Welkomstboekje
INFO

2019 - 2020

Welkom !
Beste ouders, kleuters, leerlingen,
Van harte welkom op onze school !
Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u ons schenkt door uw kind bij ons in te schrijven.
Het schoolteam zal zich ten volle inzetten, zowel op vlak van opvoeding als onderwijs, zodat uw kind zich,
volgens zijn mogelijkheden, kan ontwikkelen en ontplooien.

Als school van de Vlaamse gemeenschap staan wij voor: (cfr. Pedagogisch Project)











Ik ben respectvol: mijn respect is geen act.
Ik ben verdraagzaam: anders is niet verkeerd.
Ik ben mondig: mijn tong is snel, ik gebruik ze wel.
Ik ben geëngageerd: ik ga ervoor!
Ik ben leergierig: les mijn dorst naar kennis.
Ik ben positief kritisch: mening aan boord.
Ik ben sociaal: ik ben ‘den maat’ in maatschappij
Ik ben verantwoordelijk: noem me gerust ‘bewust’
Ik ben zelfstandig: eigen benen? Ik sta erop !
Ik ben creatief: ik ga het maken!

Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken.
Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.
We hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken
na te leven.

Namens het hele schoolteam.

Mevrouw H. Vervaele
directie

Onze visie
Ik ben mezelf - gedragen door sterke handen
sportief mag ik zijn - met een open blik kijk ik naar buiten
Ik mag op een veilige manier de wereld ontdekken
Jij begeleidt mij - bij voelen en ervaren
In weten en verbinden - tussen ontelbare kleuren
Onze school is mijn leerplek
Ouders en buren en wij
Horen er allemaal bij
Open deuren
Ik kijk rechtdoor en achterom
naar waar mijn leren ooit begon

We dragen trots onze Vindingrijk-waarden uit:





We zetten sterk in op gezondheid en beweging
Onze school werkt en leeft met een hart voor elkaar
We zijn een open school, waar de ouders en de buurt zich steeds welkom voelen
Bovenal willen we op een creatieve manier het allerbeste onderwijs aanbieden

Algemene gegevens
Adres:
MPI het vindingrijk
Vurstjen 25
9940 Evergem
Gsm: 0468 04 84 26
tel: 09 253 99 56
fax: 09 258 02 85
e-mail: info@mpi-hetvindingrijk.be
website: http://www.mpi-hetvindingrijk.be
Facebookpagina: https://www.facebook.com/mpihetvindingrijk/
Directie: Mevr. H. Vervaele
Email directie: Hilde.Vervaele@mpi-hetvindingrijk.be
We zijn een open school, dus jullie zijn op ieder moment welkom voor een gesprek.

Openingsuren van de school:
Ma-di-do-vr:
Woe:

8u15 tot 16u15
8u15 tot 12u30

Lestijden:
Ma-do-vr:
Di::
Woe:

8u40 tot 11u25 en van 13u00 tot 15u40
8u40 tot 11u25 en van 12u35 tot 15u40
8u40 tot 11.50 (middagmaal tot 12.15u)

Wij zorgen voor uw kind(eren)
Onze school bestaat uit 3 onderwijsgroepen, nl.: de ervaargroep, de leergroep en de structuurgroep.
Hieronder vindt u de pedagogische eenheden.
ERVAARGROEP
Leren door beleving, ervaring en actieve betrokkenheid.
Leren leven – vaardigheden – kennis

EMB klas

Kleuter

Ervaar

Juf Karien & juf Marieke

Juf Christine

Juf Anneke

Ervaar

Ervaar

Ervaar

Juf Dorothy

Meester Pieter

Juf Sandra

LEERGROEP
Leren door luisteren, lezen, oefenen en toepassen
Kennis – vaardigheden – concentratie - tempo
Leer A

Leer B

Leer C

Juf Julie

Juf Sarah

Juf Stefanie

Leer D

Leer E

Juf Melissa

Juf Ellen

Leer F
Juf Didier

STRUCTUURGROEP
Individuele aandacht
Duidelijkheid, regelmaat, prikkelarm
Leer-Structuur
Meester Fabian

