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WE WENSEN IEDEREEN EEN FIJN SCHOOLJAAR TOE ! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

   
WELKOM IN ONZE SCHOOL – Zedelgem DORP 
 
Aan al onze kinderen…  
 
Welkom op school en in je klas. 
We hopen dat jij je er direct thuis voelt. 
Vanaf de kleuterklas kan je hier spelend leren. 
Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing misschien wat tijd vragen.  
Wij helpen je graag op weg! 
 

Aan de ouders …  
 

Uiteraard zijn we heel blij en dankbaar voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.  
We heten u dan ook hartelijk welkom.  
 
Het hele schoolteam zal zich ten volle inzetten voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind.  
Daartoe hopen we goed met u te kunnen samenwerken.  
Bij vragen of problemen zult u bij de leerkrachten en directie een luisterend oor vinden en  
de bereidheid te zoeken naar een oplossing die de school en de kinderen ten goede komt.  
 
We hopen dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven  
en de afspraken na te leven. 
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2 Contact met de school 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet 

om ons te contacteren. 
 

Schoolstructuur  Basisschool Zedelgem Dorp  

Groenestraat 29 / Sint-Laurentiusstraat 3  

8210 Zedelgem 

Telefoon: 050 20 39 40 / 050 20 39 30  

 

 Directeur  Ilse De Craemer  

dorp.directie@sint-rembert.be 

 

Secretariaat  Tilly Deboeuf en Sandra Devos  

dorp.secretariaat@sint-rembert.be 

 

Zorgcoördinator  Inge Vanoutrive  

inge.vanoutrive@sint-rembert.be 

 

 

Leerkrachtenteam  Bijtjesklas                 juf Anneke Lingier  
  
Kikkerklas                 juf An Snauwaert  
  
Vlinderklas               juf Amy Borra  
  
Dolfijnenklas            juf Nancy Staelens en juf Gerda Zutterman 
  
Visjesklas                  juf Florence Lowagie  
  
Papegaaienklas       juf Nancy Devos  
  
Zorgklas kleuter      juf Ilse Van Vooren 
 
Kinderverzorgster   juf Hadelijn Hosten   
  
  
 

L1 A                       juf Carine Clarysse  
 
L1 B                       juf Inge Van de Winkel 
  
L2 A                       juf Ilse Demeyere  
 
L2 B                       juf Tine Teerlinck 
 
 
 

 

mailto:dorp.directie@sint-rembert.be
mailto:dorp.secretariaat@sint-rembert.be
mailto:inge.vanoutrive@sint-rembert.be
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L3 A                       juf Kirsten Vansteelant  
 
L3 B                       juf Judith Mestdagh  
  
L4 A                       juf Els Beernaert  
 
L4 B                       juf Ellen Vanroose  
  
L5 A                       meester Peter Delepierre  
 
L5 B                       juf Elien Cappon  
  
L6 A                       juf Linda Houthoofd  
 
L6 B                       juf Natasha Pertz  
  
Zorg lager            juf Sietske Denys 
 
                              juf Lorien Debruyne  
 
Bewegingsopvoeding  
 
                              juf Ellen Dedeyne  
 
                              meester Stefaan Ryckebusch 
 

 

Scholengemeenschap  Vanaf 1 september 2020 behoort onze school tot de  
Scholengemeenschap Rembert Basis. 
Deze scholengemeenschap omvat volgende scholen: 

- VBS De Revinze Torhout 
- VBS Wijnendale 
- VBS Sint-Henricus Torhout 
- VBS ’t Vlot Lichtervelde 
- VBS Ten Parke Torhout 
- VBS Oefenschool Torhout 

- VBS De Tweesprong Handzame 
- VBS Driekoningen Torhout 
- VBS Zedelgem Dorp 
- VBS Zedelgem De Leeuw 
-     VBS De Stapsteen Veldegem 
-     VBS De Fonkel Aartrijke 

-     VBS De Schatkist Ichtegem 
-     VBS De Negensprong Koekelare 
-     VBS De Negensprong Koekelare – Bovekerke 
-     School voor Buitengewoon Onderwijs De Torretjes Torhout  

 

Coördinerende directeurs:  

                   mevrouw Els Vandaele en mevrouw Katrien Delanghe 

RembertBasis@sint-rembert.be 
 

mailto:RembertBasis@sint-rembert.be
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Schoolbestuur Voorzitter: de heer Michel Demaeght 

Adres: Bruggestraat 23, 8820 Torhout 

Telefoon: 050 23 15 10 

michel.demaeght@sint-rembert.be 
 

Website van de school     https://dorp.sint-rembert.be 

 
 

Interne beroepscommissie 

in geval van tijdelijke 

uitsluiting 

 
p/a: Sint-Jozefsstraat 1, 8820 Torhout 

mailto:michel.demaeght@sint-rembert.be
https://dorp.sint-rembert.be/
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3 Organisatie van de school 

Hier vind je praktische informatie over onze school. 
 

