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Beste ouders, 
 

Straks start uw kind het nieuwe schooljaar in onze school. 

Het schoolteam houdt er dan ook aan u te danken voor het vertrouwen dat u 

hebt in onze school. 

 

 

Omdat wij het nodig vinden dat u op de hoogte bent van wat er op de school 

leeft,hebben we algemene en praktische informatie omtrent de schoolwerking voor u 

gebundeld. 

 

 

Het schoolteam zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding en onderwijs zodat uw 

kind een boeiend schooljaar doormaakt. 

 

 

Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij zeer belangrijk. Naast 

regelmatige rapportering worden er eveneens oudercontacten en infoavonden 

georganiseerd. Geregeld krijgen de kinderen een mededeling of een nieuwsbrief mee. 

Je kan onze school ook bezoeken via het web. Bij vragen en/of problemen kunt u 

steeds op school terecht. U bent er altijd welkom. De directie en het team staan klaar 

om samen met u naar een antwoord of oplossing te zoeken.  

 

 

Wij hopen dat u uw kind aanmoedigt 

de doelstellingen van deze school na te 

streven en de afspraken na te leven. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Iris Buyck 

Directeur 

 

 

 

 

Beste kinderen, 

 

Van harte welkom op onze school. Het belooft weer een boeiend jaar te worden. 

Samen met je leraar of je juf kan je weer op ontdekking gaan. 

 

 

Aarzel niet om met de leerkracht of met de directeur te praten als je met een 

probleem of een vraag zit. 

Het schoolteam wil kinderen zien die lachen en gelukkig zijn. 

 

Directie en leerkrachten  

Van Basisschool Kransvijver 



Raad van het Gemeenschapsonderwijs 
 

De inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs: 

 

 

Scholengroep 26 “Mandel en Leie” 

 

1. De Raad van Bestuur:   de voorzitter of afgevaardigde van alle   

      schoolraden. 

 

 

2. De Algemeen Directeur:  verkozen door het college van directeurs. 

 

 

3. Het College van Directeurs:  de vergadering van alle directeurs van   

      scholengroep 26 

 

 

4. De directeur van de school:  

 

 

5. De schoolraad:    de leden van de schoolraad van de Ba-  

      sisschool Kransvijver geven adviezen. 

 

 

 

 

De leiding en het beheer van het Gemeenschapsonderwijs 

 

Het Gemeenschapsonderwijs wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die elkaar 

aanvullen,maar elk hun eigen bevoegdheden hebben. 

 

Op lokaal vlak worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een 

adviserende schoolraad. 

 

De schoolraad is samengesteld uit: 

° Personeelsleden verkozen uit het personeel, 

° Gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus, 

° Ouders verkozen door ouders, 

° Ook de directeur maakt er deel van uit.  

 

Op het tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden. Zij 

worden bestuurd door: 

° Een algemene vergadering 

° Een raad van bestuur 

° Een algemeen directeur 

° Een college van directeurs 

 

 

Algemeen directeur:         Dhr.Marc Casteleyn 

    Hugo Verrieststraat 68 

    8800 Roeselare 

 

 



Begin— en einduren: 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 

 Van 8u35 tot 12u10 en van 13u35 tot 15u30 

Op  woensdag 

 Van 8u35 tot 12u10 

 

Eetgeld: 
Betalingen via overschrijving (prijzen kunnen gedurende het schooljaar aangepast 

worden ). Indien de betalingen niet correct gebeuren zal uw kind geen gebruik meer 

kunnen maken van de faciliteiten die de school verstrekt. Er kan in dit geval alleen 

nog gebruik gemaakt worden bij voorafgaandelijke betalingen. 

 

 Kleuters  € 2.60     

 Lager  € 3.30    

 Melk   € 0.35 

 Soep   € 0.85 

 Personeel  € 6.00 

 

Alle leerlingen, zowel boterhameters als warmeters  betalen 0.50 euro per dag voor 

gebruik van de faciliteiten in de refter en voor de middagopvang. Op de factuur wordt 

dit omschreven in de rubriek ‘middagopvang’. Dit is aftrekbaar van de belastingen. 