Paramedisch team
Logo

Ergo

Kiné

Sylvie
Sandra Dorien

Karen
Tom

Christophe
Stien Steven Nele

Bijzondere vakken
Turnen

Muzische

Rooms - Katholieke
Godsdienst

Niels

Cindy

Marijke

NC Zedenleer

Protestantse
Godsdienst

Islamitische
Godsdienst

Cindy N

Sumeyra
Sylvie

Andere
CLB

Maatschappelijk assistent

Psychologe

Saïda
Ellen
Christelle / Daniëlle (arts)

Bieke

Saskia

Verpleegster

Secretariaat

ICT

Lara

Cindy – Linda

Klaas - Brecht

Gelijke Onderwijskansen

Beleidsondersteuning

Kinderverzorgster

Carolien

Saskia
Bieke
Carolien

Ann – Claudia – Cindy
Sabine – Carmen - Debbie

Schooljaar 2019 - 2020
Vakanties:
Herfstverlof:
Kerstverlof:

maandag 28/10/2019 tem zondag 3/11/2019
maandag 23/12/2019 tem zondag 5/01/2020

Krokusverlof:
Paasvakantie:

maandag 24/02/2020 tem zondag 01/03/2020
maandag 06/04/2020 tem zondag 19/04/2020

Vrije dagen:
Maandag
Dinsdag
Maandag
Vrijdag
Vrijdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

7 oktober (facultatieve verlofdag)
8 oktober (studiedag)
11 november (Wapenstilstand )
31 januari (facultatieve verlofdag)
1 mei (dag van de arbeid)
20 mei (studiedag)
21 mei (hemelvaart)
22 mei (facultatieve verlofdag)
1 juni (Pinkstermaandag)

Belangrijke data:

Wandeltocht
Eerste communie
Vormsel
Opendeurdag

zaterdag 7 maart 2020
zondag 17 mei 2020
zondag 24 mei 2020
zaterdag 6 juni 2020

Ouderwerkgroep

Wens je als ouder een steentje bij te dragen in de werking van het vindingrijk, dan ben je van harte
welkom in de ouderwerkgroep.
We hebben je nodig:
meehelpen op schoolfeesten
ondersteunen in de klas (bv. lezen, koken, knutselen, ...)
een eigen activiteit organiseren
voor materiaal en/of sponsoring zorgen voor de school
tijdens oudercontacten het oudercafé openhouden
de klusjesman ondersteunen
enz.
Iets voor jou?!
Contacteer Carolien: op school, via telefoon 09/253.99.56 of
e-mail: Carolien.Gillis@mpi-hetvindingrijk.be

Ouders op school: klassenraden en oudercontacten

Een heel team werkt samen met uw kind. Er worden zoveel mogelijk kansen gecreëerd om uw kind een
zo goed mogelijke start te geven in zijn/haar toekomstige loopbaan. Bij dat team horen jullie ook: de
ouders!
Daarom nodigen wij u graag uit tijdens onze 3 jaarlijkse klassenraden en onze oudercontacten.

Ouderavond 1

donderdag 29/08
Informatie over de schoolwerking en kennismaking met het team.

Klassenraden 1

Oktober 2019
Bespreking van uw kind met het volledige team: Wie is dit kind? Wat kan het? Wat is
ons plan? Wat willen we bereiken?

Rapport /
oudercontact

dinsdag 17 december 2019

Klassenraden 2

januari – februari 2020
Bespreking van uw kind met het volledige team: Hebben we ons doel bereikt? Wat is
het volgende plan?
Tijdens deze periode gaan ook de klassenraden door voor onze schoolverlaters
(leerlingen die naar het secundair kunnen).
We geven advies over studierichting.

Talent in de kijker

vrijdag 3/04
Uw kind krijgt een talentenrapport mee: de lentekrabbel. (enkele klassen geven dit
pas in juni mee)

Klassenraden 3

mei – juni 2020
Bespreking van uw kind met het volledige team: Hebben we ons doel bereikt? Wat is
het volgende plan? Wat heeft het volgend jaar zeker nodig?

Proclamatie

dinsdag 23 juni 2020
Op het einde van het schooljaar worden onze schoolverlaters gevierd en krijgen zij
hun attest Basisonderwijs.

U bent ook steeds van harte welkom op andere momenten voor bijvoorbeeld een gesprek of een
klasbezoek!