Schooluren Maandag  8.30u - 11.45u       13.00u - 15.50u  

Dinsdag 8.30u - 11.45u       13.00u - 15.50u  

Woensdag    8.55u - 11.45u  

Donderdag  8.30u - 11.45u    13.00u - 15.50u  

Vrijdag          8.30u - 11.45u   13.00u  - 15.25u  

De poort gaat open vanaf 8u. en vanaf 12.45u.  

Opvang Wij organiseren voor- en naschoolse opvang en middagopvang. 

 

Voor- en naschoolse opvang  ’s morgens    7.00u - 8.00u  

’s avonds       16.00u - 18.00u  

woensdag     12.00u – 13.00u  

Plaats: Vestiging Sint-Laurentiusstraat  

Vergoeding: € 0,50 per begonnen kwartier  

 

Middagopvang 11.45u - 13.00u   

Vergoeding: € 1,35 

Vakanties: Herfstvakantie: 2 november 2020 tot 8 november 2020 

Kerstvakantie: 21 december 2020 tot 3 januari 2021 

Krokusvakantie: 14 februari 2021 tot 21 februari 2021 

Paasvakantie: 5 april 2021 tot 18 april 2021 

Zomervakantie: 1 juli 2021 tot 31 augustus 2021 

 
Vrije dagen: 

 
Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020 

Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021 

Pinkstermaandag: 25 mei 2021 

 

Facultatieve vrije dag 1 : 21 september 2020 

Facultatieve vrije dag 2 : 3 mei 2021 

 

Pedagogische studiedagen: Pedagogische studiedag 1 : woensdag 7 oktober 2020 

Pedagogische studiedag 2 : woensdag 12 mei 2021 
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4 Samenwerking 

4.1 Met de ouders 

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan 

steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek.  Je kan een afspraak maken met de 

directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook meerdere oudercontacten. (Zie ook 

engagementverklaring in het reglement.)  

Ook bij de leden van onze schoolraad en het oudercomité kan je steeds terecht. 
 

Oudervereniging Voorzitter : Koen Van Geel  

 

Schoolraad 
 

Voorzitter: Peter Lambert 

Leden : Bart De Smidt , Koen Van Geel, Kathleen Lescouhier, Yvan 

Caestecker, Vicky Sevenhant, Nancy De Vos, Linda Houthoofd, Kirsten 

Vansteelant  

 
4.2 Met externen 

Onze school werkt samen met het Vrij CLB Houtland. 
 

CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding) Vrij CLB Houtland 

Papebrugstraat 8, 8820 Torhout 

Contactpersoon CLB: Hanne Vanhoutte  

Arts CLB: Dr. Viviane Plasschaert 

 

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2.  

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden 

van het kind (Zie ook engagementsverklaring in het reglement). Je kan rechtstreeks beroep doen op 

het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. De school heeft een beleidscontract met het clb waar alle 

afspraken in staan tussen school en CLB. De aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding worden 

hier in vastgelegd. 

Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB- 

medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website. 

Openingsuren CLB 
 

ma 8u30-12u en 16u-18u30  

di 8u30-12u   en 13u-16u30  

wo 8u30-12u en 13u-16u30  

do 8u30-12u en 13u-16u30  

vr 8u30-12u en 13u-16u00 

 
op openingsdagen in schoolvakanties: 
ma-do 8u30- 12u en 13u- 16.30u    of op afspraak 
vr 8u30- 12u en 13u- 16u                  of op afspraak 

 

http://www.vvkbao.be/infobundel-onderwijsregelgeving
http://www.clbchat.be/
http://www.clbchat.be/
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Onze school werkt eveneens samen met de pedagogische begeleidingsdienst (PBD.) 
 

PBD (pedagogische 

begeleidingsdienst) 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Regio West-Vlaanderen 

Baron Ruzettelaan 435 

8310 Brugge-Assebroek 

Contactpersoon: Jan Lingier 

 

 
4.2.1 Decreet leerlingenbegeleiding 

Met het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding wil men de rollen en taken 

tussen het clb en de pedagogische begeleiding verscherpen en de werking van de leerlingenbegeleiding 

optimaliseren. Actoren binnen leerlingenbegeleiding: school, CLB en PBD. 

