
    

 

           
Beste ouders 

beste leerling         september 2018 
 

Welkom op onze school. Gelieve deze brief aandachtig te lezen. Hij bevat heel wat 

nuttige informatie. 

 

1/ Naamsverandering + logo 

We starten het nieuwe schooljaar met onze nieuwe naam “Wonderster VLS Stella 

Matutina” en het bijhorende nieuwe logo. Voor de brieven van de school zullen we 

voortaan de kleur groen gebruiken. De brieven afkomstig van de ouderraad zal je 

herkennen door een blauwe kleur. 

 

2/ Schoolreglement 

Om de papierberg te beperken hebben we ervoor gekozen om het schoolreglement op de 

schoolwebsite (www.vlswonderster.be) te plaatsen. U kan ons schoolreglement hier 

steeds nalezen. Er zijn enkele aanpassingen gebeurd! Wenst u toch een papieren 

exemplaar, gelieve dit op de brief in bijlage aan te duiden en deze brief te bezorgen aan 

de klasleerkracht. Wij bezorgen u dan zo spoedig mogelijk een papieren versie. Alle 

ouders dienen een ondertekend exemplaar van de “akkoordverklaring opvoedingsproject 

en schoolreglement” (zie bijlage) terug te bezorgen aan de klasleerkracht. 

 

3/ Afwezigheid van korte duur 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de 

ouders. Dergelijk briefje kan evenwel maar vier keer per schooljaar door de ouders zelf 

geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist. U 

verwittigt de school zo vlug mogelijk (bv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug 

mogelijk. 

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch 

attest vereist. In de schoolagenda van uw kind vindt u een blad met vier genummerde 

ziektebriefjes. Gelieve bij ziekte van uw kind deze ziektebriefjes in volgorde te gebruiken 

(Z-1/ Z-2 / Z-3 / Z-4). 

 

4/ Medicatie op school 

Het personeel van de school mag ENKEL medicatie toedienen als er een attest 

ondertekend door de dokter meegegeven wordt met duidelijke vermelding van de 

hoeveelheid en de moment(en) waarop de medicatie toegediend moet worden. 

U kan dit attest terugvinden op de schoolwebsite www.vlswonderster.be  

of ophalen op het secretariaat. 

 

5/ Ziekte (of ongeval) tijdens de schooluren 

In geval van ziekte (of ongeval) tijdens de schooluren is er een stappenplan om zieke 

leerlingen te begeleiden. Wij vragen daarom dat u de nodige telefoonnummers en 

noodnummers zou ter beschikking stellen van de school zodat wij u indien nodig, steeds 

kunnen contacteren. U vindt in bijlage de inlichtingenfiche. Geef eventuele wijzigingen in 

de loop van het schooljaar van uw gegevens (zeker telefoonnummer en GSM-nummer) 

zo snel mogelijk door via mail. 

 

http://www.vlswonderster.be/
http://www.vlswonderster.be/


6/ School- of studietoelage 

Net zoals vorig schooljaar kan u een school- of studietoelage 

aanvragen voor kleuters en leerlingen in het lager onderwijs.  

Op onze school liggen aanvraagformulieren voor deze toelage ter 

beschikking. Indien u denkt dat u voor deze toelage in 

aanmerking komt, kunt u gerust op het secretariaat een 

exemplaar afhalen. 

 
7/ Lichamelijke opvoeding en zwemmen 

Hieronder worden een aantal aandachtspunten overlopen die de 

lessen lichamelijke opvoeding vlotter en aangenamer laten 

verlopen: 

Turnen: 

1/ Een turntruitje met logo en turnbroek worden aangekocht op school (uniformiteit): U 

kan dit bestellen via de bestellijst van de maand september. Een turnbroek kost 8,00 

euro, een T-shirt kost 9,50 euro) 

2/ Liever sportschoenen dan pantoffeltjes. Het is veiliger en beter voor de voeten. 

(Sportschoenen met een witte zool) 

3/ Als je sportschoenen met veters kiest, zorg er dan voor dat je ze kan knopen 

(=tijdswinst). 

4/ Blootsvoets sporten in sportschoenen zorgt voor blaren. Een paar sokken kan je wel 

gebruiken. 

5/ Een linnen (geen plastic) turnzak (geen valies) is ideaal. Alle turngerief wordt in een 

kast met kleine vakken opgeborgen. 

6/Gemakkelijke kledij zorgt voor heel wat tijdswinst (lesuur= 50 minuten) 

7/ De turnkledij wordt regelmatig meegegeven om te wassen. 

8/ Kinderen met lang haar zorgen voor elastiekjes (veiligheid). 