Voor-en naschoolse opvang





’s morgens:
’s avonds:
Woensdagnamiddag:

van 07.00u tot 08.15u
van 16.00u tot 17.45u
van 12.15u tot 18.00u

De leerlingen die wensen gebruik te maken van de opvang worden door de ouders zelf gebracht en ook
zelf opgehaald.
Gelieve wijzigingen in verband met de opvang steeds te melden via:
- het agenda van uw kind
- telefonisch contact
Niet via mail a.u.b.
Inschrijfstrook in het schoolreglement (blz.53)

Gratis onderwijs
De school stelt gratis al het noodzakelijk materiaal om te leren ter beschikking (agenda’s, schriften,
handboeken, schrijfgerei, latten, rekenmachine, woordenboek, ....). In de klas kunnen zij alsnog het materiaal
dat ze zelf meebrengen van thuis gebruiken. De klastitularis houdt goed bij wat er per schooljaar gebruikt
wordt van de school. Op het einde van het schooljaar wordt alles terug gegeven.
In het basisonderwijs wordt er gewerkt met een maximumfactuur voor de noodzakelijke kosten die rechtstreeks
te maken hebben met het leren, zoals:
- zwemmen
- klasactiviteiten (geen therapieën)
- daguitstappen
Voor alle kleuters : € 45
Voor leerlingen van de lagere school: € 90
U vindt een overzicht in het agenda van uw kind.
Daarbovenop geldt voor alle kinderen van de lagere school een plafond van € 440 over 6 jaar heen voor alle
meerdaagse activiteiten samen (kamperen, bosklas, zeeklas)
Vanaf dit schooljaar werken met de verhuur van een turn t-shirt en een hesje. Deze zullen op de schoolfactuur
komen van september en bedragen ELK € 1,00.
Wat niet onder de maximumfactuur valt, zijn kosten die niet noodzakelijk zijn om de ontwikkelingsdoelen te
behalen zoals:
- verblijfskosten: voor-en naschoolse opvang, refter/remgeld
- maaltijden en drankjes
- tijdschriften

Gratis busvervoer

Uw kind kan gratis gebruik maken van ons busvervoer als we de dichtstbijzijnde GO! school zijn in jouw
buurt.

Enkele afspraken:








uw kind staat op tijd klaar aan de ophaalplaats van de bus
op de bus heeft elk kind zijn vaste plaats
in de bus wordt er niet gegeten en gedronken
uw kind toont het nodige respect naar de busbegeleider en chauffeur
de bus wordt net en ordelijk gehouden
uw kind begeeft zich steeds onder begeleiding van of leerkracht of begeleiders naar een plaats
als ouder begeleidt u uw kind tot aan de bus

Afwezigheden

Alle leerplichtige leerlingen (vanaf het jaar dat uw kind 6 jaar wordt) dienen op regelmatige basis op school
aanwezig te zijn.
Niet-leerplichtige leerlingen worden geacht voldoende aanwezig te zijn op school. Zoniet kan dit gevolgen
hebben op het recht op studietoelagen.
Wat te doen bij afwezigheid ?
Stap 1:

U brengt de school op de hoogte. Dit kan telefonisch of via een briefje aan de busbegeleidster.
Stap 2:

Mijn kind is ziek:

a)

3 of 3+ =
elke afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen moet gewettigd worden door een
medisch attest afkomstig van een arts (bv. Ziek van vrijdag tot en met maandag = 4 kalenderdagen =
medisch attest)

b)

tot 3 = Z
voor elke afwezigheid wegens ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een bewijs
van de ouders. Hiervoor gebruikt u enkel de z-briefjes uit de schoolagenda (zie schoolreglement, blz.
55). Dit kan op een schooljaar slechts 4 keer gebeuren. Vanaf dan dienen alle afwezigheden
gewettigd te worden door een medisch attest.

Z-briefjes: zie schoolreglement (blz.55)

Niet in orde met afwezigheden!
Leerlingen die niet in orde zijn met de reglementering dienen wij te melden aan het CLB en het bevoegde
ministerie. Hun afwezigheid wordt dan beschouwd als een problematische afwezigheid en wordt individueel
begeleid door de school en het CLB.

Toedienen van medicatie

In principe wordt op onze school geen medicatie toegediend aan leerlingen. De school of de leerkracht
kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken.

