

3. Schoolrestaurant / Middagpauze 
De kinderen kunnen tussen de middagpauze een warme maaltijd bekomen tegen 
democratische prijzen, een kom soep kopen en/of eigen boterhammen benutten. Voor het 
lager onderwijs is er ook een assortiment aan dagverse belegde broodjes. 
Daarnaast kunnen kinderen ook thuis of bij de grootouders gaan eten. Hiervoor dient u een 
verklaring te ondertekenen en deze zo snel mogelijk aan uw kind mee te geven omwille van 
verzekeringtechnische redenen. 
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4. Medicatie 
Het kan gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op school. Als school kunnen wij enkel 
medicatie toedienen indien het modelformulier hiervoor ondertekend is. U kan dit verkrijgen 
op het secretariaat!  

 

5. Afwezigheidsbewijzen 
Indien een leerling een periode van maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen afwezig is, 
volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van de ouders (zie modelformulier in 
bijlage). Een dergelijke verklaring kan maximaal 4x per schooljaar aangewend worden.  
Bij een afwezigheid van 4 of meer kalenderdagen is een doktersattest noodzakelijk!   
 

6. Zwemmen 
Onze leerlingen van het eerste leerjaar zullen wekelijks zwemlessen van 25 minuten volgen. 
Deze lessen zijn volledig gratis en vinden plaats op donderdagnamiddag! 
Voor de overige leerjaren zijn er 10 betalende zwemlessen gepland van 50 minuten op 
maandagochtend.  
 Planning:  10.09 t.e.m. 03.12 = 3C, 3T, 5R, 5L 
   10.12 t.e.m. 18.03 = 2B, 2M, 4W 
   25.03 t.e.m. 24.06 = 6C, 4A 
Na de paasvakantie plannen we ook voor de 3de kleuterklas enkele lessen watergewenning.   
  

7. Schoolbus 
Naast de ophaaldienst van de wijkschool naar het hoofdgebouw en omgekeerd, zijn er ook 
stopplaatsen op de Rijksweg en aan de kiosk op wijk Gasthuisveld. Voor meer informatie kunt u 
steeds terecht op het secretariaat. 
 

Prijzen:  -     Kleuters rijden gratis 
- Leerlingen die binnen een straal van 4km wonen, dienen busgeld te betalen 
- Leerlingen die buiten een straal van 4km wonen, rijden gratis, op 

voorwaarde dat onze school de dichtstbijzijnde school van het GO! 
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is. 

* Voor elke betalende leerling gelden de tarieven van een Buzzy Pazz van De Lijn. 
* Voor uitzonderlijke ritten kan een rittenkaart (10 ritten) aangevraagd worden. 
   Ook hier geldt het tarief van De Lijn (€ 9 per kaart).   
 

  

1STE KIND 
 

2DE KIND 
 

3DE KIND 
 

JAARABONNEMENT 
 

€ 149 
 

€ 119 
 

GRATIS 

 

1STE TRIMESTER 
 

€ 60 
 

€ 48 
 

GRATIS 

 

2DE TRIMESTER 
 

€ 45 
 

€ 36 
 

GRATIS 

 

3DE TRIMESTER 
 

€ 45 
 

€ 36 
 

GRATIS 

 
ONDERTEKEND TERUGBEZORGEN TEGEN VRIJDAG 7 SEPTEMBER 2012: 

 Bijlage 1: Privacywetgeving en gebruik en gebruik van beeldmateriaal 

 Bijlage 4: Instemming met schoolreglement en pedagogisch project 


