
Infofolder praktische organisatie



1. Contact

Vrije kleuterschool - Kortrijksestraat 12/01 - 8520 Kuurne
vks.kuurne@vrijescholenkuurne.be
www.vrijescholenkuurne.be
056/71 40 99

directeur / Chantal Grymonprez
lerarenteam / zie www.vrijescholenkuurne.be

2. Schoolorganisatie
2.1. Klasuren
Kom op tijd, de lessen beginnen stipt!
maandag, dinsdag, donderdag → 8.30 tot 11.35

13.15 tot 16.00
woensdag                                       → 8.30 tot 11.35
vrijdag                                             → 8.30 tot 11.35

13.15 tot 15.00

De kleuters worden altijd aan de inkomdeur aan de juf afgegeven. Ouders kunnen bij het
brengen van de kleuters de school niet betreden.
Om 11.35 en 16.00 uur kunnen de kleuters opgehaald worden aan de klasdeur.
De leerlingen mogen zich zonder toestemming of begeleiding niet in een klas of in de
gangen begeven buiten de lesuren. Tijdens de schooluren onttrekt geen enkele leerling
zich aan het toezicht.
Bij afwezigheid van uw kind verwittigt u voor 8.30 uur het secretariaat. Te laat komen kan
niet. Laatkomers melden zich aan bij het secretariaat vooraleer naar de klas te gaan.

2.2 Opvang voor en na school
telefonisch contact
→ 056/71 40 99  of 0498/69 99 86
tijdstippen opvang
→ de school is op maan-, dins-, donder- en vrijdag open van 7.15 tot 18.00 uur
→ de school is op woensdag open van 7.15 tot 12.00 uur
vergoeding opvang
→ 0,50 cent per begonnen kwartier. U ontvangt jaarlijks een fiscaal attest.
Voor de avondopvang mogen kinderen een drankje en/of een boterham, fruit of
een koek zonder chocolade meebrengen. Wanneer u uw kind afhaalt, dient u
de toezichthouder van dienst te verwittigen.
buitenschoolse kinderopvang
Voor opvang op woensdagnamiddagen, vakantie- en schoolvrije dagen kan u
terecht bij:
a) VZW BIK (info@kamelofant.be ) organiseert opvang in onze school.
b) de gemeentelijke VZW De Kangoeroe (0477/566675-www.kangoeroekuurne.be)
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2.3. Tussendoortjes
water
De kleuters kunnen een flesje water van thuis meebrengen. Dit blijft in de
boekentas. Doorheen de dag kunnen de kleuters water drinken. Uit respect voor
het milieu verkiezen we hervulbare flesjes.
fruit
In de voormiddag mag gewassen en geschild fruit meegebracht worden (in
stukjes in een doosje).

2.4 Thuisrijen
Bij het naar huis gaan, volgt iedereen die niet afgehaald wordt om 11.35 en 16.00
en die niet in de opvang moet blijven, een thuisrij. De fietsers sluiten met de
fiets aan de hand achteraan aan bij een thuisrij.
Kleuters worden op het einde van een rij opgewacht door een ouder of een
persoon die de kleuter onder bewaring krijgt. Een kleuter kan onder geen
enkele voorwaarde alleen naar huis trekken op het einde van de rij. Kleuters zonder
begeleiding worden terug naar school gebracht.

Uw kleuter kan volgende rij nemen tot aan het afhaalpunt:
blauwe rij: gaat richting Leiestraat. Vertrek aan de blauwe poort via Kortrijksestraat en
Harelbeeksestraat tot aan de hoek van Leiestraat.
rode rij: gaat richting ‘t Kruiske. Vertrek aan secretariaat via Gen. Eisenhowerstraat,
Tramstatie, tot aan ’t Kruiske. (volledig kruispunt wordt gevolgd.)
groene rij: gaat richting Vierwegen, vertrek aan turnzaal lager, via Gen. Eisenhowerstraat
door Gasthuisweide, Gasthuisstraat, Montgomerystraat tot aan kruispunt Vierwegen.
gele rij: gaat richting Roterijstraat. Vertrek aan de blauwe poort.

2.5. Eten op school
Warm → 4,40
Boterhammen van thuis (soep en drank van school) → 2,40

Jullie delen in het begin van de week of de kleuters warm of boterhammen eten.
Je kan wekelijks wijzigen.
De verrekening wordt geregeld via de maandrekening. In deze prijzen zit telkens 2 euro
opvang inbegrepen. U krijgt hiervoor jaarlijks een fiscaal attest.

2.6 Vakanties en vrije dagen
Lokale vrije dagen → maandag 4 oktober 2021

→ vrijdag 12 november 2021
Pedagogische studiedagen → 22 september 2021

→3 december  2021

Schoolvakanties → tijdens schooljaar zie hieronder
→ zomervakantie van 1 juli tem 31 augustus

Herfst Kerst Krokus Pasen Hemelvaart

2021-2022
2022-2023

1/11-7/11
31/10-6/11

27/12-9/1
26/12-8/1

28/2-6/3
20/2-26/0

4/4-17/4
3/4-16/4

26/5-30/5
18/5-22/5



2.7 Sport op school
is een verplichte activiteit.
→ 2 lestijden LO van 50 minuten per week
Tijdens de turnlessen vragen we omwille van de veiligheid lange haren dicht te
binden tot een staartje. Gelieve zelf een elastiek te voorzien. Graag ook makkelijk
schoeisel voorzien.
→ derde kleuterklas: zweminitiatie maximum 3 x per trimester
kledij: zwembroek of zwempak (geen zwemshort of bikini)
De prijs voor het zwemmen dekt zoveel mogelijk het vervoer van en naar het
zwembad en de inkom in het gemeentelijk zwembad. Een zwemabonnement
geldt niet. De kostprijs voor het zwemmen ligt hoger dan wat wij vragen. De
school betaalt het tekort bij opdat de prijs voor het zwemmen betaalbaar blijft.