Wanneer uw kind medicatie moet nemen tijdens de schooluren, kan dit enkel op doktersvoorschrift. Het
toedienen van de medicijnen gebeurt door de verpleegster, Lara.
Daarom vragen wij u:


geen medicatie los in de boekentas te stoppen



medicatie en toedieningattest (van de arts) af te geven aan de busbegeleider (attest: zie
schoolreglement, blz. 50)

OK :

+





De busbegeleider geeft dit op zijn/haar beurt af aan de bevoegde personen, zodat uw kind tijdig zijn
medicijn krijgt.
Invulblad i.v.m. allergieën en dergelijke: zie blz. 57 van het schoolreglement

Zwemmen en lichamelijke opvoeding

Watergewenning en zwemmen:
Alle klassen gaan op dinsdag zwemmen. Omdat dit deel uitmaakt van het lessenrooster is dit een
verplichte activiteit (voor leerplichtige kinderen).
De doelen variëren van groep tot groep. Dit gaat van watergewenning tot het kunnen uitvoeren van een
zwemslag en duiksprong.
Zwemdata worden meegeven in het agenda.
Wat heeft uw kind nodig?
Zwemmen:

OK
-

zwembroek (geen short)
zwempak (geen bikini)
grote handdoek
kleine handdoek voor de voeten
zwemzak (liefst in plastic)
zwemluier (indien nodig)

Turnen – lagere school:

-

turnbroek
T-shirt (aangeboden door de school)
turnpantoffels
turnzak
flesje water of beker

Reglementering:

=
Indien leerlingen om één of andere geldige reden niet kunnen deelnemen aan de lessen lichamelijke
opvoeding of zwemmen, is een doktersattest vereist.

Wie zonder doktersattest toch niet kan zwemmen, gaat wel mee naar het zwembad en betaalt dus 2€.

Schoolrestaurant

De schoolmaaltijden worden voorzien door Agape.
De prijzen blijven gehandhaafd indien de prijzen van Agape onveranderd blijven. Wijzigingen
worden gemeld via het agenda.
Uw kind kan bij ons een warme maaltijd, soep en water verkrijgen. De betaling van deze maaltijden
gebeurt maandelijks aan de hand van een factuur die met uw kind meegegeven wordt.
Er is ook gelegenheid om boterhammen te eten. Een drankje (enkel water) kan je van thuis
meebrengen maar voorzien we hier ook GRATIS op school.
Er wordt 0,50 euro reftergeld gevraagd.
Wanneer het moeilijk is om de eetmaalfactuur te betalen, kan je Bieke contacteren.

Prijzen voor het schooljaar 2019 - 2020

Schoolrestaurant :
Warme maaltijd / kleuter
Vegetarisch / varkensvrij / kleuter
Warme maaltijd / lager
Vegetarisch / varkensvrij / lager
Soep
Refter

€ 3,45
€ 3,45
€ 4,00
€ 4,00
€ 0,90
€ 0,50

Voor-en naschoolse opvang :
Basistarief = € 1,70 / uur
2de kind: € 1,40/u – 3de kind: € 0,90/u – 4de kind: € 0,60/u

Toneel: € 8,00

Klasactiviteiten:
Is afhankelijk per activiteit en per klas. Klastitularis zal dit steeds vooraf in het agenda melden. In het
agenda vindt u ook een overzicht van de in-en uitgaven per schooljaar (conform de maximumfactuur)

Te vermijden op school

Een aantal zaken willen wij op school om gezondheid- of veiligheidsredenen vermijden. Hiervoor rekenen
wij op uw begrip en medewerking :









snoepgoed, frisdranken, melk, chocomelk en kauwgom
liever geen aluminiumpapier (bij lunchpakket)
lederen ballen
kostbare voorwerpen (juwelen, gsm*, game-boy, MP3-spelers en andere elektronische spellen)
piercings, grote oorbellen of hangers (verwondinggevaar)
aanstootgevende kledij
gevaarlijke voorwerpen (messen, lucifers, speelgoedwapens, ...)
ruilen van verzamelobjecten (zoals kaarten, stickers, ...)

