
 

   
 

 
 
 
 
Hij is er weer... 
 

uw jaarlijkse informatiefolder met schoolkalender 

 
 
Reeds jaren is dit schooleigen document onmisbaar voor kinderen, ouders en team. 
U vindt hierin alle nu reeds voorziene activiteiten en de vakantieregeling zodat u uw planning 
kunt aanpassen aan het ritme van het schooljaar. 
Wij vragen u de tijd te nemen om deze info eens grondig door te nemen want naast de u 
reeds bekende items zijn er ook nieuwigheden, aanpassingen en wijzigingen. Onze school 
is immers een bolwerk van creativiteit. Nieuwe initiatieven ontstaan, andere verdwijnen. 
 
 
Het schoolreglement vindt u op de website van de school. Wie een papieren versie wil, 
dient dit aan te vragen via de invulstrook die is ingesloten. 
 
 
 
Rekenend op een positieve, gelijkgerichte samenwerking en op talrijke ontmoetingen op 
onze activiteiten, wensen wij u veel leesgenot. 
 
 
 
 
 
Het Daltonteam 
  



 
Deze informatiebundel vervangt het “Schoolreglement” niet. Beide documenten moeten 
samen worden gelezen. 
Uit het lijvige schoolreglement dat jaarlijks in opdracht van de overheid moet worden 
aangepast wegens kleine wijzigingen in de wetgeving, lichten wij enkele praktische en/of 
heel belangrijke punten toe. 

 
 
Algemene info 
 
 
 

GO! Basisschool Merelbeke 
 

Vestiging Dalton - administratieve zetel 
 

Gaversesteenweg 195  
9820 Merelbeke 
T 09 231 64 57 
URL www.daltonmerelbeke.be 

 
 
 

Secretariaat  
 
  Mevr. Aïna Bekaert 

aina.bekaert@scholengroep.gent 
 

 
 
 
 

Directeur Dalton 
 
  Mevr. Inge Thomas 

inge.thomas@scholengroep.gent 
 

    
 

  

http://www.daltonmerelbeke.be/
mailto:aina.bekaert@scholengroep.gent


 
Een school met open vizier 
 
 

Onze school heeft 2 vestigingsplaatsen. Sommige teamleden fungeren zowel op Dalton 
als op Flora. Schoolraad, ouderraad, sportraad en directie zijn dezelfde voor beide 
vestigingen. Er is een aparte leerlingenraad per vestiging. 
(Directeur: Mevr. Inge Thomas - Voorzitter Schoolraad: Mevr. Sylvie Bogaert). 

 
De campus Dalton wordt gedeeld met de secundaire afdeling van onze school. 
Het Popelin Lyceum, Campus Gaversesteenweg en het Tectura Merelbeke, Potaardeberg 
(Directeur: Dhr. Jethro De Schinckel). 
 
De Basisscholen van het GO! Merelbeke behoren tot Scholengroep GO! Gent. 
In deze groep zijn alle onderwijsniveaus van het Gemeenschapsonderwijs regio Gent 
vertegenwoordigd.  
(Algemeen Directeur: Dhr. S. Brynaert). 

 
 

Opvoeden is voordoen, niet voorzeggen 

 
 

Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en begeleiden, zodat zij kunnen opgroeien 
tot gelukkige en positief denkende, kritische jongeren, kan niet zonder een duidelijke 
onderwijsvisie en strategie. 
Onze schoolvisie sluit aan bij het pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschap. 
 
Wij opteren voor een onderwijs waarin naast de kernopdracht, kwalitatief hoogstaand 
onderwijs aanbieden, ook ruimte is voor het bewaken van het welbevinden van ouders, 
personeel en vooral dat van de kinderen. 
 
Wij vormen kinderen die mondig zijn maar hun mening op een beleefde en respectvolle 
wijze naar voor brengen. 
 
 
Wij voeren een zorgbeleid dat is afgestemd op de individuele nood van elk kind. 
 