3.   Verjaardagen
Jarigen worden in de klasgroep passend gevierd. Voor iedere klas wordt dit
anders uitgewerkt, bepaald door de klasleerkracht. Traktaten worden niet
toegelaten. Het op school uitdelen van uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes is
niet toegelaten.

4.  De kleuterklas… wat gebeurt daar allemaal?
Is het zo belangrijk dat kleuters naar de kleuterschool gaan? Jazeker!
Via allerlei activiteiten worden de kleuters op een speelses manier voorbereid op hun
verdere schoolloopbaan, te beginnen in de lagere school.
Op verschillende domeinen (taal, wiskundig denken, muzische ontwikkeling,
mediaontwikkeling, wereldoriëntatie, motorische ontwikkeling, zelfsturing, sociale en
emotionele ontwikkeling) krijgen de kleuters heel veel kansen tot leren. Iedere kleuter
wordt op zijn niveau geprikkeld, gestimuleerd en gesteund om stappen vooruit te zetten.
Dagelijkse aanwezigheid en op tijd komen zijn dan ook heel belangrijk.
Kleuters dienen voldoende dagen op school aanwezig te zijn om recht te hebben op de
kleutertoeslag.
Op https://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen vindt u hier meer informatie over.

5.  Luizen
Regelmatig doorheen het schooljaar worden alle kleuters op
luizen en neten gecontroleerd. De leerlingen van het lager kunnen ook aan een
controle worden onderworpen wanneer daar nood aan is. De ouders worden bij
luizendetectie onmiddellijk verwittigd zodat ze een gepaste behandeling
kunnen opstarten. Wij vragen om het probleem zo snel mogelijk terug onder
controle te krijgen. Wanneer u luizen in de haren van uw kind ontdekt, breng dan
onmiddellijk de school hiervan op de hoogte zodat wij de nodige maatregelen kunnen
nemen.

6.  Huisdieren
Dieren worden om hygiënische en veiligheidsmaatregelen op onze school niet
toegelaten, tenzij deze voor klas- of schoolactiviteiten vanuit de school aangevraagd
worden.

https://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen


7. Crisiscentrum
Bij brand of noodsituatie verwachten we dat de ouders hun kind komen ophalen op het
crisiscentrum.
Parking kant Generaal Eisenhowerstraat 8

8. Welzijnsbeleid
8.1 Preventie en verkeersveiligheid
De school streeft ernaar in samenwerking met de ouders en de kinderen een zo veilig
mogelijke schoolomgeving te creëren. Van alle betrokkenen wordt verwacht dat ze zich
aan de gemaakte schoolafspraken houden. Samen met de ouderraad, raden wij het
dragen van fluorescerende kledij ten zeerste aan. De kinderen ontvangen bij de instap in
het kleuter, de instap in het lager én de instap in het 4e leerjaar vanuit de ouderraad een
gratis hesje. Dit dient 3 jaar bijgehouden te worden. De leerlingen zijn zelf
verantwoordelijk voor dit hesje en kunnen dit na 3 jaar zelf houden. Bij verlies of
beschadiging kan er voor €3 via de directie een nieuw verkregen worden.
Zorg ervoor dat de kinderen steeds de veiligste weg naar de school volgen. Gebruik waar
mogelijk de zebrapaden aan de ingang van de school waar een gemachtigd opzichter
dienst doet. We dringen er sterk op aan dat de kinderen zo veel mogelijk te voet naar
school komen. Even flink stappen is gezond en... veel veiliger! Denk erom: een fiets moet
steeds in orde zijn! Tijdens de schooluren is de
fietsenbergplaats ‘verboden terrein’. De school is echter niet verantwoordelijk voor
eventuele diefstal of beschadiging.
Bij het verlaten van de school moet rekening worden gehouden met andere
weggebruikers en het verkeersreglement. Op de speelplaats wordt niet gefietst!
’s Middags en ’s avonds sluiten de leerlingen aan bij één van de thuisrijen die door de
leerkrachten worden begeleid. Wij vragen aan de ouders die leerlingen onderweg uit de
rij oppikken, hun kind te begeleiden bij het eventueel oversteken. De leerlingen mogen
de rij pas verlaten na toestemming van de begeleidende leerkracht.
Wie occasioneel een andere weg naar huis dient te nemen, laat dit vooraf schriftelijk
weten aan de directeur of de schoolverantwoordelijke.
Vervoermiddelen als een fiets, skeelers, een step of autoped, om naar school te komen,
zijn toegelaten. Deze vervoermiddelen worden op afgesproken plaatsen op school
gestald. In de thuisrijen moeten deze worden opgeborgen. Heelys of rolschoenen zijn op
school verboden.

9. Ongevallen en schoolverzekering
Iedere school is verplicht om volgende verzekering af te sluiten. Deze dekt
→ de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
→ de rechtsbijstand
→ de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing.
Als service naar de ouders toe koos onze school ervoor om nog een extra verzekering af te
sluiten. Deze verzekering dekt de lichamelijke ongevallen die de leerlingen kunnen
oplopen tijdens een schoolse of buitenschoolse activiteit en op de weg van of naar school.
Let wel: schade aan brillen, kledingstukken en fietsen worden niet gedekt door de
schoolverzekering.
Voor meer info over de verzekerde bedragen kan u steeds op het schoolsecretariaat
terecht.



Schoolongeval: contacteer binnen de 24 uur de school en vraag een aangifteformulier.
Onze preventieadviseur: mevr. Valerie Veldeman


