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Sint-Gillis, 3 september 2018
Beste ouders, kinderen, collegae,
Met een enorm gemotiveerd team staan we al weer klaar voor de 1ste
schooldag van het schooljaar 2018-2019. Na een deugddoende en
verkwikkende vakantie staan we al weer paraat.
We beginnen met volle moed en enthousiasme aan het nieuwe schooljaar.
Het ontwikkelen van de totale persoonlijkheid, vanuit elk kind als centraal
gegeven, zal opnieuw de basis zijn. Samen met onze partners zullen we ons
100% inzetten om ook dit jaar jullie kinderen weer een aantal stappen verder
te brengen in hun ontwikkeling.
Samen met “Onderwijscentrum Brussel (OCB) zullen we de taalvaardigheid
van onze kinderen en de verdere professionalisering van onze deskundige
leerkrachten laten evolueren.
Daarnaast zal de weg naar meertaligheid ook verder worden bewandeld.
We rekenen dan ook verder op de steun en medewerking van alle ouders om
deze vooropgestelde projecten zo goed mogelijk te kunnen realiseren. Tevens
hopen we de goede ouderbetrokkenheid van de laatste jaren nog meer te
laten evolueren naar ouderparticipatie. Ouders die mee denken en handelen
in het belang van alle schoolkinderen is een enorm pluspunt.
Alle initiatieven vergen veel inzet en toewijding van ons personeel. We willen
hen dan ook hartelijk danken voor de wijze waarop ze zich iedere dag weer
met veel toewijding en gedrevenheid inzetten voor onze school, voor onze
kinderen. We zijn fier om zo’n dynamisch team onder onze hoede te mogen
hebben. Collega’s, bedankt!!
Jullie ouders willen we bedanken voor het vertrouwen in onze school en
jullie interesse in en medewerking aan alle georganiseerde activiteiten. Wees
gerust, we doen er alles aan om jullie vertrouwen te behouden en te
bevestigen. Bedankt ouders!
Laten we samen verder werken, het goede behouden en de mindere kanten
verbeteren, dan zullen we ook dit jaar samen een spetterend schooljaar
beleven. Kinderen, ouders, we gaan ervoor!!!
Een goede raad: hou deze brochure steeds bij de hand, zo blijven alle
data u steeds bekend!
David Barbé
Directeur BS Balder
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WIE BESTUURT ONZE SCHOOL ?
Sinds 1 januari 1989 behoort het onderwijs tot de bevoegdheid van de
Vlaamse Gemeenschap. Vandaar dat de term Rijksonderwijs vervangen
werd door GEMEENSCHAPSONDERWIJS en dat onze school nu
Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs ( B S G O ) wordt genoemd.
Sinds het schooljaar 2008-2009 werd deze naam nogmaals gewijzigd.
Vanaf dan spreken we over een basisschool van het “ GO!, Onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap”.
Algemeen bestuur
Op 1 januari 2000 werden de scholengroepen gevormd. Alle Brusselse
Nederlandstalige Gemeenschapsscholen behoren tot Scholengroep
Brussel. De Algemeen Directeur is de Heer J. Wayenberg. Meer
informatie over bevoegdheden van de scholengroep vindt u in het
schoolreglement.
Dagelijks bestuur
Is in handen van de directie en de schoolraad, als adviesorgaan.
Zij staan in voor de schoolorganisatie, het aanwenden van het
lestijdenpakket, het schoolwerkplan enz.
Ook het financieel en
materieel beleid van de school valt onder hun bevoegdheid. Ze spelen
ook een belangrijke rol in het personeelsbeleid.
Het schoolteam
De directie en de leerkrachten leggen de pedagogische lijn van de school
vast. Zij adviseren de schoolraad inzake het schoolreglement en het
schoolwerkplan.

Basisschool Balder

PERSONEELSLEDEN BS Balder

Directie: David Barbé
Secretariaat: Veerle Vancutsem
ZORG-coördinator: Carine Beuckelaers

Vestiging Engelandstraat 49-51 1060 Sint-Gillis (02/537 03 62)

Kleuterafdeling :
K1 Eline Dobbelaere (op donderdag Marlies Decabooter)
K2 Silke De Neve (vervangen door Britt Lacalle tot april)
K3 Annik Van Eynde
Lagere school
L1 : a) Ishtar De Clercq
b) Ariane Van Lierde
L2 : Dounia Hamdan
L3 : Morgane Fontaine (ma-di-woe) en Darline Swaelens (woe-don-vrij)
L4 : Aurelie van de Zande
L5 : Anneleen Spitaels
L6 : Kevin Kempeneer
Vestiging Lotzstraat Generaal Lotzstraat 68-70 1180 Ukkel (02
343 73 31)