Schoolagenda of heen-en weerschriftje
en huistaken

De schoolagenda of heen-en weerschriftje is een handig instrument om te weten wat er in de school
en in de klas gebeurt. Indien u iets wil melden aan de klastitularis, dan kan u dit ook in het
schoolagenda of schriftje noteren.
Controleer dit elke dag. Onderteken het agenda elke dag.
Huiswerk wordt niet standaard meegegeven, maar is afhankelijk van klas tot klas. Huiswerk is een
korte activiteit die aansluit bij de leerstof van de klas. Het is de bedoeling dat de kinderen hun
huiswerk zelfstandig maken.
Heeft u vragen over huiswerkbegeleiding, neem dan contact op met de leerkracht of vraag naar
de coördinator: Carolien.

Speelgoed

De afspraak is dat kinderen GEEN speelgoed meebrengen van thuis. Dit om verschillende redenen:
-

gevaar voor beschadiging
gevaar voor diefstal
er wordt tijdens de speeltijd speelgoed voorzien van de school. Het gevaar bestaat dat er
speelgoed gewisseld wordt.
sommige leerlingen hebben niet de mogelijkheid om speelgoed mee te brengen. Als andere dit
wel doen, voelen zij zich soms uitgesloten.

Uitzonderingen:
-

kinderen die vasthouden aan één bepaald voorwerp, bv.een pop, kunnen dit wel meebrengen,
in overleg met de leerkracht en directie.

Verjaardagen

Met of zonder geschenk, uw kind wordt sowieso gevierd in de klas wanneer het jarig is.
Indien uw kind iets wil meebrengen naar school, prefereren wij een stuk fruit of iets om te verdelen
(bv.een cake).
Liever geen individuele geschenkjes of snoep mee te brengen.

Milieu & gezondheid
Tuinproject

In onze binnentuin kunnen de leerlingen samen met de leerkracht tuinieren.
Er wordt gewerkt met bloemen, kruiden, groenten en fruit.

Knuffelboerderij

Sinds mei 2017 kunnen onze leerlingen actief leren en beleven op de knuffelboerderij. Ze leren de kippen,
de konijnen en de cavia’s verzorgen en genieten van het knuffelmomentje. In de klas maken we
dierenpaspoorten, leren we werken met de verzorgingskalender en zoeken we de beste prijskwaliteitsproducten op voor de verzorging van onze beestjes.
De band met de dieren is een meerwaarde voor onze leerlingen. Op de boerderij komen ze tot rust en
leren ze op een goede manier om te gaan met zowel mens als dier.
Luizen

Regelmatige luizencontrole door de verpleegster.
Luizen in de klas
= luizensticker in het agenda
= verpleegster informeert ouders en leerlingen over de
nat-kam-methode
Blijvend luizenprobleem = overleg met CLB
Wat verwachten wij van ouders?
 Ons informeren wanneer uw kind luizen heeft
 Bij luizen: nat-kam methode uitvoeren

Afval

Vermijdt zo veel mogelijk afval! Breng mee:
 Een brooddoos
 Een koekendoos
 Een drinkbus
Sorteren kan je leren!
 In de klas sorteer je papier, PMD, rest en keukenafval.
 In de gangen zijn afvalstraten voorzien.
 Bij meester Tom leer je ook ander afval sorteren (hout, metaal, verf,…)
 Op de speelplaats: gooi geen afval op de grond!

Dinsdag = voel-je-fit-dag

Op dinsdag gaan we zwemmen. De zwemkalender vindt u in het agenda of heen-en weerschriftje van
uw kind.
Wanneer we niet zwemmen, volgt er na de middagspeeltijd een bewegingslesje van een half uur, We
wisselen af met:









Trampolinespringen
Touwtjesspringen
Bewegingsspelletjes
Dansen
Fietsen of steppen
Wandelen
Lopen

Mama of papa zijn ook welkom om deel te nemen of om zelf een lesje te geven.
Hop met de beentjes !!!

Woensdag EN vrijdag = fruitdag

=
Vanaf dit schooljaar zullen jullie iedere maand € 1,00 op de factuur betalen voor fruit. Daarvoor krijgt uw
kind op woensdag en op vrijdag een stuk fruit aangeboden door school. Dit komt op € 0,125 per stukje
fruit.
Wij kiezen er als school ook voor om nog enkel water als drankje te laten drinken. Dus ook geen sapjes
meer.
Doorheen de dag kan uw kind dus steeds GRATIS water drinken.

Heeft u nog vragen: contacteer ons of
kom langs!
We wensen jullie alvast veel succes op
onze school!