 

Tutti –frutti project: € 7 (fruitproject) 

T-Shirt LO voor het lager: € 8 

Fluo-hesje voor het lager: € 4 

 

Bus: 
Binnen de scholengroep Mandel en Leie, waartoe onze school behoort, wordt vanaf 1 

september  2015 voor alle scholen een uniform tarief gehanteerd voor alle leerlingen 

die gebruik maken van de schoolbus op weg van en naar school. 

 

De bijdrageregeling  ziet er als volgt uit: 

Prijs voor een gans schooljaar per kind (zowel kleuter als lagere school) = 55 euro.  

Ook voor wie later tijdens  het schooljaar instapt bedraagt de prijs 55 euro. 

Rechthebbende kinderen = kinderen die meer dan 4 km van de school wonen, 

en geen dichtere GO! school in de buurt hebben reizen gratis. 

Gezien deze erg democratische prijs kunnen er geen kortingen gegeven worden 

voor broertjes of zusjes. Het verschuldigd  bedrag dient tegen eind september 

betaald te worden. 

Indien meerdere kinderen in een gezin gebruik maken van de bus is spreiding 

van betaling na overleg met de directie mogelijk. 

Prijs voor één week ’s morgens en ’s avonds met de bus = 9 euro. 

 Prijs voor losse rit = 1 euro. 

Opmerking: Behalve uitzonderlijke situaties worden geen kinderen binnen een straal 

van 500 meter opgehaald 

 



Opvang en huiswerkklas 

 
Er is opvang voorzien op school: 

 

Morgenopvang 

 
Van 7u 00 tot 8u00 

 

Avondopvang 

 
Van 16u00 tot 17u00  (op woensdag is  er opvang tot 13 u op school zelf) 

 

 

Vergoeding: € 1 per begonnen half uur. 

 
De opvang is tijdens de uren steeds te bereiken op het nummer  056/ 35.18.08 

 

De leerlingen van de lagere afdeling die in de opvang blijven, gaan om 16u30 naar de 

huiswerkklas.  

 

 

Opvang in DE PUZZEL HEULE 

Stad Kortrijk organiseert eveneens buitenschoolse opvang op de locatie van ‘De 

Nieuwe Lente’. De benaming van dit nieuwe opvanginitiatief is ‘De Puzzel 

Heule’ 

Kinderen kunnen er terecht van 2.5 jaar tot 12 jaar (tot na het zesde leerjaar) 

Wie van deze opvang gebruikt maakt dient zicht vooraf in te schrijven. 

 

 

Adres:     Peperstraat 141 B te 8501 Heule 

Verantwoordelijke  mevr. Chantal Dewitte, bereikbaar op het nr.  

     056/244.282 

 

Deze opvang  zal doorgaan tijdens vakantieperiodes van 7u tot 19u evenals 

naschoolse opvang van 16u tot 19u. 

Ook op woensdagnamiddag zullen zij opvang verzekeren: van s’ middags tot 19u. 

 

Voor de naschoolse opvang zullen alleen kinderen kunnen ingeschreven worden die 

minimum tot 17u30 opvang nodig hebben. 

De kinderen zullen gratis met de schoolbus afgezet worden aan de Puzzel Heule 

tussen 15u45 en 16u. 
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Aandachtspunten voor alle ouders, 

 

 
Het is heel belangrijk dat de kinderen die zelfstandig naar school komen de 

kortste en/of de veiligste weg gebruiken. (is ook vereist voor de schoolverzekering) 

 

 

Om schoolorganisatorische redenen vragen wij uw medewerking om uw kinderen op 

te wachten op de aangeduide plaats buiten aan de inkom of aan de schoolpoort. 

Gelieve de kinderen niet uit de rij te plukken in de speelzaal maar te wachten tot er 

afscheid genomen is.  

