Helpen jullie mee om de schoolomgeving veilig uit te bouwen?
Medicatie 			

Van de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie is het
fluohesje voor iedereen verplicht.
Te voet
• aan het zebrapad staat een gemachtigd opzichter om
uw kind veilig over te steken
Met de fiets
•
•
•
•

zichtbaarheid is belangrijk: lichten, fluojas, felle
kleuren, ...
draag een fietshelm
respecteer de verkeersregels
jaarlijkse fietsencontrole

Met de bus
•
•
•
•
•

heen en terug
vaste busroute met verschillende haltes.
bustarieven zijn vastgesteld door De Lijn.
voor kleuters jonger dan 6j is dit gratis
wenst u gebruik te maken van de bus?
contacteer het secretariaat

Met de auto
•
•

voor de schoolpoort is er een zoen & vroemzone
respecteer de verkeersregels

Heeft uw kind tijdens de schooluren medicatie nodig? Vul de
medicatiefiche in, zie www.sbsdevlieger.be

Zorg voor materiaal 		
(zie schoolreglement, hoofdstuk 13)
Zorgen voor:
• Schoolmateriaal
• Eigen materiaal: naamtekenen
• GSM mee? Afgeven in het secretariaat bij aankomst op
school

’s morgens tussen 8u en 8.30u.
tijdens de 2 speeltijden: om 10.10u. en 14.55u.
over de middag

Verjaardagen
Dit vieren we in de klas. Wij zorgen voor een traktaat. Eigen
traktaat is niet toegestaan.

Middagopvang

Wanneer? 2x per week + fietsmoment

De school organiseert opvang over de middag. De
kost hiervan komt op de maandelijkse factuur (zie
bijdrageregeling).

LAGER
L.O.
• Op een vaste dag sportles.
• Sportkledij van school is verplicht.
Nieuwe kledij nodig? Schrijf dit in de schoolagenda.
De betaling gebeurt via de factuur
• Mag uw kind langer dan 1 dag niet sporten, dan is
een doktersattest verplicht.

Voor- en naschoolse opvang op school

Zwemmen

KIDZ verzorgt de opvang. Voor meer info kan je terecht op
https://www.motena.be/kinderen-kidz/buitenschoolse-opvang

Helpt zorgen voor de veiligheid aan de
schoolpoort. Niemand verlaat, zonder
schriftelijke toestemming van ouders, alleen de
school!

•
•

(zie schoolreglement hoofdstuk 3)

Steeds melden aan de leerkracht of het secretariaat!
Ziekte (voor kinderen vanaf 6 jaar)
Tot en met 3 kalenderdagen ziek?
Ziekteattest van de ouders (max. 4x per schooljaar).
Drie of meer kalenderdagen ziek? Medisch attest is verplicht.
Andere reden tot afwezigheid? Bezorg ons altijd een attest.
Onwettig afwezig? Respecteer de leerplicht van uw kind.

De leerlingen zijn verzekerd:
• tijdens de lessen
• tijdens de buitenschoolse activiteiten
• op weg van en naar school

•

Waar? Sportoase Roeselare
Wanneer?
1 lj: 2 van de 3 weken
			
2de en 3de lj: om de twee weken
			
4de-5de-6de lj: om de 3 weken.
Wat steekt er in de zwemzak?
- Zwemkledij
- Handdoeken
- Badmuts van Sportoase is verplicht!
Wie geen badmuts heeft of een nieuwe badmuts
wenst, vraagt deze aan de turnleerkracht. U noteert
dit in de agenda. De betaling gebeurt via de factuur.

AVOND

info@sbsdevlieger.be
http://www.sbsdevlieger.be

Schepen van Onderwijs
Tom Vandenkendelaere
Coördinerend directeur stedelijk onderwijs
Bert Desmet
Directeur coördinatie
Ignace Degryse

Waarnemend directeur
Brecht Van Mullem

info in het secretariaat
Rijen
•
•
•

rij Kerkplein / OCAR
rij Blommestraat
rij Blinde Rodenbachstraat

•
•

kleuter aan de klas
lager bij voorkeur aan de parking van
de Blommestraat
het Kerkplein
Den Hazelt
Onze Kinderen - Blinde Rodenbachstraat
of op de speelplaats

Verloren voorwerpen

Een belangrijk onderdeel in alle leerjaren.

