P. Bernaertsstraat 28 - 1500 Halle  02/356.78.89
www.zilverberkhalle.be
info@zilverberkhalle.be

Met deze inlichtingenfiche hopen we u in een notendop de werking van onze school te geven. Een verdere uitbreiding van deze informatie kan u in ons
schoolreglement vinden. Indien u bijkomende vragen hebt, kan u steeds contact opnemen met de school.

Directie: Tom Vancutsem
Secretariaatsmedewerkers: Pascale Lambin (Melden van ziekte, afwezigheid graag voor 10u.)
Zorgcoördinator: Ilse Dekegel

Toegankelijkheid en veiligheid
De school opent haar deuren om 07u00 en sluit om 18u. De lestijden liggen tussen 8u25 en 15u20.
Wie de school betreedt, dient zich voor 8u10 of na 15u45 te wenden tot de opvangbegeleiders (zie
rubriek opvang).
Wij vragen om de school te betreden via de in- en uitgangen langs de P. Bernaertsstraat en de
Balthazarstraat en dit voor- en na de lesuren. De poorten van de Balthazarstraat zijn geopend van
8u10 tot 8u30 en van 15u20 tot 15u45, dit om de veiligheid te verzekeren.
De parking wordt NIET als in- en uitgang gebruikt (veiligheid). Parkeren enkel voor personeelsleden.
Toegang tot de school is er steeds via de hoofdingang (P. Bernaertsstraat).
Na de schooluren wordt aan de ouders gevraagd hun kleuter af te halen in de opvangruimte.
Personen verschillend van de ouders (broers, zussen, oma’s, tantes, …) dienen een briefje voor te
leggen aan de leerkracht op toezicht.
De leerlingen van de lagere school kunnen met een begeleide rij de school verlaten.
De schoolpoorten gaan open om 15u20; wij vragen deze regeling te respecteren in het belang van
een rustig verloop van de afhaling. Ouders die hun kind meteen na schooltijd komen afhalen
verzamelen op de speelplaats.
Kinderen die in de opvang blijven gaan na het belsignaal naar de begeleidster.
Onder geen enkel beding mogen kinderen zonder toezicht het schooldomein betreden. Indien dit
zich toch voordoet valt dit onder de verantwoordelijkheid van de ouders.
Ouders of anderen die de speelplaats betreden, hebben oog voor rondvliegende ballen of andere
spelelementen. De schoolverzekering dekt mogelijke ongevallen niet. Opletten geblazen is de
boodschap!
Na het afhalen van de kinderen door de ouders vallen de onkosten van mogelijke ongelukken
volledig ten laste van de ouders indien zij op eigen initiatief op het schooldomein blijven spelen.
Na de lesuren worden er geen kinderen of ouders meer toegelaten in de klassen of de gangen.
Leerlingen worden verondersteld om bij het einde van de lessen al het nodige mee te hebben om
hun huiswerk te maken.

Begin- en einduren van de lessen
Kleuterafdeling



De lesmomenten gaan door van 8u25 tot 12u00 en van 13u00 tot 15u15 voor de jongste kleuters.
De lesmomenten gaan door van 8u25 tot 12u30 en van 13u30 tot 15u15 voor de oudste kleuters.



Het middagmaal is een les sociale vaardigheden, bijbrengen van tafelmanieren
van 11u30 tot 12u00 voor de jongste kleuters en van 12u00 tot 12u30 voor de oudste kleuters
(gelieve hier rekening mee te houden wanneer uw kleuter naar huis gaat eten)

Lagere afdeling



Er wordt les gegeven van 8u25 tot 12u10 en van 13u30 tot 15u15. De leerlingen die 's middags
thuis eten dienen bij het belsein terug aanwezig te zijn.
Woensdag stoppen de lessen om 12u10. Er is vrijaf op woensdagnamiddag.
Zowel in het kleuteronderwijs als in de lagere afdeling is “te laat” komen geen optie!! Indien dit
door onvoorziene omstandigheden toch het geval zou zijn, dan wordt er een verantwoording
gevraagd.

Kosteloos onderwijs
In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt aan de ouders geen inschrijvingsgeld voor
hun kind(eren) gevraagd, noch bijdragen voor kosten die verbonden zijn aan het nastreven van
ontwikkelingsdoelen of het behalen van de eindtermen. De materialen die hiervoor nodig zijn,
worden door de school ter beschikking gesteld. Indien de materialen beschadigd of zoekgeraakt zijn,
worden ze vervangen op kosten van de ouders.
De lijst van de kosteloze materialen, inclusief voorbeelden, kan u vinden op
http://www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/materialen/default.htm.

Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind
deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen.
Mogelijke ouderbijdragen kan u terugvinden in het schoolreglement, tevens zal de klastitularis u
tijdens de 1ste infoavond informeren over de uitstappenregeling van haar/zijn leerjaar.
Onze school heeft i.s.m. de schoolraad een regeling uitgewerkt die het minder gegoede ouders
(hieronder verstaan we ouders die leven van een OCMW-uitkering) mogelijk maakt af te wijken van
bepaalde bijdrageregelingen. Een afwijking kan enkel bekomen worden in volle discretie, na overleg
tussen ouders en directie en indien de ouders zich akkoord verklaren met het opvragen van het
OCMW attest door de directie.

