Aanvullend schoolreglement 2022-2023
Personeel
Directie
Beleidsondersteuning
Zorgcoördinator
Zorgleerkrachten

ICT coördinator
LO-leerkrachten
Secretariaat
Veiligheid en preventie
Onderhoudspersoneel
Voor en nabewaking
Middagtoezicht
Logistieke ondersteuning
Klusjesman

Ad interim: Peter Briers – Nancy Vingerhoets
Nancy Vingerhoets - Annie-Roos Hofkens
Peter Briers – Lieve Swerts
Lieve Swerts - Hasna Bouamoud - Gerd Haderman Katleen Vergauwen - Ellen Van Dyck – Alexia Spoelders
– Laura Van Haperen
Geoffrey Hermes
Lieven Lippens - Bjorn Stilten
Nancy Blommaert - Hilde Roskam - Veerle Mennes
Marva Coopman
Sonja Jellema - Wendy De Blick - Lindsay D’Hooge Sukrija Kajtazi
Christel Schepers - Lindsay D’Hooge
Christel Schepers - Lindsay D’Hooge – Songül Karaca –
Zoulikha Boutayeb – Asmaa Youhri – Rita De Tey
Lindsay D’ Hooge
Johan Schelpe

Klasleerkrachten
1A: Ingrid Verbruggen
Hasna Bouamoud
1B: Maaike Bogaert
1C: Leen Van Ackeren
1D: Leen De Groof
Catherine Swinkels

2A: Pascale Saintgeorges
2B: Fien Hermans
2C: Veerle Seghers
2D: Nicky Van de Velde

3A: Charis De Vos
3B: Ann Vansant
3C: Greet Demuynck

4A: Hannelore Mariën
4B: Karolien De Leeuw
4C: Lien Casteels

5A: Els Van der Weide
5B: Mayte Van Nimmen
5C: Elise Willems
5D: Dewi Ceusters

6A: Veerle Van Vlaenderen
6B: Kristien Lefebvre
6C: Marie Lievens

Hapje en drankje tussendoor
Op school drinken onze kinderen water (zonder prik). Water is een gezonde
dorstlesser.
Om de afvalberg te beperken vragen wij om koeken, zonder papiertje, in een
koekendoos te stoppen!

Turnen
Het turnuniform wordt op school aangekocht.
T-shirt: € 12, sportbroekje: € 11, gymzak: € 5

Zwemmen
Badmutsen worden op school aangekocht.
U betaalt hiervoor € 2,5 aan de turnleerkracht.
Het schoolzwemmen is gratis voor de leerlingen van het 3de leerjaar.
De andere leerlingen betalen € 1 per beurt.
Wie zijn zwemgerief vergeet, krijgt zwemgerief van de school ter beschikking.
Per uitleenbeurt zal € 10 worden aangerekend.
Zonder grondige medische reden, gaat uw kind mee zwemmen.

Onkosten uitstappen
1ste leerjaar: € 95
2de leerjaar: € 95
3de leerjaar: € 95

4de leerjaar: € 95
5de leerjaar: € 95 + zeeklassen € 125
6de leerjaar: € 95 + bosklassen € 135

Deze bedragen blijven bij benadering. Vaak hebben we te maken met aangepaste
tarieven voor het busvervoer.
De leeruitstappen in de lagere school behoren tot het leerprogramma en worden door
iedereen meegedaan.
Het geïndexeerd bedrag van de scherpe maximumfactuur blijft € 95 voor een
leerling lager onderwijs.
De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen stijgt door toepassing van de
indexformule. Voor schooljaar 2021-2022 bedraagt ze aan het einde van het lager
onderwijs € 480.
Wanneer ouders voorbehoud maken om medische of financiële redenen, dan nemen
zij vooraf contact op met de leerkracht van de klas of de directie.
Vrijwel alle mutualiteiten komen tussen in de meerdaagse uitstappen. Het volstaat
bij hen een aanvraagformulier te halen en op school de verklaring te laten
invullen.
De betaling van de uitstappen gebeurt via een factuur.

Schoolbrochure

U kan de aangepaste schoolbrochure vinden op de website van de school.
www.sint-agnes.be

Gelieve onderstaande info goed te lezen. Vul in waar nodig.
Vergeet op de laatste bladzijde uw handtekening niet te zetten.
Naam kind: ……………………………………………………………………. Klas: …………..

Ineten
Mijn zoon/dochter
O blijft alle dagen ineten = jaarkaart € 70
O blijft soms ineten = beurt € 0,75/middag :
____________________________________________________
O blijft niet ineten
Beurten worden aangerekend via de tweemaandelijkse schoolfactuur.
De jaarkaart wordt per trimester aangerekend: 1ste trimester = € 28,2de trimester = € 21,3de trimester = € 21,-

Voor- en naschoolse opvang
De voorbewaking begint ’s morgens vanaf 7 uur.
De nabewaking duurt tot 18 uur.
Op woensdagmiddag duurt de nabewaking tot 17 uur.
Tarief: € 0,75 per beginnend half uur.
De voor- en nabewaking gaat door in onze talentenzaal.
Om 8 uur en 13.10 uur gaat de schoolpoort open en is er toezicht door
de leerkrachten.
O Mijn kind blijft in de voorbewaking

O op alle schooldagen
O enkel op ______________________________

O Mijn kind blijft in de nabewaking

O op alle schooldagen
O enkel op ______________________________

O Mijn kind blijft niet in de voor- of nabewaking

Rijen
Mijn zoon/dochter
O gaat mee met de rij onder begeleiding van een leerkracht naar:
O Kioskplaats
O Notelaarstraat
O Antwerpsesteenweg
O staat in de afhaalrij en wordt afgehaald op school.
ALLE rijen vertrekken op de speelplaats van de lagere school.
Om veiligheidsredenen worden er geen kinderen uit de rij gehaald.
De in- en uitgang van de lagere school bevindt zich in de Dokter Coenstraat 18.

Privacy wetgeving
Onze school publiceert geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen
op o.a. onze website, in onze Hallo.
Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op
een leuke wijze informeren over onze activiteiten.
Bij het begin van het schooljaar vragen we jullie uitdrukkelijk om toestemming te
geven voor het maken en publiceren van deze beeldopnames.
Uw toestemming intrekken kan op eender welk moment tijdens het schooljaar.
Geeft u de school de toestemming om foto's, filmpjes te gebruiken voor publicatie
bvb. op de website, in de Hallo?
0 ja
0 neen

Handtekening ouder