Er zijn verschillende actoren in de leerlingenbegeleiding die elk hun eigen rol en taak hebben. De 

leerling staat steeds centraal. De school is de eerste actor binnen de leerlingenbegeleiding en 

neemt dan ook de schoolinterne leerlingenbegeleiding op zich. Hiervoor werkt de school een 

geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding uit. 

De school wordt schoolintern ondersteund door de zorgcoördinator. Voor de uitvoering van haar taken 

wordt de school ook ondersteund door schoolexterne instanties, zoals het clb. 

In de fase van verhoogde zorg wordt het CLB ingeschakeld wanneer de schoolinterne ondersteuning 

niet volstaat. Via consultatieve leerlingenbegeleiding ondersteunt het CLB leerkrachten, de 

zorgcoördinator en directies bij de analyse en aanpak van problemen tot een specifieke leerling of een 

groep van leerlingen. Leerlingen en ouders kunnen zelf ook rechtstreeks bij het CLB aankloppen voor 

informatie, hulp en begeleiding. Indien nodig zal het CLB via de draaischijffunctie doorverwijzen naar 

de gepaste schoolexterne hulpverlening, zoals een huisarts, een logopedist, revalidatiecentra, 

gezinsondersteuning, … 

Naast het CLB krijgt de school ondersteuning via de pedagogische begeleidingsdienst (PBD). Deze 

begeleidt onze school in de ontwikkeling tot een nog professionelere en lerende organisatie, dus ook 

op het vlak van leerlingenbegeleiding. Als school kunnen we het initiatief nemen om de PBD te 

betrekken bij het uitwerken, implementeren en evalueren van een beleid op leerlingenbegeleiding. 

De PBD kan voor bepaalde thema’s ook zelf vormingen aanbieden of een aanbod op maat voorzien 

voor onze school of CLB indien we dit vragen. 

 

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt 

hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op 
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die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke 

context. 

Het decreet bestaat uit 4 begeleidingsdomeinen: 

• onderwijsloopbaan, 

• leren en studeren, 

• psychisch en sociaal functioneren, 

• preventieve gezondheidszorg 

Hiervoor werkt de school acties uit, samen met het CLB en PBD. 
 
 
 

Ondersteuningsnetwerk Onze school is aangesloten bij het Vrij Ondersteuningsnetwerk West- 

Vlaanderen Noord. 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over 

de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt 

voor ouders: 

- De school. 

- Lieven Bal. Teamcoördinator ondersteuningsnetwerk Torhout. 

lieven.bal@netwerknoord.be 

 

4.3 Nuttige adressen 
 
 
 

Commissie inzake 

Leerlingenrechten 

Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten 

T.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs) 

H. Consciencegebouw 4A10 

Koning Albert-II laan 15, 

1210 Brussel 

02/553 92 12 

Commissie 

Zorgvuldig Bestuur 

Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

AGODI 

T.a.v. Marleen Broucke 

Adviseur 

Kamer 1C 24 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

mailto:lieven.bal@netwerknoord.be
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5 Leefregels 

5.1 Gedragsregels 

De leerlingen tonen respect zowel voor medeleerlingen en alle personeel die op de school werkt als 

voor het materiaal dat de school ter beschikking stelt. 

Iedereen is medeverantwoordelijk voor een goede samenleving, zowel binnen als buiten de school. 
Een respectvolle houding en een keurige taal tegenover medeleerlingen en leraars is noodzakelijk.  
Pesten wordt niet geduld. 

 

5.2 Kleding 

Kledij, schoenen en algemeen voorkomen zijn eenvoudig, verzorgd, stijlvol en hygiënisch. 
                                 Teenslippers zijn niet toegelaten. Strandkledij is niet toegelaten.  
                                 Tijdens de lessen en tijdens de maaltijden zijn hoofddeksels verboden. 

Tijdens de LO-lessen dragen de leerlingen een T-shirt en broekje van de school. De 

sportschoenen worden meegebracht van thuis. 

 

5.3 Persoonlijke bezittingen 

Multimedia-apparatuur, gebruik van GSM, wapens of voorwerpen die als wapen kunnen worden 

gebruikt zijn niet toegelaten op school. 