Verkoop van tickets voor de (facultatieve) consumpties
De kinderen die 's middags een lunchpakket meebrengen, kunnen water en/of soep bekomen
Via een bestelstrookje kunnen de ouders ongeveer om de 5 à 6 weken een bestelling overmaken
hetzij voor tickets water, soep en melk. De leerling die wenst gebruik te maken van de aangeboden
diensten (water, soep & melk) dient een ticket te bezitten. Omdat onze school de afvalberg wenst te
verkleinen weren wij blikken, brikken en aluminiumfolie. Het is een aanrader om gebruik te maken
van onze drankenservice, daar dit hervulbare flessen zijn en de dranken steeds fris aangeboden

worden. Omdat iedereen gebruik zou kunnen maken van dit aanbod bieden wij alles aan
democratische prijzen aan.
De verkoopdata worden u via een overzichtenblad overhandigd bij inschrijving. Enkele dagen voor de
verkoopdag ontvangt uw kind een blanco bestelstrookje.
De tarieven, voor wijziging vatbaar, zijn momenteel als volgt:
Water: € 0,80
Soep: € 0,80
Melk (brikje): € 0,35
Gelieve steeds te bestellen met deze bestelbon. Normaal worden de bestellingen gefactureerd,
echter om het aantal onbetaalde facturen te beperken kan gevraagd worden om contant te betalen.
De tickets ontvangt uw kind nog de dag zelf, indien u niet contant hoefde te betalen ontvangt u
de factuur met het te betalen bedrag enkele dagen nadien via uw kind. Dit factuur moet dan vóór
de vervaldatum betaald worden via de bijhorende overschrijving met de juiste mededeling.
Er wordt aan de ouders gevraagd om de verkoopdata te respecteren. Gelieve voldoende tickets aan
te kopen tot de volgende verkoopdag.
Enkel indien uw kind ziek (afwezig) is op de verkoopdag, kunnen er tussen de verschillende
verkoopdata tickets gekocht worden. U dient zich dan naar het secretariaat te begeven.
Gelieve erop te letten dat naam, leerjaar en datum steeds volledig zijn ingevuld op het ticket.
Zorg ervoor steeds enkele tickets in reserve te hebben. Zo kunt u nooit door omstandigheden
zonder tickets vallen.

Betalingssysteem via facturatie
De leerlinggebonden gelden (vb. dranken, didactische uitstappen, toneelvoorstellingen, …) worden
meestal aan de ouders gefactureerd en door hen betaald, rekening houdende met de
bijdrageregeling (maximumfactuur). Momenteel wordt contante betaling gevraagd om wanbetaling
tegen te gaan.

Voor- en naschoolse opvang
Gratis toezicht: door schoolpersoneel: - 's morgens vanaf 8u10
- 's namiddags tot 15u45
- 's woensdags tot 12u30
- tussen 10u10 en 10u30
- 30 min ‘s middags
Betalend toezicht:
door schoolpersoneel: tijdens de middagpauze
door Infano: - 's morgens tussen 7u en 8u10
- 's namiddags tussen 15u45 en 18u
- 's woensdagsnamiddags tussen 12u30 en 18u

Wie op deze ogenblikken op school vertoeft, wordt verondersteld gebruik te maken van de opvangdienst die
in handen is van : INFANO
Keizerstraat
35
1740
Ternat
Tel 02/582.72.62
www.infano.be

Dagelijks wordt de aanwezigheid van de kinderen genoteerd op lijsten. Elke maand ontvangt u van deze
VZW een detailfactuur. Prijzen kunnen wijzigen.

Lichamelijke opvoeding / zwemmen : gezondheidsbeleid
Uw kind kan genieten van 2 uren lichamelijke opvoeding per week en dit vanaf de peuterklas.
Gelieve uw kind op de dag van het kleuterturnen gemakkelijke kledij aan te trekken. Kleuterturnen vereist
geen specifieke turnkledij.
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding dragen de leerlingen van de lagere afdeling een t-shirt met logo
van de school, een zwarte short, kousen en sportpantoffels. Het t-shirt wordt eenmalig gratis door de
Vriendenkring van de school aangeboden. Voor short en pantoffels dienen de ouders zelf te zorgen.
Naast de formele lessen LO organiseert de school extra sporturen in de lagere afdeling in het kader van
haar gezondheidsbeleid.
Gezonde voeding, gezonde 10-uurtjes, gezonde tussendoortjes, gezonde verjaardagtraktaties, behoren
ook tot de visie van onze ‘gezonde school’.

‘Open’ school / Oudercontacten / Communicatie
Eén van de grote doelstellingen van Zilverberk is het creëren van een open school. Wij verstaan hieronder
dat het personeel steeds bereikbaar dient te zijn voor de ouders, de leerlingen. Om dit op een
georganiseerde manier te laten verlopen vragen wij contacten met de leerkrachten steeds te leggen na
afspraak. Dit om de klaswerking niet in het gedrang te laten komen. Ook worden de ouders regelmatig
uitgenodigd om deel te nemen aan schoolinitiatieven waar het volledige lerarenkorps aanwezig is en waar
ouders informatie omtrent hun kind kunnen aan de weet komen.
Verschillende oudercontacten (individueel of gezamenlijk), openklasdagen, opendeurdag,
overlegmomenten waarop ouders worden uitgenodigd e.a. behoren tot de mogelijkheden.
Om de evolutie van de lagere schoolkinderen te volgen worden er tijdens het schooljaar 4 rapporten
uitgedeeld. Hier is niet enkel het cognitieve van belang, maar accenten worden gelegd op de totale
persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.’ Ieder kind is een VIP’ wordt zeker in het evaluatiesysteem als
onderliggende gedachte meegenomen.
De ouders worden via papieren- of digitale mededelingen van de directie, de leerkrachten, … via het heenen weermapje of de klasagenda op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de school of uw kind.
Ook kan steeds onze schoolwebsite bezocht worden om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes :
www.zilverberkhalle.be.
Eventuele wijzigingen of aanvullingen bij deze praktische informatie wordt U in afzonderlijke brieven medegedeeld.