9/ Geef je kind een briefje mee als het om de een of andere reden niet kan meeturnen. 

Een doktersbriefje is noodzakelijk als je voor een langere periode niet deelneemt aan de 

turnles. 

10/ Als er beperkingen zijn om aan de turnles deel te nemen (bv. Astma, epilepsie, …) 

laat het ons vooraf weten. We kunnen er dan rekening mee houden. 

11/Gelieve alle turnkledij te naamtekenen. 

 

Zwemmen (voor het 3de en 4de leerjaar): 

De kostprijs voor het zwemmen en het vervoer naar het zwembad wordt volledig door de 

school betaald. 

1/ Wat hoort in de zwemzak: 

- Zwembroek of badpak. Geen zwemshort! 

- badmuts (verplicht!). Deze wordt aangekocht via de school (bestellijst september) 

en kost 2,20 euro. 

- 2 handdoeken: 1 voor afdrogen – 1 om op te staan (hygiëne) 

- Kam 

2/ Geen duikbrillen of neusknijpers (enkel toegelaten met medisch attest) – geen 

juwelen (worden dikwijls vergeten of verloren) 

3/ Gemakkelijke kledij voor het omkleden 

4/ ’s Winters zeker een muts of kap!! 

 

 

8/ Zorg dragen voor materiaal  

Van toepassing vanaf het vierde leerjaar: 

Op school hebben we niet alleen oog voor het leren, het sociale en het emotionele. Ook 

attitudes zoals verdraagzaamheid, respect hebben voor elkaar, en ‘zorg dragen voor 

materiaal’ proberen wij de kinderen bij te brengen.   

Vroeger gebruikten de leerlingen steeds een geodriehoek, schaar, scherper,…. van een 

leerling van het vorige jaar. Het is niet leuk wanneer je heel zorgzaam bent en dan het 

komende schooljaar moet werken met materiaal waarop gebeten, gekrast, … is. 

Daarom gaan we nu als volgt te werk. In het vierde leerjaar krijgt je dochter/zoon het 

nodige materiaal (passer, zakrekenmachine, schaar, geodriehoek, scherper, lijmstift, 



potlood) van de school.  Deze materialen nemen ze mee tot in het zesde leerjaar. 

Wanneer je kind dit materiaal vernielt of verliest dan koopt het een nieuw aan via het 

secretariaat. Wanneer het materiaal echter door slijtage niet meer bruikbaar is, wordt 

het kosteloos vervangen. 

Op het einde van het schooljaar worden de materialen opnieuw opgehaald. Verloren of 

beschadigd materiaal wordt uiteraard aangerekend. 

Passer: € 3,50  zakrekenmachine: €  5,00 schaar: € 1                                                       

geodriehoek: € 1,00 slijper met potje: € 2,50  lijmstift: €  1                                            

potlood: €   0,20   gom € 0,10     lat € 0,20 

Wij hopen dat de leerlingen zorg leren dragen voor school- en eigen materiaal.                                    

 

9/ Fruitdag 

In het kader van het gezondheidsbeleid willen wij net zoals vorig schooljaar op 

maandagnamiddag, op woensdag  en op vrijdagnamiddag 

een fruitdag organiseren op onze school. De bedoeling is dat de 

kinderen een stukje fruit meebrengen dat op de speelplaats of in 

de klas zal opgegeten worden. Mogen wij vragen om het fruit reeds 

thuis te wassen? En voor de jongste leerlingen vragen wij om het 

fruit reeds op voorhand in partjes te verdelen. 

Samen maken we er een gezond schooljaar van ! 

 

10/ Informatieavond 

Op donderdag 6 september organiseren we een informatieavond. Mogen we vragen of u 

het antwoordstrookje voor deze avond wil invullen en ondertekend meegeven met uw 

kind? Bedankt! 

Ter info: we starten voor elk leerjaar met een gezamenlijk deel. 

18.30 uur: 1e leerjaar   -  19.00 uur: 2de en 3de lj  -  19.30 uur: 4de-5de-6de lj 

Gelieve de aangegeven ingang te nemen. 

 

11/ Bestellijst 

Bij het begin van elke maand (of per 2 maand) ontvangt u een bestellijst. Op deze lijst 

staan een aantal verplichte schoolactiviteiten die zullen gefactureerd worden. Elke lijst 

bevat ook een niet verplicht aanbod. U kan hierop aanduiden wat u wenst te bestellen. 

De betaling zal achteraf gebeuren aan de hand van een factuur met 

overschrijvingsformulier. 

