Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-murosact.)

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren.
Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten
deelnemen aan extra-muros-activiteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk
deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.
Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die worden voorzien:

1 Eéndaagse uitstappen
-

Doel: sportieve, culturele of educatieve activiteiten in
het kader van bepaalde lesonderwerpen.
Aanbod: sportdag, bosuitstap, voorstellingen in het
cultureel centrum, schoolreis

-

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit
dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden
georganiseerd.

2 Meerdaagse uitstappen
-

Doel: sportieve, sociale en educatieve activiteiten buiten de klasmuren
Aanbod: sneeuwschool in het 6de leerjaar te Heist / openluchtklas in Ramskapelle

De leerlingen van het 6de lj. kunnen deelnemen aan de sneeuwklassen ingericht door
de school. Wanneer de leerling in het 5de leerjaar zit, wordt aan de ouders toelating tot
deelname gevraagd. De sneeuwschool wordt ingericht indien meer dan 75 % van de
kinderen zullen deelnemen. Bij inrichting van de sneeuwschool wordt zoveel mogelijk
gewerkt om alle kinderen te laten deelnemen.

Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer
duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op school aanwezig zijn.

3 Vervoer bij klasexcursies
Ouders kunnen aangesproken worden om te helpen zorgen voor het vervoer bij klasexcursies of
bezoeken in het kader van projecten of leerthema’s. Dit is echter geen verplichting en gebeurt
uitsluitend op basis van vrijwilligheid.
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