 

 

Jaarlijks hebben wij een stapel kleren van kinderen over die van niemand zijn. Om 

dit te voorkomen is het wenselijk om de kledij (jas, sjerp, muts, …) van uw kind te 

naamtekenen. Gelieve ook in de boekentas van uw kind de naam aan te brengen. 

 

 

Kijk geregeld de schooltassen na en controleer op inhoud en orde. 

 

 

Gelieve uw kinderen (ook de kleuters) op tijd naar school te brengen. Te laat komen 

stoort meestal de activiteiten en daar heeft niemand iets aan.  

 

 

Laat de kleutertjes zoveel mogelijk naar school komen, zo worden ze het vlugger 

gewoon en komen ze ook liever. Stop een extra broekje en een zakdoek in hun tasje. 

Voor de jongste kleuters (peuters) gemakkelijke kledij voorzien. 

 

Omwille van praktische redenen laten wij de kinderen van het kleuter en het lager 

apart eten. De kleuters gaan eten om 12u10. De kinderen van het lager gaan eten om 

12u45. Kinderen die naar huis gaan eten dienen pas ten vroegste terug op school te 

zijn vanaf 13u20.  



Een gezonde geest in een gezond lichaam 

 
In het gezondheidsbeleid heeft de school in samenwerking met de ouders 

enkele lijnen uitgetekend met betrekking tot maaltijden, drankjes en 

tussendoortjes. Snoep is verboden. Indien kinderen willen trakteren voor hun 

verjaardag mogen ze een cake, taart of een speelgoedje of schoolbenodigdheden 

meebrengen. Ze kunnen ook iets kiezen voor in de klas. Dit is echter zeker geen 

noodzaak. Kinderen die jarig zijn, worden op school evenzeer gevierd, ook als ze niks 

meebrengen. 

 

In het teken van mijden van suikers en het stimuleren van het drinken van water 

wordt bij de maaltijden enkel nog water gedronken. Ook de boterhameters kunnen 

water verkrijgen op school of ze kunnen water meebrengen van thuis. Ook soep kan 

nog steeds verkregen worden. 

 

Gelieve er op te letten om de boterhameters een gevarieerd lunchpakket mee te 

geven. Koffiekoeken worden niet toegestaan. Boterhammen 

worden meegebracht in een boterhamdoos (genaamtekend). 

 

Voor de tussendoortjes mogen de kinderen een koek 

meebrengen zonder chocolade voor de voormiddag. Tijdens de 

namiddag wordt gestimuleerd om fruit te eten.  

 

Sinds enkele jaren hebben wij als school geopteerd om alle 

kleuters te leren soep drinken tijdens de voormiddag. Dit 

heeft als gevolg dat ze een portie gezonde groenten binnen 

krijgen in de loop van de voormiddag en dat ze ‘s middags 

meer eetlust hebben. Soep drinken net voor de maaltijd remt de eetlust af. Wij zetten 

daarom dit initiatief graag verder en wij vragen aan de ouders waarvan de kinderen 

geen warme maaltijd nuttigen een democratische bijdrage van € 8 per trimester 

zodat ook die kinderen de kans hebben om dagelijks gezamenlijk soep te drinken. 

Deze bijdrage zal bij het begin van elke trimester opgehaald worden. 

 

 

Geïntegreerde werkperiodes 

 

 

 
Om de twee jaar wordt een geïntegreerde 

werkperiode georganiseerd voor het derde, vierde, 

vijfde en zesde leerjaar. Het ene jaar trekken ze er 

voor een weekje op uit, het andere jaar wordt een 

tentenkamp op school georganiseerd. Dit schooljaar  

organiseren we een tentenkamp.  