Kleuterafdeling :
K1 Martine Wellens
K2 Kelly Scholliers
K3 Joke Vanderlinden
Bijzondere leermeesters
Lichamelijke Opvoeding : Sofie De Keukelaere
SES-leerkracht
Kleuterafdeling :
Vera Counard
Marlies De Cabooter
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Lagere afdeling :
Diane De Pril
Darline Swaelens

N-C Zedenleer :Al Chihabi Khaldoun
Kath. godsd. : Ann Keirsmaker
Prot. godsd. : Lousefed Luiseged
Islam: Kacem Abaddi
Onderhoudspersoneel + keukenpersoneel
Engelandstraat : Marina Vanderslagmolen / Teresa Bartisal
Lotzstraat : Mireille Safali
Naschoolse opvang:
Engelandstraat : Gregory Debast
Lotzstraat : Aysun Gulal
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INSTAPREGELING VOOR DE 2,5- JARIGEN

Vanaf 1 september 1996 kwam er een nieuwe toelatingsregeling
voor het kleuteronderwijs. Kleuters die dan 2,5 jaar zijn, worden
pas IN DE SCHOOL TOEGELATEN vanaf de instapdatum na hun
inschrijving, ofwel:
-

de eerste schooldag na de zomervakantie ( 1/9/2017)
de eerste schooldag na de herfstvakantie (6/11/2017 )
de eerste schooldag na de kerstvakantie ( 8/1/2018 )
1 februari 2018
de eerste schooldag na de krokusvakantie (19/2/2018)
de eerste schooldag na de paasvakantie ( 16/4/2018 )
de eerste dag na het hemelvaartweekend ( 14/5/2018 )

Kleuters die 2 jaar en 6 maanden worden op een instapdatum,
worden op die dag in het kleuteronderwijs toegelaten.
Voor de instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig
zijn, zelfs niet op proef, ook al heeft het kind de leeftijd van 2 jaar
en 6 maanden overschreden.
Deze maatregel geldt NIET voor kleuters ouder dan 3 jaar, zij
kunnen nog steeds op elk ogenblik ingeschreven worden en
onmiddellijk de klasactiviteiten volgen.
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UURREGELING KLEUTER
07.30 u - 08.30 u

voorschoolse opvang

08.30 u – 08.45 u

toezicht leerkrachten

08.45u - 10.25u

klasactiviteit

10.25u - 10.40u

speeltijd kleuters

10.40u - 11.30u

klasactiviteit

11.30u - 12.25u

middagmaal + speeltijd kleuters

12.25u - 14.05u

klasactiviteit

14.05u - 14.15u

speeltijd kleuters

14.15u - 15.05u

Afhaalmoment met speeltijd

15u20 - 18.00 u

naschoolse opvang

OUDERS AANDACHT :
RESPECTEER DE SCHOOLUREN EN BRENG UW KINDEREN OP
TIJD NAAR SCHOOL !!! Iedereen op school om 8u35!!

Basisschool Balder

UURREGELING LAGER
07.30u - 08.30u

voorschoolse opvang

08.30 u – 08.45 u

toezicht leerkrachten

08.45u - 10.50u

klasactiviteit

10.50u - 11.05u

speeltijd lagere

11.05u - 12.20u

klasactiviteit

12.20u - 13.25u

middagmaal + speeltijd

13.25u - 15.05u

klasactiviteit

15.20 u - 18.00u

naschoolse opvang

OUDERS AANDACHT :
RESPECTEER DE SCHOOLUREN EN BRENG UW KINDEREN OP
TIJD NAAR SCHOOL !!! Iedereen op school om 8u35!!
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GELDOPHALING
Prijzen MAALTIJDEN EN DRANKEN:
warme maaltijden
kleuters
lagere
personeel
soep :

€ 2,80
€ 3,20
€ 3,70
€ 0,60

Prijzen uitstappen : zie addendum schoolreglement
Betaalsysteem maaltijden :
Betalingswijze : Op basis van de aanwezigheden wordt een factuur
opgemaakt na afloop van iedere maand. Deze factuur dient voor
elke twintigste van de maand te worden vereffend op
rekeningnummer IBAN BE37 733-0302347-28
BIC KREDBEBB
Dit kan ook via domiciliëring vanaf huidig schooljaar.
Fiscale attesten : Voor alle opvangkosten zal de school u
desgewenst een fiscaal attest overhandigen.
Alle schooldagen warme maaltijden, behalve op woensdag.
Betaalsysteem uitstappen :
Daguitstappen : maximumfactuur via overschrijving
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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
3/10/2018

