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Halle, 23 januari 2016

Directie aan ouders

LAAT JE STEM HOREN OP SCHOOL
Beste ouders,
Graag wil ik u warm maken om deel uit te maken van onze ouderraad.
De ouderraad is de stem van alle ouders. Zij stimuleert ouders om te participeren op school en helpt
ouders te betrekken bij het schoolgebeuren.
Dit kan op verschillende manieren:
 meedoen tijdens bepaalde activiteiten (schoolfeest, uitstappen,…)
 organiseren van activiteiten rond bepaalde pedagogische thema’s (verkeer, milieu,…),
 informeren over onderwijskundige of opvoedkundige thema’s (infoavond),
 beslissingen die genomen werden in samenspraak met het schoolteam overbrengen naar de ouders
(bv. pedagogisch project, samenstelling schoolbestuur, schoolreglement, schooltijd en
lestijdenpakket, voor- en naschoolse opvang, oudercontacten, extra-murosactiviteiten, CLB, enz).
 enz.
Dit schooljaar zullen we samen met het schoolteam werken aan projecten rond milieu en gezondheid.
De eerste vergadering gaat door op maandag 13 februari 2017 om 19u30.
U kan zich inschrijven via onderstaand intekenstrook.
Voor meer informatie kan u steeds bij mij terecht.
Vriendelijke groeten
Tom Vancutsem
Directeur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ondergetekende …………………………………………….., ouder van …………………………………….…………….,
klas:…………, wens lid te worden van de ouderraad.

Datum: ----------------------------------Handtekening


Ter info :
Info 6de leerjaar  inschrijven in een secundaire school 2017-2018
Alle secundaire scholen in Halle en Alsemberg werken met dezelfde inschrijfperiodes voor het 1ste leerjaar
secundair. De inschrijvingen gebeuren in de school zelf. Inschrijvingen per telefoon, fax of e-mail zijn niet
geldig.
Wanneer kan je inschrijven ?
10 tot 24 februari 2017 : broers en zussen van kinderen die reeds schoollopen in dezelfde secundaire school.
28 april tot 12 mei 2017 : alle leerlingen
Zie de volledige folder op www.zilverberkhalle.be (bij info)

Facultatieve verlofdag : carnavalmaandag 27 maart ‘17
Pedagogische verlofdag : dinsdag 2 mei ‘17

Hierbij doen we nogmaals een oproep om de aanvraag voor schooltoelage in
te dienen. Je komt vlugger in aanmerking dan je denkt.
Aanvragen kan nog tot en met 1 juni 2017.
Een school-of studietoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om
de kosten voor de school of studie te helpen dragen.
Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling en het
inkomen van uw gezin.
Voor het kleuteronderwijs bedraagt de toelage 93,21 euro en voor de lagere
school tussen 104,86 en 157,29 euro.
Ook de school kan rekenen op extra gelden bij elke positieve aanvraag,
waardoor de school extra middelen kan aanschaffen ter ondersteuning van
leerlingen en leerkrachten.
Via www.studietoelagen.be kan u de aanvraag online indienen of de papieren
versie is beschikbaar op school, via 1700 of via dezelfde website.
Indien u hulp nodig hebt bij het invullen staan we klaar om u te helpen, een
telefonische afspraak volstaat. Of verschillende organisaties (OCMW’S,
gemeenten, studievoorzieningen, …) kunnen voor jou een online aanvraag
indienen. Zie de volledige folder op www.zilverberkhalle.be (bij info)