Het eerste en het tweede leerjaar gaat het ene jaar op 

tweedaagse boerderijklassen en het andere jaar wordt voor hen een sleep-in op school 

georganiseerd. Dit jaar wordt voor de kinderen een sleep-in georganiseerd. Ook het 

derde kleuter mag daarbij aansluiten. 
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Vakanties en vrije dagen 

 

Herfstvakantie 

 
  Van maandag 31 / 10 / 2016 tot zondag 6 / 11 / 2016 

 

 

Kerstvakantie 

 
  Van maandag 26 /12 /2016 tot zondag 8 / 01 /2017 

 

 

Krokusvakantie 

 
  Van maandag 27 / 02 / 2017 tot zondag 5 /03 / 2017 

 

 

Paasvakantie 

 
  Van maandag 3 / 04 / 2017 tot maandag 17 / 04 / 2017 

 

1mei 
 

  Maandag 1 mei 2017 : dag van de arbeid  

  Dinsdag 2 mei 2017 en 3 mei 2017 facultatieve dagen 

 

 

Hemelvaart 
  Woensdag 24/05/2017 facultatieve verlofdag 

  Van donderdag 25 /05 / 2017 tot zondag 28 /05 / 2017 

 

Pinksteren 

 
  maandag 5 / 06 / 2017   

 

Zomervakantie 

 
  Van vrijdag 01 / 07 / 2016 tot en met woensdag 31 /08 /2016 

 

Facultatieve verlofdagen 

 
  Dinsdag 2 mei 2017 en woensdag 3 mei 2017 

  Woensdag 24 mei 2017  

 

Pedagogische studiedagen (kindvrij) 

 
  Pedagogische studiedagen kunnen vastgelegd worden gedurende het  

  schooljaar. Er zal daarover tijdig gecommuniceerd worden. 

   

 



Onze visie 
 

Welkom aan iedereen 

Aandacht voor iedereen 

Respect voor iedereen 

Milieubewust door    

 iedereen 

 

   & 

 

Actieve lessen 

Creativiteit 

Teamwork 

Individuele aanpak 

Eerlijke kansen 

Fier op onszelf 
 

 
 

Troeven 
 Busvervoer regio Heule, Bissegem, Gullegem  

 Warme maaltijden ( ook moslim en vegetarisch 

mogelijk) of eigen lunchpakket 

 Franse les vanaf 3de kleuterklas 

 Zwemmen vanaf 2de kleuterklas (gratis voor 

kleuters) 

 Nauwe samenwerking met de ouders 

 Voorschoolse en naschoolse opvang  

(’s morgens vanaf 7 uur, ’s avonds tot 17 uur) 

 Samenwerking met buitenschoolse opvang  

     ‘De Puzzel Heule’ - opvang mogelijk tot 19u met  

  gratis vervoer tot aan de Puzzel 

Onze school = een goede school 



Afspraken omtrent godsdienstkeuze. 

 
Alle leerlingen van het eerste leerjaar  en alle nieuwe leerlingen moeten een 

keuzeformulier door de ouders laten invullen, dat afgegeven wordt op het 

secretariaat. 

 

Tot uiterlijk 6 september kan de keuze tussen godsdienst en niet confessionele 

zedenleer gewijzigd worden. 

 

Activiteiten op school voor alle klassen. 

 
Lagere afdeling: 

Iedere week 2 uur sport (LO + zwemmen) 

Zwemmen: €1 per beurt  

 

Voor de turnkledij geven wij de voorkeur aan een short of turnpak, turnpantoffels, 

een T- shirt van de school wordt verplicht aangeschaft en de leerlingen dienen de T -

shirt te dragen tijdens de turnlessen. Kostprijs bedraagt €8. 

 

Gelieve alles te naamtekenen en een stevige turnzak te voorzien. 

  

Kleuterzwemmen 

 
De tweede en de derde kleuterklas gaat beurtelings om de 14 dagen gaan zwemmen.  

(gemakkelijke kledij voorzien a.ub.) 

Kleuterzwemmen wordt door de school bekostigd, dit wordt dus gratis verstrekt aan 

de kleuters. 

 

Kleuterturnen 

 
Twee maal per week. 