 

5.4 Gezonde levensstijl 

Onze school wil een gezonde levensstijl bevorderen. Dit houdt enkele permanente  

aandachtspunten in waaronder: 
 

Gezonde voeding 
Met de medewerking van ouders streven we ernaar om de school snoepvrij te houden.  
Voor een tussendoortje tijdens de pauzes lijken fruit of een droge koek aangewezen. 
 
Woensdag = fruitdag .  
Wij vragen de ouders dan ook om op die dag een stuk fruit met hun kind mee te geven  
in een plastic doosje. Dit doosje kan tevens gebruikt worden om op de andere dagen  
van de week een droog tussendoortje (zonder verpakking) mee te geven. 
 
Voldoende water drinken wordt op school gestimuleerd. 

 

Verjaardagstraktatie 
Jarig zijn is voor een kind een hele gebeurtenis.  
Vanuit ons gezondheidsbeleid willen we alle ouders stimuleren om de mogelijke traktatie  
GEZOND te houden. Zo trekken we samen aan hetzelfde touw. 

 
Door de Coronamaatregelen mogen momenteel enkel voorverpakte koekjes of  
een stuk fruit dat niet versneden is.  
 
Ook een klasgeschenkje kan leuk zijn voor de klas. Dit kan je bespreken met de klasleerkracht.  
Uiteraard is dit geen verplichting en is iedereen hier vrij van.  
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Luizenbeleid 
Op regelmatige tijdstippen wordt een luizencontrole uitgevoerd. De ouders hebben het recht  
om een luizencontrole te weigeren. Deze weigering moet worden gemeld, bij inschrijving, aan de directie.  
Bij een positieve melding wordt een discrete brief meegegeven met alle leerlingen van de  
betreffende klas. Indien nodig wordt het CLB op de hoogte gebracht om bestrijding te ondersteunen. 

 

5.5 Afspraken rond pesten 
 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld, moet dit  
direct aan de klasleerrkacht en aan de directeur worden gemeld. 

 

 

5.6 Afspraken i.v.m. zwemmen 
 

Onze school opteerde voor 2 lestijden lichamelijke opvoeding, gegeven door leerkrachten lichamelijke 
opvoeding.  
Voor de lessen bewegingsopvoeding in de lagere school is de voorgeschreven sportuitrusting nodig  
(broekje en t-shirt van de school, sportschoenen-niet met zwarte zool).  
Gelieve alles duidelijk te naamtekenen. 
Vooral turnkledij heeft nood aan een regelmatige wasbeurt! 

 
Om de 14 dagen is er zwemmen voor de leerlingen van de lagere school en de oudste kleuters.  
Het is best de leerkracht bewegingsopvoeding te verwittigen ingeval het kind schrik heeft om te leren 
zwemmen. 
Voor de meisjes wordt een zwempak uit 1 stuk gevraagd; voor de jongens een aansluitende zwemshort. 

 
Dank aan het gemeentebestuur Zedelgem voor de ondersteuning van de zwemlessen. 
 

5.7 Huiswerk – lager  
 

Kinderen van de lagere school worden geacht tijdens de klasuren de schoolse activiteiten te volgen.  

Na een drukke schooldag heeft het kind dan ook vooral nood aan rust en ontspanning.  

Opdat ouders echter zouden kunnen zien hoe het kind de leerstof integreert, worden in september  

afspraken gemaakt rond het huiswerkbeleid. Dit gebeurt in samenspraak met de school,  

de ouders en de leerlingen. 

 
Volgende principes worden gehanteerd: 
 
Doel van huistaak 
Het inoefenen en het automatiseren van aangebrachte leerstof, voorbereidende taken voor klasopdrachten. 
Leren leren en planning maken. 
Waarneming door ouders hoe hun kind de leerstof integreert. 

 
Vooropgestelde tijd 
Tot en met 4de leerjaar: maximum 30 minuten  
3de graad: maximum 60 minuten 
Voldoende tijd voor huistaak 
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Mogelijke taken 
Zowel welomlijnde taken als uitgebreide en meervoudige opdrachten zijn mogelijk.  
Huistaken moeten uiteraard nuttig zijn. 
1ste en 2de graad: eerder gerichte taken binnen een zekere structuur en gericht indienen.  
3de graad, in zeker mate ook 4de leerjaar: hoofdzakelijk taken(week)-pakketten die op bepaalde  

      momenten worden ingediend.  
Het accent ligt op zelfstandige planning. Uitstelgedrag moet worden bewaakt. 
Geleidelijke overgang tussen de leerjaren betreffende hoeveelheid huistaken.  
Differentiatie in tijd en hoeveelheid is mogelijk. 
 

