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Inlichtingen aan de ouders schooljaar 2019-2020 
Uurregeling 
• voormiddag:  08u40 – 12u15 
• namiddag:  13u15 – 15u05 
 
Leerlingen van de lagere school zijn leerplichtig en dienen dus op tijd in de school aanwezig te 
zijn. 
Ook voor de kleuters is het wenselijk dat zij op tijd in hun klas aanwezig zijn. Uitgerekend 
tijdens de eerste lesuren vinden de belangrijkste activiteiten plaats. 
Mogen wij de ouders die hun kinderen naar school brengen vriendelijk verzoeken de kinderen 
enkel te brengen tot aan de speelplaats. Voor het overige is de speelplaats het exclusieve 
terrein van de leerlingen. Wanneer ouders langer dan nodig op de speelplaats vertoeven, 
brengt dit enkel moeilijkheden met zich mee voor de leerkrachten die toezicht uitoefenen en 
voelen sommige kinderen zich benadeeld.  Dit neemt natuurlijk niet weg dat u steeds bij de 
leerkrachten terecht kunt om met hen noodzakelijke afspraken te maken of inlichtingen in te 
winnen. 
 
Schoolrestaurant – schooldranken - middagopvang 
Voor de afgesproken besteldag wordt telkens de soep voor de volgende maand besteld. Dit 
gebeurt online. Je vindt de link terug in de app en in de nieuwsbrief. 
De gebruikte dranken en soep worden maandelijks gefactureerd en betaald via domiciliëring.  
Kinderen die tijdens de middagpauze op school blijven, betalen - net zoals de kinderen in de 
andere Balense scholen – 12 cent per aanwezigheid voor het middagtoezicht. Ouders krijgen 
hiervoor een fiscaal attest. 
 
Communicatie van de school 
Onze school probeert de ouders zo goed als mogelijk op de hoogte te houden van de 
activiteiten en de planning. Ook dit schooljaar zullen de papieren brieven enkel nog via digitale 
weg verspreid worden: 

• via e-mail 
• via de school-app 
• via de facebookpagina 

Dit doen we om de kosten te drukken, de natuur een handje te helpen èn om te vermijden dat 
brieven te lang in de schooltas blijven zitten. Wij hopen dat jullie op deze manier nog sneller 
worden geïnformeerd. 
 
Betalingen 
Alle betalingen aan de school gebeuren via factuur en domiciliëring. De facturen worden ook 
digitaal aan jullie bezorgd. 
 
Zwemmen 
Volgens onderrichtingen van het Departement Onderwijs mag er één leerjaar gratis zwemmen.  
In onze school zal elk schooljaar het zesde leerjaar gratis gaan zwemmen. Het zwembad 
verplicht het gebruik van een badmuts, volgens een door hen gekozen kleurenpatroon. Deze 
badmutsen worden de school voorzien en gefactureerd. 
 
2-daagse, 3-daagse, zeeklassen 
Het eerste en tweede leerjaar gaan op 2-daagse van dinsdag 2 juni tot en met woensdag 3 juni 
2020. Het derde en vierde leerjaar gaan op 3-daagse van woensdag 3 juni t/m vrijdag 5 juni 
2020. 
Het vijfde en zesde leerjaar gaan op stadsklassen van dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni 2020. 
Dit schooljaar verblijven we in de jeugdherberg in Mechelen. 
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Prijs soep, drank en middagopvang 
Telkens wanneer een leerling ’s middags tijdens de pauze op school blijft, wordt dit door de 
leerkracht (ofwel in de klas, ofwel in de refter) genoteerd. 
 
• soep     €  1,12* 
• melk     €  0,30 
• chocomelk    €  0,40 
• fruitsap    €  0,40 
• middagtoezicht   €  0,12 
 
In de bedragen met een * is de prijs van de middagopvang al verrekend. 
 
Vakanties en vrije dagen 2019 – 2020. 
Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 3 november 2019 
Wapenstilstand: maandag 11 november 2019  
Kerstvakantie: van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020   
Krokusvakantie: van 24 februari tot en met 1 maart 2020  
Paasvakantie: van 6 tot en met 19 april 2020   
Dag van de Arbeid: 1 mei 2020   
Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020    
Pinkstermaandag: 1 juni 2020   
Zomervakantie: van 1 juli tot en met 31 augustus 2020   
 
Plaatselijke vakantieregeling:   
woensdag 25 september 2019 
maandagdag 30 maart 2020 
woensdag 20 mei 2020 (hemelvaart) 
 
Vrijaf wegens pedagogische studiedag van het personeel:   
vrijdag 06 december 2019   
woensdag 5 februari 2020   
Met vriendelijke groet 
 
Nico Maes 
directeur 
 


