ALGEMENE INFORMATIE - CONTACTGEGEVENS

HOOFDSCHOOL

WIJKAFDELING



Ramskapellestraat 65
8301 Knokke-Heist
050/513678





Stadhuisstraat 4
8301 Knokke-Heist
050/512925
olvo@sgsaeftinghe.be
www.olvoheist.be

Directeur

Mevr. Heidi Wijffels en Dhr. Patrick Timmerman
Heidi.wijffels@sgsaeftinghe.be
Patrick.timmerman@sgsaeftinghe.be

Beleidsmedewerker

Mevr. Els De Vuyst
Els.devuyst@sgsaeftinghe.be

Secretariaat

Mevr. Anita Van de Wynckel
Anita.vandewynckel@sgsaeftinghe.be

Zorgcoördinator lager

Mevr. Ellen Dingemans
Ellen.dingemans@sgsaeftinghe.be

Zorgcoördinator kleuter Mevr. Rita Blomme
Rita.blomme@sgsaeftinghe.be
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Leerkrachten
De lijst van de leerkrachten verschijnt elk jaar in de infokrant begin
september en is ook te vinden op de website.

Scholengemeenschap

vzw Saeftinghe Oostkust
www.sgsaeftinghe.be
www.facebook.com/sgsaeftinghe.be

Coördinerend directeur : Patrick Timmerman
Stadhuisstraat 4, blok B 8300 Knokke-Heist
codi@sgsaeftinghe.be

Onze scholengemeenschap wordt gevormd door de 8 vrije Katholieke basisscholen
van Knokke-Heist, Zeebrugge en Lissewege.
Ze omvat :
 Te Knokke : de Sint-Jansschool, de
H.-Hartschool en de SintMargaretaschool;
 Te Duinbergen-Westkapelle :
Windekind en Polderkind in
Westkapelle en Duinenkind te
Duinbergen;
 Te Heist-Ramskapelle : O.L.V.O. te
Heist en te Ramskapelle en de
school voor buitengewoon
onderwijs De Vuurtoren
 Te Zeebrugge-Lissewege: Roezemoes te Zeebrugge en de Lisblomme te
Lissewege.
Dankzij de werking in de scholengemeenschap groeien we niet alleen naar een
betere SAMENWERKING tussen leerkrachten, directies, zoco’s en administratieve
medewerkers maar is er effectief tijdswinst en besparing. In deze samenwerking
behoudt elke school zijn eigenheid. De samenwerking heeft vooral invloed op de
vorming van de teamleden en directies, personeelsbeleid, administratie,
boekhouding en economie.
Schoolreglement Deel 1 Algemene informatie
Pagina 2 van 3

De samenwerking op gebied van ZORG krijgt binnen de scholengemeenschap de volle
aandacht. Dhr. Wim Derudder coördineert de zorg in alle kleuter- en lagere scholen.

Schoolbestuur

Voorzitter : Patrick Proot
Stadhuisstraat 4, 8301 Heist
bestuur@sgsaeftinghe.be

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren. Het
schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school en
vergaderen maandelijks.
Het is verantwoordelijk voor het beleid en de
beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van
het onderwijs. Het schoolbestuur voert een actief veiligheidsbeleid conform de
wettelijke bepalingen van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Daarvoor werd een
beleidsverklaring opgesteld en werden met de leerkrachten afspraken gemaakt rond
veiligheid en welzijn. De afspraken naar de leerlingen toe vindt u verder in deze
brochure. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet het beroep op de eigen
begeleiding.
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