Peuterklas en K1   —> geen specifieke kledij vereist. 

K2     —> turnpantoffels en turnzakje 

K3     —> T shirt + broekje + pantoffels + turnzakje. 

 

 

Schoolreizen en pedagogische uitstappen 

 
U wordt tijdig op de hoogte gebracht via een infofolder. 
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 Ophaaldienst bus 

 
Prijzen en ophaalroutes ontvangt u begin september of  bij een nieuwe 

inschrijving.De betaling gebeurt via facturatie. Gelieve voor de veiligheid van 

uw kind tijdig aanwezig te zijn aan de afstapplaats. U kunt steeds contact opnemen 

met de busbegeleidster : mevrouw Marijke Delombaerde, op het nr. 0479/999708 

 

 

Oudercontacten 

 
Rapport en oudercontact   donderdag  27 oktober 2016  

 

Rapport + oudercontact lager  donderdag 22 december 2016 

 

Oudercontact kleuter   donderdag 23 februari 2017 

 

Rapport + oudercontact   donderdag 30 maart 2017 

 

Oudercontact kleuter   donderdag 22 juni 2017 

Rapport  +  oudercontact lager  maandag  26 juni 2017 

 

 

Maximumfacturen 

 
Scherpe maximumfactuur  

Kleuters      45 euro per jaar 

 

Lager        85 euro per jaar 

 

Voor de minder scherpe  maximumfactuur (dit is voor uitstappen waar men 

langer dan 1 dag weg blijft zoals boerderijklassen, zee-, bos– of moerasklassen) 

bedraagt het 410 euro voor de volledige lagere schoolloopbaan. 

 

Deze bedragen werden vastgelegd door het ministerie 

van onderwijs voor het schooljaar 2016– 2017. 

Alle uitstappen kaderen binnen de vooropgestelde 

leerplannen en eindtermen, waarbij het kennen en 

kunnen van de doelen niet vrijblijvend is. De leerlingen 

zijn dan ook verplicht om aan de uitstappen die voorzien 

zijn deel te nemen. 

 



 

 
Ben een leerling van het Gemeenschapsonderwijs 

Basisschool Kransvijver 

 

 

 

 

 
1. Ik kom tijdig naar school d.w.z. niet te vroeg maar zeker niet te laat. 

Indien ik ‘s middags thuis eet, kom ik pas tegen 13u20 naar school. 

 

2. Ik verzorg mijn kledij en mijn uiterlijk 

 

3. Ik breng een nette boekentas mee naar school, met enkel en alleen, het 

nodige schoolgerief. 

 

4. Ik draag geen hoofddeksel in de klas of in de eetzaal. 

 

5. Ik gedraag mij beleefd tegenover iedereen. Ik verzorg mijn taal en mijn 

houding. 

 

6.  Vechten, pesten en uitingen van racisme worden absoluut niet geduld en 

 worden steeds gesanctioneerd. 

 

7. Op de bus gedraag ik mij volgens de afspraken. 

 

8. Ik hou mijn school netjes en werp nergens papier e.d.  op de grond. Ik 

beschadig niets en let op de beplantingen. Ik breng geen snoep, kauwgom 

of chips mee. Van drankjes mag er enkel water meegebracht worden. Ik 

hou de toiletten en de wasbakken heel net. 

 

9. Ik maak steeds mijn huiswerk heel verzorgd en ik leer goed mijn lessen. 

 

10. Ik draag zorg voor alle schriften, boeken en schoolmateriaal.  

 

11. Boeken en schriften worden steeds gekaft. Verloren en/of beschadigde 

 schoolboeken en bibliotheekboeken worden vergoed. 

 

12.  Ik leg thuis mijn agenda, toetsen, mededelingen en rapport voor om te la-

 ten nazien en te ondertekenen. (dagelijks) 

 

13. Na elke afwezigheid breng ik een briefje (zelfs  voor 1 dag) of een 

doktersattest (meer dan 3 dagen) mee. 

