ADDENDUM* BOOMHUTREGLEMENT
* wordt jaarlijks aangepast en verspreid
Het volledige schoolreglement kan geraadpleegd worden via de website of het secretariaat.

VERLOFDAGEN
Het schooljaar start op dinsdag 1 september 2020
Wo 30 september 2020:
Vr 9 oktober 2020:
Ma 2 november 2020 t/m zo 8 november 2020:
Wo 11 november 2020:
Ma 21 december 2020 t/m zo 3 januari 2021:
Wo 27 januari 2021:
Ma 15 februari 2021 t/m zo 21 februari 2021:
Ma 15 maart 2021:
Ma 5 april 2021 tot en met zo 18 april 2021:
Wo 12 mei 2021:
Do 13 mei 2021:
Vr 14 mei 2021:
Ma 24 mei 2021:
Wo 30 juni 2021:

Pedagogische studiedag (geen school)
Facultatieve verlofdag
Herfstvakantie
Wapenstilstand
Kerstvakantie
Pedagogische studiedag (geen school)
Krokusvakantie
Facultatieve verlofdag
Paasvakantie
Pedagogische studiedag (geen school)
Hemelvaartsdag
Vrije dag/brugdag
Pinkstermaandag
Laatste halve dag

DE FACTUUR
Fruit en water
€ 0,70 voor een volledige dag.
Dit bedrag wordt niet aangerekend bij activiteiten buiten de school en bij afwezigheden.
Warme maaltijden
€ 0,70 voor soep
€ 2,91 voor de kleuters,
€ 3,33 voor de lagere school,
€ 3,85 voor personeel,
€ 4,45 voor een maxi-maaltijd,
Voor de vegetarische maaltijden en voorgeschreven dieet ( mits voorgeschreven attest van de
arts) is er een meerprijs van € 0,37.
Deze bedragen worden aangerekend per maaltijd, ook bij niet-tijdig gemelde afwezigheden.
(Eerste dag afwezigheid wordt altijd aangerekend)
Zwemmen
€ 1,20 inkom per halfuur.
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Maximumfactuur
Naast de maandelijkse rekening voor de eventuele kosten voor de warme maaltijden en “fruit en
water”, krijgen alle ouders in hun vakje een overschrijvingsformulier, met het rekeningnummer van
de scholengroep i.v.m. de volgende betalingen:
-

€ 20 voor de kleuters van de onthaalklas en de eerste kleuterklas voor het organiseren van
uitstappen voor eendaagse uitstappen, toneelbezoek, sport,… . Het bedrag zal eenmalig
per schooljaar gevraagd worden. Indien dit bedrag gedurende het schooljaar overschreden
wordt, cfr de maximumfactuur van € 45 bij de kleuters, zal dit telkens afzonderlijk
gefactureerd worden.

-

€ 45 voor de kleuters van de tweede & derde kleuterklas en de leerplichtige kleuters voor
het organiseren van uitstappen voor eendaagse uitstappen, toneelbezoek, sport, eventueel
zwemmen. Het bedrag zal eenmalig per schooljaar gevraagd worden.

-

€ 90 voor de leerlingen van de lagere school voor het organiseren van eendaagse
uitstappen, toneelbezoek, sport, zwemmen. Voor de leerlingen van het derde leerjaar is het
zwemmen gratis. Er zal een bedrag van € 45 gevraagd worden begin schooljaar en in
februari het resterende bedrag van € 45.

-

Het bedrag voor de meerdaagse uitstappen (kampen) voor de lagere school zal in de
maand oktober gevraagd worden voor de lln die in de periode van sept-dec op kamp gaan.
En voor de leerlingen die na 1 januari op kamp vertrekken zal de het bedrag in Februari
opgevraagd worden.

(maximaal € 445 per schoolloopbaan)
Opvang in de Boomhut
De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door het zelfstandig kinderdagverblijf De
Boomhut. Het financieel beheer ervan gebeurt door de vzw Gibbon
Tot een kwartier voor de aanvang van de lessen is er ochtendtoezicht waarvoor een forfaitair
bedrag van € 1,20 eerste kind ( € 0,90 tweede kind en € 0,60 per derde en meer) wordt
aangerekend.
Voor het middagtoezicht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt € 0,25 per middag
gevraagd.
Voor avond- en woensdagmiddagtoezicht is de prijs per kind afhankelijk van het aantal kinderen
dat u op school hebt:
€ 0,75/ halfuur indien één kind,
€ 0,56/ halfuur voor het tweede kind,
€ 0,38/ halfuur voor het derde, vierde, enz… kind.
Deze prijzen zijn van toepassing per begonnen halfuur.
Na 18u30 geldt een extra boete van € 10 per kwartier en per gezin.
In afspraak met het gemeentelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang kunnen onze leerlingen op
woensdagnamiddag en (bij voldoende belangstelling) op schoolvrije dagen terecht in De Malleboot
te Huizingen. Om na te gaan welke administratie hiervoor in orde moet gebracht worden, neem je
best contact op met de directie van de school.
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INSCHRIJVINGEN
Inschrijvingsprocedure
Na overleg in het Lokaal Overlegplatform met alle basis- en secundaire scholen van het
Nederlandstalig onderwijs uit Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw geldt dezelfde aanmelding- en
inschrijvingsperiode voor alle scholen uit Sint-Pieters-Leeuw, Halle, Beersel en onze GO!
Freinetschool. Het bestuur van onze school heeft een overeenkomst met de besturen van deze
andere scholen om de kinderen via een centraal aanmeldingsregister in te schrijven.
Voor onze school werd een maximumcapaciteit van 24 kinderen per klas vastgelegd (96 in de
kleuterschool en 144 in de lagere school). Voor de inschrijving van leerbedreigde kinderen wegen
we, na het inwinnen van informatie over de specifieke noden van het betrokken kind, de
draagkracht van de school af.
Probeer de school vooraf goed te leren kennen voor de aanmelding- en inschrijvingsperiode
begint. Informeer tijdig over de inschrijvingsprocedure via het centraal aanmeldingsregister op
www.basisschool-aanmelden.be.
Over welke kinderen gaat het?
 Kinderen geboren voor 1 januari 2020. (=geboren in 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014,
2013, 2012, 2011…)
 Kinderen die naar een andere nieuwe lagere school gaan.
 Alle kinderen die naar een andere nieuwe secundaire school gaan. (opgelet: voor het
eerste jaar secundair onderwijs MOET er altijd een nieuwe inschrijving gebeuren!)
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