 

12/ Administratief aanmeldingsformulier 

Bij de leerlingen van het eerste leerjaar zal er ook een administratief 

aanmeldingsformulier in deze bundel zitten. Mogen we vragen dat u dit formulier volledig 

invult?  U mag dit aan de klasleerkracht terugbezorgen. 

 

13/SIS-kaart / kids-ID/ eID 

Om de inschrijving van uw zoon/dochter te vervolledigen hebben we een kopie nodig van 

de SIS-kaart of identiteitskaart van uw kind (enkel voor de leerlingen die nieuw zijn op 

onze school). Is het mogelijk om zo spoedig mogelijk een kopie van deze kaart mee te 

geven naar de school? U kan eventueel ook de kaart zelf meegeven, dan maken wij er 

een kopie van. 

 

14/ Leerlingenfiche 

Nog een extra blad enkel voor de leerlingen van het eerste leerjaar is de leerlingenfiche. 

Dit document dient ondertekend te worden door de ouders. Dit is een officieel document 

waarmee u de inschrijving van uw zoon of dochter bevestigt. Dit document ook 

terugbezorgen aan de klasleerkracht 

 

15/ Logopedie of andere therapie? 

Bij het begin van het schooljaar willen we de zorgdossiers van de leerlingen op punt 

stellen. Mogen wij daarom vragen bijgevoegde strook in te vullen  en zo spoedig mogelijk 

terug te bezorgen aan de leerkracht? 



16/ Studie 

Tijdens de naschoolse opvang is er ook studie. 

De kinderen die willen, kunnen op maandag, dinsdag  en donderdag van 15u45 tot 

16u15 in een apart lokaal onder begeleiding van juf Femke en juf Karin hun huiswerk 

maken. De studie wordt opgesplitst: de leerlingen van het 1e , 2e en 3e leerjaar zullen 

begeleid worden door juf Femke en de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar door juf 

Karin. Dit jaar starten wij de studie op donderdag 6 september. 

De leerlingen blijven gedurende het volledige halfuur in de studie. Gelieve de studie niet 

te storen. 

Op volgende dagen is er wegens school gerelateerde redenen geen studie: 

dinsdag 18/9, donderdag 18/10, maandag 12/11, dinsdag 11/12, maandag 7/1, dinsdag 

22/1, maandag 18/2, dinsdag 26/3, donderdag 16/5 en maandag 17/6 

Elke donderdag voor een vakantie is er ook geen studie: donderdag 25/10, donderdag 

20/12, donderdag 28/2, donderdag 4/04, donderdag 13/06 (dag voor schoolreis), vanaf 

maandag 24/06 zal er ook geen studie meer zijn. 

Indien er nog dagen zouden wegvallen, proberen wij jullie zo snel mogelijk op de hoogte 

te brengen. Wanneer er onverwachts eens geen studie is, kunnen de kinderen altijd 

terecht in de opvang! 

17/ Domiciliëring 

Voor de betalingen van de leerlingenrekeningen maken we gebruik van domiciliering. U 

zal een factuur ontvangen van de gemaakte kosten voor uitstappen en uitgaven van uw 

zoon/dochter. Gedurende ongeveer 1 week heeft u de kans om eventuele fouten in de 

factuur te melden. 

Na 10 dagen zal deze factuur dan ter betaling aangeboden worden aan uw financiële 

instelling. Het factuurbedrag wordt in mindering gebracht van het rekeningnummer dat u 

op het document in bijlage vermeldt. 

Mogen wij u dan ook vragen om het document in bijlage in te vullen en te ondertekenen 

(enkel voor nieuwe leerlingen).  U mag dit document terugbezorgen aan de 

klasleerkracht van uw kind. 

 

18/ Mail-adres voor briefwisseling 

Om de communicatie met de ouders zo vlot mogelijk te laten verlopen, zullen de brieven 

via mail worden verstuurd. Gelieve op het document in bijlage het mailadres van 

mama/papa te noteren. 

 

19/ Brief privacy – foto’s-Beeldmateriaal 

In bijlage vindt u een toestemmingsformulier in te vullen door de ouders betreffende het 

gebruik van foto’s en beeldmateriaal. Gelieve dit document in te vullen en te 

ondertekenen. 

 

 

Samen maken we er een fijn schooljaar van! 

 

Els Verbraekel 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

Wet op de privacy: de school gebruikt de persoonlijke gegevens van de leerlingen uitsluitend om haar 

administratieve en pedagogisch-didactische taken en verplichtingen te kunnen vervullen. De ouders en de 

meerderjarige leerlingen hebben het recht deze gegevens in te kijken en, als ze een fout vaststellen, te laten 

verbeteren. 
 


