De school van mijn kind in een oogopslag

Mijn kind gaat naar
Directie:
Secretariaat:
Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB):

en zit in de

klas bij

Iets te vragen of te zeggen?
Schrijf het in de agenda.

Liever een gesprek over gedrag of
gezondheid buiten de school?
CLB:
Telefoon:

Hoe doet mijn kind het op school?
Rapport op:
Oudercontact op:

Tijdig op school?
De schooluren zijn
Van
tot
En van
tot
Woensdag is er school
Van
tot

Boodschap van de school of
huiswerk?
Kijk in de agenda.

Kan je kind niet naar school,
bel dan.
Telefoon:
School is belangrijk! Kom elke dag.

Problemen met betalen?
Praat met de directie.

Voor- en naschoolse opvang?
Deze opvang is te betalen.
‘s morgens: van
tot
‘s avonds: van
tot
Je kan bellen naar:

Je kan ook bellen.
Telefoon:
Met de bus naar school?
Informatie: secretariaat van de
school.
Telefoon:

Boterhammen of warme maaltijd?
Informatie: schoolreglement p.

Welke kledij in de school?
Er zijn vaste afspraken.
Aparte turnkledij is verplicht.

Wil je je stem laten horen?
Contactpersoon schoolraad:
Contactpersoon ouderraad:

Informatie: schoolreglement p.
Contactpersoon kinderraad:
Problemen? Die lossen we samen
op.
De directeur:
De leerkracht:
De zorgcoördinator:
Het CLB:
Informatie: schoolreglement p.

Heb je nog vragen of ideeën?
Laat het ons weten!
Neem contact op met:

Wanneer zorg ik zelf voor opvang?
Verlofdagen buiten de wettelijke
feestdagen zijn:
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OVERZICHT SCHOOLKOSTEN

Schoolartikelen, kleding, andere eenmalige uitgaven, voeding, diensten.
Vrijblijvend.

Beschrijving

Per artikel/dienst

Beschrijving

Per artikel/dienst

Activiteiten buiten de school (extra muros) en zwemmen.
Verplichtend (zoals beslist door de schoolraad).

Activiteiten buiten de school (vervoer inbegrepen)

Raming per schooljaar

Activiteiten van een halve of een hele dag.

Activiteiten van meerdere dagen.

Zwemmen

Raming per schooljaar

Gebruik van het zwembad.

Vervoer naar het zwembad.

Betalingsmodaliteiten
•

Wanneer betaal ik? En welk bedrag betaal ik dan?

•

Hoe kan ik betalen?

•

Wat moet ik doen als het moeilijk is om de schoolrekening te betalen?

Als school verwachten wij verder dat u zelf nog zorgt voor:
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