Hiervoor kan u bij KIDZ terecht

Niveaulezen: de kinderen lezen in kleine groepjes samen
met een lees(groot)ouder of een leerkracht

Huistaakopvang
• elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na
schooltijd
• 1e - 6e leerjaar: studie
• door KIDZ

Waarnemend
adjunct-directeur
Lies Vanthournout

SCHOOLUREN ROOSTER

Ophalen

Opvang

1e lj: na de krokusvakantie wekelijks
2de lj: wekelijks
3de lj: 2-wekelijks

SBS De Brug – SBS De Octopus – SBS De Vlieger

Bus

Lezen

Voor wie?
		
		

Stedelijke Basisschool De Vlieger
Hoogstraat 58
8800 Roeselare

na schooltijd

ICT op school
Op regelmatige tijdstippen werken de leerlingen met
computers en/of iPads.

Plaats de naam van uw kind op alle
materialen en kleding van uw kind.
Toch iets verloren? Alle gevonden
voorwerpen liggen aan het secretariaat.

SCHOOLBESTUUR
STEDELIJK BASISONDERWIJS
ROESELARE

Peuterslapen
• kinderen slapen over de middag na de maaltijd
• na het slapen terug naar de klas
• info en inschrijven? Bij KIDZ

De verzekering telt voor:
• persoonlijk letsel
• bril, dit wordt gedeeltelijk vergoed
• niet voor materiële schade

De meeste recente info is terug
te vinden op
www.sbsdevlieger.be

Afwezig

Schoolverzekering

Kostprijs: zie bijdrageregeling

Bewegingsopvoeding

Zelfstandigheid
Kleuters en peuters worden gestimuleerd om zoveel mogelijk
zelf te doen. U helpt ons hierbij door dit ook thuis te
stimuleren. Vb. boekentas leeg maken, alleen eten, jas aan- en
uit, ...

WELKOM OP ONZE SCHOOL!

warme maaltijd: standaard maaltijd, vegetarische
maaltijd of varkensvleesvrije maaltijd
eigen lunchpakket meegebracht van thuis
iedereen krijgt soep

•
•

NOTA

20 - 21

Omwille van coronamaatregelen kunnen sommige van deze afspraken wijzigen doorheen het schooljaar.

Schoolmaaltijden
•

Kleuterspeelplaats
•
•
•

• Wanneer? Fruit in de
voormiddag en koek in de
namiddag (zonder papiertje, in
een doosje).

Mogelijkheden

Uw kleuter wordt afgezet aan de schoolpoort.
Hou het afscheid kort. Wees stipt aanwezig.

Poortbewaker

Als het even fout gaat …
(zie schoolreglement, hoofdstuk 14)
• brengen we de ouders op de hoogte
• is het belangrijk om het probleem samen op te lossen

KLEUTER

Onthaal

AFSPRAKEN

• Wat? Een stuk fruit of een
koek zonder chocolade.

MIDDAG

VOOR- EN NAMIDDAG (IN DE KLAS)

Zindelijkheid
Zit uw kind in peuter of eerste kleuterklas? Geef
reservekledij mee. Voor meer info omtrent ons
zindelijkheidsbeleid verwijzen we graag naar onze
zindelijkheidsfolder.

Dit zorgt voor contact tussen u en
de school. U vindt er alle taken in
terug. U kijkt dagelijks de agenda
na en ondertekent deze. Er is
plaats voor een mededeling.

aanmelden en inschrijven
info via www.sbsroeselare.be

Naar school met een fluojas

(zie schoolreglement hoofdstuk 19)

• 2 tussendoortjes voor tijdens de
speeltijd
• een herbruikbare fles water
• een boterhammendoos voor wie op
school eet
• heen-en weerboekje/ schoolagenda

Tussendoortje (zie boekentas)

aantal vrije plaatsen
info via www.sbsdevlieger.be

IK KOM NAAR SCHOOL

EEN SCHOOLDAG

Heen- en weerboekje/
schoolagenda

Wat moet er in de school-boekentas

voormiddag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8.30u - 11.40u.