Wij reiken zoveel mogelijk interessevelden aan en hopen de nieuwsgierigheid te wekken 
voor muziek, toneel, sport, milieu, de wereld van de techniek, de computer, lectuur en 
andere. 
 
De uitgebreide visietekst over ons Daltonproject kan je terugvinden op: 
www.daltonmerelbeke.be  
 
 
 
  

http://www.daltonmerelbeke.be/


 

Een enthousiast team staat voor u klaar 

 
 

Peuterklas (K0A) Mevr. Emilie Dewispelaere emilie.dewispelaere@daltonmerelbeke.be 

K1A Mevr. Lien De Temmerman lien.de.temmerman@daltonmerelbeke.be 

K2A Mevr. An Vergeylen an.vergeylen@daltonmerelbeke.be 

K3A Mevr. Liesbeth Samyn  
(Mevr. Margot Haeck) 

liesbeth.samyn@daltonmerelbeke.be  

1A Mevr. Anissa Aazibou 
Mevr. Lauren Suttels 

anissa.aazibou@daltonmerelbeke.be 
lauren.suttels@daltonmerelbeke.be 

2A Dhr. Jarno Devuyst jarno.devuyst@daltonmerelbeke.be 

3A Dhr. Rainer Marechal rainer.marechal@daltonmerelbeke.be 

4A Mevr. Hannelore Vermeulen hannelore.vermeulen@daltonmerelbeke.be 

5A Mevr. Evy Goemaere evy.goemaere@daltonmerelbeke.be 

6A Dhr. Bart Van Overwalle bart.van.overwalle@daltonmerelbeke.be 

 
 

                                                                 
 

Zorgcoördinatie 
 
Mevr. Elke Claus  elke.claus@daltonmerelbeke.be  
Mevr. Anissa Aazibou anissa.aazibou@daltonmerelbeke.be 

 
 
Zorgleerkrachten 
 
Mevr. Anissa Aazibou 
 
 

Kinderverzorging 
 
Mevr.   Jessy Vanderdonck 

 
 

Bijzondere leerkrachten levensbeschouwelijke vakken 
 
 
Rooms - katholieke godsdienst Mevr. Peggy De Schrijver 
Niet - confessionele zedenleer   
Islamitische godsdienst Mevr. Sümeyra Soytürk 
Protestantse godsdienst 
Orthodoxe godsdienst 

 
 
Bijzondere leerkrachten lichamelijke opvoeding 
 
Lagere afdeling Dhr.  Kristof Van desteene 
Kleuterafdeling  Dhr.  Dirk Van Wassenhove 

 
 
ICT - coördinator Dhr.  Karim Noyen 
 
 



 

 
 
 

Administratieve ondersteuning 
 
Mevr. Aïna Bekaert 
Mevr. Wendy Minne 

 
 
Beleidsondersteuning preventie Dhr.  Karim Noyen 
 
 
Leerlingenvervoer 
 
busbegeleidster Mevr. Sandra Van Eeghem 
 
 
Onderhoud van tuinen en gebouwen en keukenpersoneel 
 
Mevr. Joni Van den Steen  
Dhr. Erik Vols  
 
 
Voor- en naschoolse opvang 
 
Mevr. Jessy Vanderdonck 

   
 
Deze lijst is nog vatbaar voor wijzigingen bij de start van het schooljaar. 

  



 

Schoolraad 

 
 

De schoolraad wordt nogal eens verward met de ouderraad. Beide organen, schoolraad en 
ouderraad, hebben echter elk een eigen rol te vervullen. 
 
Sinds de inwerkingtreding op 1 april 1999 van het Bijzonder Decreet betreffende het 
Gemeenschapsonderwijs is de schoolraad een paritair samengesteld adviesorgaan, 
bestaande uit: 
 

 3 personeelsleden, verkozen door het personeel  

 3 ouders, verkozen door de ouders  

 2 leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus, 
gecoöpteerd door de voorgaande leden 

 de directeur die de vergaderingen bijwoont met raadgevende stem 
 
Elke 4 jaar worden binnen de school verkiezingen gehouden. 
 