Differentiatie 
Er kan worden gedifferentieerd in het geven van huistaken of huistaakpakketten,  
zowel naar onder als naar boven toe. 
Onderbouw: hoofdzakelijk differentiatie in hoeveelheid. 
Bovenbouw: differentiatie, zowel op het vlak van hoeveelheid als van inhoud. 

 
Vrijstelling: weloverwogen in overleg met leerling, ouders, klastitularis, zorgcoördinator en directie 

 
Ondersteuning ouders 
De leerlingen maken zoveel mogelijk de huistaak zelfstandig.  
Ouders kunnen ondersteuning bieden daar waar nodig. 
Ouders signaleren moeilijkheden bij het maken van huistaakopdrachten via de schoolagenda of  
via oudergesprekken met de klastitularis. 
 

5.8 Agenda van uw kind of het heen - en weerschrift  

In al de klassen van de lagere afdeling heeft ieder kind een agenda. Ze zijn zo opgevat dat het kind kan 

(leert) plannen. Er is ook ruimte voorzien waar de leerkracht en de ouders met elkaar kunnen 

communiceren. 

De leerkracht en de ouders ondertekenen de agenda wekelijks. 

In de kleuterafdeling is er een heen-en-weerschriftje waarin de leerkracht of de ouder iets kan 

noteren. Dit schriftje wordt wekelijks meegegeven. Daarin kan je als ouder lezen wat de kleuter 

op school leerde.  

 

De leerkrachten zijn eveneens op school te bereiken of via mail:  

voornaam.familienaam@sint- rembert.be 

 
 

5.9 Rapporteren over uw kind 

 
De evaluatie van het dagelijks werk en het gedrag wordt meegedeeld via de agenda of de gedragsfiche.  
Hierin wordt een gedetailleerd overzicht geboden van wat het kind op een bepaald moment beheerst  
en wat nog niet; het begin van verder remediëren. 
Die evaluatie kan een beoordeling bevatten van oefeningen, persoonlijk werk, resultaten van tussentijdse 
proeven alsook de leerhouding (inzet tijdens de lessen, medewerking aan de opdrachten, groepswerk, 
houding tegenover de medeleerlingen,…). 

mailto:voornaam.familienaam@sint-
mailto:voornaam.familienaam@sint-rembert.be
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Op bepaalde momenten (voor kerst - en zomervakantie ) worden de leerlingen ook over een langere  
periode getoetst. De data van deze toetsen worden in de hogere jaren (vanaf 4de leerjaar) op voorhand  
gemeld d.m.v. een schrijven.  
Het herfst- en het paasrapport (en eventuele tussenrapporten) geeft een algemeen overzicht weer van het 
dagelijks werk van de leerling.  
Met het kerstrapport, paasrapport en eindrapport is er een oudercontact.  
Het kerst- en paasrapport verlopen volgens een afgesproken uurregeling.  
Dan worden alle ouders op school uitgenodigd om de vorderingen van hun kinderen te bespreken.  
Eind augustus is er ook een kennismaking met de klas en de leerkracht(en) naar het volgend schooljaar toe.  
Ook voor de kleuterafdeling worden oudercontacten voorzien.  
Die worden in de loop van het schooljaar vooraf meegedeeld.  
Ouders kunnen er ook zeker van zijn dat leerkrachten bereid zijn na schooltijd en op afspraak over de 
vorderingen en problemen van hun zoon of dochter te spreken. 

 
Alle rapporten moeten door de ouders ondertekend worden en aan de titularis terugbezorgd;  
die is verantwoordelijk voor het tussentijds bewaren ervan.  
Op het einde van het schooljaar worden alle rapporten dan aan de ouders overhandigd. 

 
Omdat we een kwaliteitsvolle school willen zijn, willen we onze resultaten jaarlijks vergelijken met andere 
scholen. Daarom houden we eind schooljaar interdiocesane proefwerken voor het 4de en het 6de leerjaar. 
Leerlingen van het zesde leerjaar worden door toetsing en gesprekken op het secundair onderwijs  
voorbereid. 

 
Door een bevraging van ofwel onze leerlingen, ouders en medeparticipanten willen we als school onze  
interne kwaliteitszorg bewaken. 

 

 

5.10 Speelplaats – Speelgoed 

In de afdeling Sint-Laurentius spelen de kleuter en het lager op andere momenten tijdens de speeltijden. 