8.30u - 11.40u.

8.30u - 11.15u.

8.30u - 11.40u.

8.30u - 11.40u.

speeltijd voormiddag

10.10u. - 10.25u. 10.10u. - 10.25u. 10.10u. - 10.25u. 10.10u. - 10.25u. 10.10u. - 10.25u.

namiddag

13.15u. - 16.00u. 13.15u. - 16.00u.

13.15u. - 16.00u. 13.20u. - 15.00u.

speeltijd namiddag

14.55u. - 15.10u. 14.55u. - 15.10u.

14.55u. - 15.10u.

OPEN SCHOOL*
Communicatie
• leerkracht: bereikbaar via mail (zie
website)
• Google Classroom
• website
http://www.sbsdevlieger.be
• heen- en weerboekje of
schoolagenda
• Facebook
http://www.facebook.be/sbsdevlieger

•
•
•
•

schoolkrantje
onthaalvoormiddag
info avonden
www.sbsroeselare.be

Kleuter- en schooltoeslag
Hoef je niet aan te vragen, wordt
automatisch toegekend
Meer info? www.groeipakket.be

Betrokken ouders
Ouder en school werken samen:
• Leerplicht vanaf 5j
• Breng uw kind elke dag en stipt op
tijd naar school.
• Steun individuele begeleiding
indien nodig – help begeleiden bij
leerproblemen
• Kom naar onze infomomenten en
oudercontacten.
• Nederlands is de onderwijstaal
• Samen werken aan zelfstandigheid

Oudervereniging
• helpt de school met de
organisatie van activiteiten
• verhoogt de betrokkenheid en
de inbreng van de ouders.
• Wenst u hierbij aan te sluiten?
stijn.lefevere@ouderraad.
sbsdevlieger.be

LERENDE SCHOOL*

RESPECTVOLLE SCHOOL*

We volgen ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor kleuter en lager onderwijs van OVSG.

Levensbeschouwing
U maakt voor uw kind een keuze van levensbeschouwing of vrijstelling. De keuze moet voor 30 juni worden doorgegeven
voor het volgende schooljaar.
Schoolrekening
Aan het begin van de maand worden de bijdragen gefactureerd. U kan deze via mail of op papier ontvangen. Wie dat wenst
kan de schoolrekening laten domiciliëren.
Meer info? facturatie@sbsdevlieger.be
Kostenbijdrage (zie bijlage)
•

onderwijsgebonden uitgaven (vb. leeruitstappen, zwemmen, ….)
kleuter: maximum 45 euro per schooljaar
lager: maximum 90 euro per schooljaar
persoonlijke uitgaven (vb. maaltijden, middagopvang, …): zie bijlage

Schoolraad

•

De schoolraad bespreekt de werking van
de school. Ze gaat in overleg met het
schoolbestuur en geeft advies.

Wet op de privacy
Bij de inschrijving vragen wij uw toestemming om beeldmateriaal van uw kind te
mogen verspreiden. Deze toestemming geldt voor de volledige schoolloopbaan.

Wie? ouders, leerkrachten en
plaatselijke gemeenschap

Lager: opvolging via proeven en rapporten
HERFST

KERST

KROKUS

PASEN

EIND

1e leerjaar

alternatief
rapport

alternatief
rapport

puntenrapport

puntenrapport

eindrapport

2e - 6e leerjaar

tussentijds
rapport

eindrapport

tussentijds
rapport

eindrapport

Getuigschrift basisonderwijs
•

Geslaagd? Een getuigschrift, dan kan uw kind starten in de A-stroom van het secundair onderwijs.

•

Niet geslaagd? Een attest, dan kan uw kind enkel starten in de B-stroom.

