ORGANISATIE – SCHOOLUREN, POORT, OPVANG, RIJEN
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Begin en einde lessen
VOORMIDDAG

MA

DI

WO

DO

VR

Schoolpoort open:

8.15 u.

8.15 u.

8.15 u.

8.15 u.

8.15 u.

Schoolbel:

8.30 u.

8.30 u.

8.30 u.

8.30 u.

8.30 u.

Einde lessen:

12.10 u.

12.10 u.

12.10 u.

12.10 u.

12.10 u.

Schoolpoort open:

13.15 u.

13.15 u.

13.15 u.

13.15 u.

Schoolbel:

13.30 u.

13.30 u.

13.30 u.

13.30 u.

Einde lessen:

15.30 u.

15.30 u.

15.30 u.

15.30 u.

NAMIDDAG

Tijdens voor- en namiddag is een speelkwartier voorzien.

Kleuterschool
Om de activiteiten in de kleuterklassen tijdig te kunnen starten en deze niet te storen,
vragen wij uw kleuter naar de klas te brengen tegen 8.45 u. ’s morgens en 13.30 u. ’s
middags.

Lagere school
In de lagere school starten de lessen stipt. Bij het eerste belteken ’s morgens en ’s middags
gaan de leerlingen zelfstandig naar de klas.
Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien erop toe dat hun kind
tijdig op school toekomt. Leerlingen die te laat op school aankomen, melden
zich eerst op het secretariaat. Indien het te laat komen frequent gebeurt,
wordt dit met de ouders besproken. Ook in de kleuterklassen verloopt het
onthaal vlot als alle kinderen tijdig in de klas zijn.
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SCHOOLPOORT
Open
’s Morgens is er enkel toegang langs de kleine poort op de grote
speelplaats. Vanaf 8.15 u. en ’s middags om 13.15 u. spelen de
lagereschoolkinderen op de speelplaats onder toezicht. Voor de
veiligheid van uw kinderen vragen wij u rekening te houden met het
tijdstip waarop de poort open gaat. Stuur uw kinderen dus ’s
morgens niet vóór 8.15 u. en ’s middags niet vóór 13.15 u. naar
school.
Ouders die zich op de speelplaats willen begeven dienen achter de gekleurde rups te staan
zodat overzicht steeds gegarandeerd wordt.
Tijdens het toezicht praten ouders zo weinig mogelijk met de toezichthoudende
leerkrachten daar ze op dit ogenblik onvoldoende aandacht kunnen geven aan hun
toezichtsopdracht.
Vanaf 8.30 u. kunnen ouders met kleuters de school binnenkomen om hun kleuter naar de
klas te begeleiden. Om 8.30 u. zijn alle kleuterleidsters in hun eigen klas.
’s Middags spelen de kinderen van de lagere school op de grote speelplaats. De kleuters
spelen op de kleuterspeelplaats.

Gesloten
Om 9u wordt de school gesloten. Personen die na dit uur op school moeten zijn dienen aan
te bellen.

Wie de school wenst binnen te komen, kan aanbellen.
Door de poort te sluiten, willen we vermijden dat vreemde personen tijdens de lessen
zomaar in en uit de schoolgebouwen kunnen lopen. Zowel binnen als buiten de schooluren
vragen wij aan de ouders en mensen die vreemd zijn aan de school zich te melden op het
secretariaat. (ingang groene deur speelplaats lager)
Indien ouders met de klasleerkracht willen overleggen, maken deze een afspraak via de
agenda of via mail. In geen geval worden de leerkrachten gestoord tijdens de lessen of in de
rij.
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OPVANG
De kinderopvang wordt op school geregeld per minuut. ’s Morgens bij het binnenkomen en
’s avonds bij het weggaan uit de opvang wordt de tijd genoteerd. Voor 60 minuten wordt 2,5
euro aangerekend. Per maand worden alle minuten opvang samengeteld en omgezet in een
totale prijs. De kinderopvang gebeurt i.s.m. het kinderdagverblijf ‘De Duinpieper’. De
ochtendopvang en de avondopvang van de kinderen uit de lagere school tot 17.30u. betaalt
u via de schoolfactuur.
Tijdens de opvang maken de kinderen van de lagere school hun huiswerk. De kinderen van
het 1ste en 2de maken hun huiswerk onder individuele begeleiding. Vanaf het 3de leerjaar
gaan de leerlingen die op school blijven, naar de studie. Om 16.45u. sluiten deze kinderen
aan bij de opvang en spelen binnen of buiten.
Woensdagnamiddagopvang, de avondopvang van de kleuters en opvang na 17:30u. (lagere
school) gebeurt door kinderdagverblijf ‘De Duinpieper’. Dit komt niet op de schoolfactuur,
maar wordt via de Duinpieper betaald. Inlichtingen: Markstraat 61, tel.: 050 511974.
Opvang op school is fiscaal aftrekbaar. U krijgt hiervoor een attest voor de belastingen.
Wie ’s morgens al vóór 8.10u. aan school aankomt, moet naar de opvang gaan. Om
veiligheidsredenen kunnen we niet toelaten dat kinderen vanaf 8 uur alleen aan de
schoolpoort staan.

VERLATEN VAN DE SCHOOL
Niemand verlaat de school zonder begeleiding
KLEUTER
's Middag om 12.10u. (met uitzondering van woensdagmiddag) verzamelen kleuters die naar
huis gaan in de inkom van blok A naast de kleuteropvang.
In de namiddag om 15.30u. (en op woensdag om 12.10u.) verzamelen de kleuters onder het
kleuterafdak bij de kleuterpoort. Zij kunnen daar worden afgehaald. Kleuters van de eerste
kleuterklas worden afgehaald in hun klas.

LAGER
's Middags om 12u10 en in de namiddag om 15u30 is het einde van de lestijden. Dan komen
de kinderen naar de rij op de speelplaats. Pas als de klasrijen onder begeleiding van een
leerkracht, vertrokken zijn, gaat de kleine poort open voor de ouders.
Enkel de kinderen die zich in de rijen onder toezicht bevinden, vallen bij het verlaten van de
school onder de verantwoordelijkheid van de school.
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Ouders die toch een afwijking eisen, moeten dit schriftelijk doen in het agenda van het kind.
Daarbij wordt afgezien van de verantwoordelijkheid door de school bij gebeurlijke
ongevallen.
Kinderen die studie volgen (vanaf vierde leerjaar) en die zonder begeleiding naar huis gaan,
dienen eveneens een schriftelijke toelating van de ouders te hebben.

Rijen
De kinderen van de hoofdschool te Heist worden door de leerkrachten begeleid :
Rij 1 : Tot op het marktplein; oversteek Stadhuisstraat ingang school – en oversteek
Stadhuisstraat – Devrièrestraat ;
Rij 2: Langs de Kursaalstraat, oversteken aan de Stadhuisstraat, de Marktstraat en de
Bondgenotenlaan. Tot over het rond punt naar de Westkapellestraat
Rij 3 : Oversteken op het zebrapad in Kursaalstraat
Rij 4 : Fietsers verlaten in groep de school via de Kursaalstraat of de Stadhuisstraat.
Het verkeer wordt hier even tegengehouden.
Elk kind gaat via de veiligste weg naar huis.

LEERLINGENVERVOER
Er wordt geen leerlingenvervoer georganiseerd door de school.

’t Schooltje in Ramskapelle
Specifieke afspraken leest u in de fladderkrant in het begin van het schooljaar.
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