 

14.  Als ik niet mag zwemmen of turnen heb ik een briefje of (voor langere 

 duur) een doktersattest mee. 

 

15.  Indien er geen schoolactiviteiten zijn tijdens de vakantiedagen of week-

 ends, speel ik niet op het domein van de school. 

 

 

 



16.  Alle elektronische spelen zijn verboden op school. Ander speel-

 goed breng ik eveneens niet mee naar school.  Wie een GSM 

 meeheeft moet hem in de boekentas laten. Hij moet  af liggen. 

 Geen boekentassen en/of GSM’s meenemen in de kleed kamer. 

 Wie zich niet aan de afspraken houdt kan zijn gerief afgeno-

 men worden door de titularis. Het kan alleen terugbezorgd worden via 

 de ouders van de leerling. Bij een tweede vaststelling wordt het toestel 

 ingehouden tot het einde van het schooljaar. 

 

17. Ik probeer zelfstandig te zijn. Mijn ouders hoeven mij niet op de 

speelplaats te begeleiden. Ik schik mij naar de begeleiding. 

  

18.  Als ik mijn huis of de school verlaat ga ik onmiddellijk, langs de afge-

 sproken kortste en/of veiligste weg naar school of naar huis 

 (verzekering) 

 

19.  Ik gedraag mij steeds op straat en hou mij aan de verkeersregels. Ik 

 draag ook steeds mijn fluohesje. 

 

20.  Als er gebeld wordt, ga ik onmiddellijk in de rij staan. Ik verlaat de  rij 

 nooit zonder toelating, ook niet als de school gedaan is. 

 

21.  Ik verlaat de school, de speelplaats nooit zonder toelating en ik ga 

 nooit in de gangen of de klassen zonder toelating. 

 

22. Onder de leerlingen wordt niet geruild en er wordt geen handel gedre-

 ven. (ook geen voetbalstickers).  

 

23. Ik bewaar het schoolreglement in mijn infomap. 

 

24.  Elke leerling brengt een doos zakdoekjes mee voor gebruik in de klas.  

 

25.  Elke leerling uit het lager 

 brengt een genaamtekend oud 

 hemd mee voor gebruik tijdens 

 de knutselactiviteiten.  

 

 



CLB Mandel en Leie 

 
CLB betekent het Centrum voor leerlingenbegeleiding. 

 

Er zijn vier domeinen waar het CLB de ouders, leerlingen en school moet 

ondersteunen: 

 

1. Leren en studeren 

2. Onderwijsloopbaan 

3. Preventieve gezondheidszorg 

4. Psychologisch en sociaal functioneren 

 

 

 

Contactadres: 

 
Burgemeester Nolfstraat 11—13 

8500 Kortrijk 

 

Tel: 056/ 22.56.61  

 

 

 

 

Verkeer 

 
Ook onze school is begaan met de veiligheid van elk kind. 

Alle kinderen die te voet of met de fiets naar school komen moeten een fluohesje 

dragen. Ook bij uitstappen met de klas worden de jasjes steeds gebruikt. Wij vragen 

ook uw medewerking om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. 

 

 



Ouderkring Kransvijver 

 

 
Ouders kunnen meehelpen de kwaliteit van de school te benadrukken en 

eventueel te verbeteren. 

 

Hieraan wordt door de ouderkring gewerkt met accenten op de volgende punten: 

 

 organiseren van activiteiten die ten goede komen aan de werking van de school, 

o.a. het verzorgen van schoolfeesten en ondersteunende activiteiten. 

 De leerkrachten kunnen een beroep op ons doen om mee te helpen bij 

verschillende activiteiten. 

 

 

Dit alles kan gerealiseerd worden door een groeiende samenwerking met de directie 

en het voltallige personeel. 

 

Iedere ouder of grootouder die zin en tijd heeft om mee te werken kan contact 

opnemen met de directie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingen kunnen elke schooldag tussen 9u en 16u,  

eventueel ook op afspraak. 

 

 