ZORG
We zorgen voor onze leerlingen

Samen met : Trikant (VCLB Roeselare) - 051 25 97 00

Observeren-handelen-bijsturen-passende
hulp bieden-opvolgen

gratis hulp bij vragen over:

Wie? Samenspraak tussen ouders, school
(zorgcoördinator) en CLB

VEILIGE SCHOOL*
ACTIEVE SCHOOL*
Schoolreis
•
•

kleuter: jaarlijks
lager: om de 2 jaar

Meerdaagse activiteiten (enkel lager)
•

sportklassen: jaarlijks neemt uw kind gedurende een week hieraan deel, uw kind gaat een halve dag sporten en krijgt een
halve dag les
• meerdaagse: om de twee jaar gaan ze per graad voor 3 dagen op uitstap
		
eerste graad: heksenklassen
		
tweede graad; zeeklassen
		
derde graad: bosklassen
Inspraak leerlingen
Met de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar richten we een leerlingenraad op. Ze luisteren naar de opmerkingen van alle
klassen en bespreken deze met de zorgcoördinator en directie.

SOCIALE VAARDIGHEDEN
Gijs en Tess
Samen met Gijs en Tess werken we in de school rond sociale vaardigheden op de speelplaats en in de klas.
Sovacoach juf Greet
Ze brengt zelfvertrouwen, zelfreﬂectie en zelfbeheersing bij via de methodieken van Rots en Water.
GEZONDHEID
Gezondheidsbeleid
• Niet toegelaten: snoep, chips en frisdranken
• Toegelaten: een stuk fruit, een boterham, een wafel, een droge koek zonder chocolade, …
Over de middag krijgt uw kind soep en water aangeboden. Tijdens de dag is er steeds kraantjeswater ter beschikking of
drinkt uw kind water van zijn meegebrachte herbruikbare ﬂes.

Zorgbreed werken
We houden rekening met:
• Aanleg en talenten: meer-en
hoogbegaafde leerlingen, uitdaging
bieden, sterk rekenwerk, plusklas, …
• Leerproblemen en beperkingen:
zorgklas, aangepaste materialen
(koptelefoon, study-buddy, ...)
Via een gedifferentieerde aanpak
(aanmoedigen, ondersteunen,
compenseren, aanpassingen, individueel
leertraject, inschakelen externe
ondersteuning…) zoeken we naar de
passende hulp voor elk kind

•
•

Treft u luizen of neten aan in het haar van uw kind, verwittig de school en behandel uw kind onmiddellijk. De school
voert ook geplande luizencontroles uit.
Kleding, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch.
Modegrillen of kapsels die dienen om op te vallen of zich te distantiëren van de medeleerlingen, zijn niet toegestaan. De
school beslist wat kan en niet kan.

Speelplaats
Op de speelplaats zijn er heel wat afspraken. Deze worden toegelicht in de klas en hangen uit op de speelplaats.

* maken deel uit van het pedagogisch project, zie ook www.sbsroeselare.be

CLB- team voor onze school:
contactpersoon psycho-pedagogische begeleiding: Sharon Beernaert
maatschappelijk werker: Frederik Dehullu
schoolarts: An Dewispelaere
verpleegkundige: Annelien Lambrecht
consulten:
1ste kleuterklas: oudercontact in het CLB
1ste leerjaar: met klas naar het CLB (met inenting)
4e leerjaar: CLB op school
5e leerjaar: inenting op school
6de leerjaar: uitgebreid consult van CLB op school
Samen met : externe zorgverleners
(REVA, logopedie, kinesitherapie , …)
kleuter: mogelijk tijdens de lesuren
lager: uitzonderlijk tijdens de lesuren, anders na schooltijd of tijdens de
middagpauze.

Hygiëne en veiligheid
•

• Problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren
• Vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s
• Kinderen die niet goed in hun vel zitten
• Pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, moeilijke thuissituatie
• Gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen,
groeistoornissen, overgewicht

Samen met: het ondersteuningsnetwerk
Info bij de zorgcoördinator, Veronique Verhaeghe
Zorgcoördinator
Veronique Verhaeghe