 
De leerlingen brengen geen speelgoed mee naar school om te ruilen of verkopen ook geen zaken 

op de speelplaats. De school voorziet wat speelgoed op de speelplaats.  

 

5.11 Medicatie op school 
 

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen.  
Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd  
worden het kind op te halen.  
Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.  
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind.  
Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en 
toedieningswijze bevat.  

 

5.12 Thuisrijen en verlaten van de school 

De kinderen die niet worden afgehaald door ouders of worden begeleid door een leerkracht :  

de rij gaat van de Sint-Laurentiusstraat naar de Groenestraat en omgekeerd.  

Bij aankomst op school plaatsen de fietsers hun fiets in de fietsenbergplaats. 
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5.13 Voor - en naschoolse opvang  
 
 

Voor- en naschoolse opvang  ’s morgens    7.00u - 8.00u  

’s avonds       16.00u - 18.00u  

woensdag     12.00u – 13.00u  

Plaats: Vestiging Sint-Laurentiusstraat  

Vergoeding: € 0,50 per begonnen kwartier  
 

De dames van onze voor – en naschoolse opvang :  
  Linda Kerkhove , Hedwige Meuleman, Claudine Dermaux, Ria Vandaele, Steffie Dutoit 
 
 

Aangerekende tarieven na de normale openingsuren van de opvang. 
Kind wordt alsnog afgehaald voor 18u.15 + € 2,50 
Kind wordt na 18u.15 afgehaald: + € 2,50 per begonnen kwartier  
(terug te rekenen vanaf de normale sluitingstijd). 

 
Dank aan het gemeentebestuur van Zedelgem om onze voor- en naschoolse opvang en het zwemmen  
financieel te ondersteunen. 

Buitenschoolse Kinderopvang gebeurt via Ferm en dit kan op woensdagnamiddag. De 
kinderen kunnen vanuit de opvang op school naar Ferm begeleid worden. 

 

 
 

6 Naschoolse activiteiten 

6.1 Studie 

Voor de leerlingen van de lagere klassen is er mogelijkheid om studie te volgen op school: de 

maandag, dinsdag en donderdag van 16.15u tot 17 uur, de vrijdag van 15.45u tot 16.30u. 

De prijs bedraagt €0,50 per begonnen kwartier en wordt maandelijks afgerekend. 
 

6.2 Kunstacademie 

Kinderen vanaf het 1ste leerjaar krijgen de kans deel te nemen aan het aanbod van de stedelijke 

kunstacademie bij ons op school. 

Meer info te verkrijgen op school of via de stedelijke kunstacademie van Torhout.  
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7 Schoolkosten 

7.1 Verplichte activiteiten per klas. 

Kleuters: Max. € 45 per kleuter per schooljaar 

Lagere schoolkinderen: Max. € 90 per leerling per schooljaar 
 

Verplicht aanbod per klas Prijs 

Turnkledij - T shirt 
Turnkledij - broek 

€ 7 
€ 6 / € 9,5 
 

Corrida (lager onderwijs) 
 

Zwembeurt (zonder vervoer) (klas 3 tot 6) 

Zwembeurt (met vervoer) 

Zwembeurt K3 – stuk betaald door oudercomité  

 

€ 1,50 
 

€ 0,55 per beurt 

€ 2,50 per beurt 

 

Schoolreis kleuter 

Schoolreis lager 

Sportdag 

 

 

De kostprijs wordt per 
activiteit bepaald, rekening 
houdend met de 
maximumfactuur.  

 
 

7.2 Niet-verplicht aanbod per klas 
 

Niet verplicht aanbod per klas Prijs 

Tijdschrift kleuter 1 

Doremini + Kid’i  
 

Tijdschrift kleuter 2 

Doremix + Kid’i  
 

Tijdschrift kleuter 3 

Doremi + Kid’i  
 

Klas 1 + 2  

Zonnekind 
 

Klas 3 en 4  

Zonnestraal 
 

Klas 5 en 6  

Zonneland  
  Vlaamse Filmpjes 
 
  Kerst, Paas en vakantieboeken 

 
€ 36 

 

€ 36 
 
 

€ 36 

 
 

€ 39 

 

 

  € 39 
 

 

  € 39 
  € 31 
 
  Zie uitgeverij  
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Warme maaltijd kleuter 

Warme maaltijd lager 

Soep kleuter 

Soep lager 

 
Middagtoezicht  

€ 3 

€ 3,65 

€ 0,55 

€ 1,05 

 
€ 1,35 / middag 

 