Pedagogische studiedag

29/10/2018 t.e.m. 04/11/2018

Herfstvakantie

23/11/2018

Pedagogische studiedag

24/12/2018 t.e.m 06/01/2019

Kerstvakantie

06/02/2019

Facultatieve verlofdag

04/03/2019 t.e.m. 10/03/2019

Krokusvakantie

08/04/2019 t.e.m. 22/04/2019

Paasvakantie

01/05/2019

Feest van de arbeid

29/05/2019

Facultatieve verlofdag

30/05/20189 t.e.m. 31/05/2019

Hemelvaart

07/06/2019

Facultatieve verlofdag

10/06/2019

Pinkstermaandag

28/06/2019

Laatste schooldag

Het schooljaar eindigt op vrijdag 28 juni 2018 om 12.20 u
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ACTIVITEITEN BUITEN DE SCHOOL
Zoals elk schooljaar profiteren wij van het Brusselse aanbod door musea
en
tentoonstellingen
te
bezoeken,
toneelvoorstellingen
en
muziekactiviteiten bij te wonen, enz.
Om u niet steeds geld te moeten vragen, halen wij het uitstappengeld
ineens op waarvan alle uitstappen betaald worden. De maximum
bedragen van de ouderbijdragen krijgt u als addendum bij het
schoolreglement.
Het overschot wordt eind juni van de bijdrage aan de schoolreis
afgetrokken.
Ook K1 en K2 en K3 zullen op uitstap kunnen gaan.
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WANNEER WIJ U ZEKER VERWACHTEN ? !
BS Balder
ALLE OUDERS KLEUTERS EN LAGERE
INFO-AVONDEN
Open schooldag : woensdag 29 augustus om 14u00
Infomoment : dinsdag 4 september om 16u00

Kleuters :
Oudercontacten :
donderdag 25 oktober 2018
dinsdag 18 december 2018
dinsdag 2 april 2019
donderdag 27 juni 2019
Lagere :
Oudercontacten en rapporten
donderdag 25 oktober 2018
dinsdag 18 december 2018
dinsdag 2 april 2019
donderdag 27 juni 2019
Kleuters + lagere :
Wintermarkt : donderdag 20 december 2018
Lentemarkt : donderdag 4 april 2019
Schoolfeest : zaterdag 15 juni 2019
Meer activiteiten vind je op onze website:

www.basisschoolbalder.be
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VOOR – EN NASCHOOLSE OPVANG
Werking en personeelsbeleid
De voor- en naschoolse opvang (en de middagopvang) wordt
georganiseerd door de VZW GIBBON
( Oudstrijderslaan 200, 1140 Evere, 02 702 30 61). De
opvangprijzen vindt u in een addendum bij dit schoolreglement.
Betalingswijze : Op basis van de aanwezigheden wordt een factuur
opgemaakt na afloop van iedere maand. Deze factuur dient voor
elke twintigste van de maand te worden vereffend op
rekeningnummer IBAN BE74 7330 4763 4407
BIC KREDBEBB
Dit kan ook via domiciliëring vanaf huidig schooljaar
Bijdrage van toepassing op 1 september 2015:
Ochtendtoezicht: tot een kwartier voor het begin van
de lessen
Middagtoezicht: van een kwartier na het einde van de
lessen tot een kwartier voor het begin van de lessen
Avondtoezicht: aangerekend per begonnen half uur
vanaf een kwartier na het einde van de lessen
Toezicht op woensdagnamiddag: aangerekend per
begonnen half uur vanaf een kwartier na het einde
van de lessen
Kindvrije dagen indien georganiseerd

€ 1.20 /
week
€ 0.25 / dag
€ 0,75 / half
uur
€ 0,75 / half
uur
€ 5.5 / halve
dag

Samenwerking binnen de naschoolse opvang
Er wordt getracht om een samenwerking met socio-culturele en
sportorganisaties uit te bouwen. Deelname aan deze activiteiten zijn
betalend. De prijzen zullen steeds op voorhand kenbaar worden gemaakt
in een brief, waarin u ook een inschrijvingsstrook zal terugvinden.
Een inschrijving dient voor de volledige looptijd van de activiteit
gerespecteerd te worden. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden en
mits akkoord van alle partijen kan een afwijking hierop worden
toegestaan.
Basisschool Balder