De schoolraad bespreekt in besloten vergadering samen met de directeur ongeveer alles 
wat de organisatie en de werking van de school aangaat. 
 
Ze brengt advies uit aan de directeur over de algemene organisatie van de school, de 
werving van leerlingen, de organisatie van extramurale en parascolaire activiteiten, het 
schoolbudget en het schoolwerkplan. 
 
Daarnaast brengt de schoolraad advies uit aan de raad van bestuur en de algemeen 
directeur van de scholengroep inzake de toewijzing van het mandaat van directeur, de 
programmering van het studieaanbod, de schoolinfrastructuur en de organisatie van het 
leerlingenvervoer. 
 
Ten slotte pleegt de schoolraad ook overleg met de directeur over het vastleggen van de 
criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket, de organisatie van de niet-lesgebonden 
opdrachten en het welzijn en de veiligheid op de school. 
 
Samenstelling 
 
3 personeelsleden Annemie Couvin 

 An Neirinckx  
 Bart Van Overwalle 
  
 
3 verkozen ouders  Sofie De Bruyne 
 Caroline Verbaeys 
 Hanne Smet 
 
2 gecoöpteerde leden  Elke Decaluwé 
 Sylvie Bogaert (voorzitter) 
 
Directeur  Inge Thomas 
  



DE OUDERRAAD 

 

Er is één ouderraad voor beide schoolvestigingen. De ouderraad is een aanspreekpunt voor de 
ouders en een informatieschakel tussen het schoolteam en de ouders. De werking van de 
ouderraad staat in het teken van de opvoeding van de kinderen en hun welzijn op school.  
De ouderraad wil ook de betrokkenheid van ouders stimuleren, door zelf activiteiten te 
organiseren en te helpen bij activiteiten en initiatieven van de school. 
 
 

dag datum activiteit meer informatie locatie 

di 4/10 startvergadering kennismakingsvergadering Dalton 

do 24/11 werkvergadering enkel ouders Flora 

woe 18/1 overlegvergadering overleg met school Flora 

do 23/3 werkvergadering enkel ouders Dalton 

ma 22/5 overlegvergadering overleg met school Dalton 

woe 10/5  

gezond ontbijt  

 

gratis en evenwichtig ontbijt 
voor alle kinderen en het 
schoolteam 

Dalton 

woe 17/5 Flora 

 zie kalender rapportbar juni  

samen een glaasje drinken 
F-D 

 zie kalender inloopavond augustus F-D 

 nog te 
bepalen 

klusjesdagen ter ondersteuning van de school F-D 

 zie kalender Flora moestuin educatief project Flora 

 
Voor wie?   
Alle ouders met kinderen op school zijn per definitie lid en dus welkom. 
 

De werking?  
Tijdens de overlegvergaderingen zijn de directie en één leerkracht per vestiging aanwezig. De 
ouderraad krijgt dan informatie van de school en kan vragen, bemerkingen en suggesties 
voorleggen aan de school.  
Op de werkvergaderingen worden organisatie en activiteiten besproken. Deze activiteiten worden 
praktisch en inhoudelijk voorbereid in werkgroepen. Een werkgroep bestaat uit (minimum) één 
kernlid en andere ouders die zich graag willen engageren voor deze activiteit. 

Contact?  
Wil je actief zijn in de ouderraad en/of vrijblijvend meewerken aan een activiteit ? Heb je vragen of 
suggesties ? Mail ons op  ouderraad.go.merelbeke@gmail.com 

 

Contactpersoon Flora: Julie De Temmerman - Contactpersoon Dalton: Caroline Verbaeys 

 
 

mailto:ouderraad.go.merelbeke@gmail.com


 
 

Sportraad – Sportactiviteiten   

 

 
Datum 
 
14-09-22 
20-09-22 
28-09-22 
05-10-22 
19-10-22 
09-11-22 
07-12-22 
18-01-23 
25-01-23 
01-02-23 
15-02-23 
08-03-22 
22-03-23 
25-03-23 
april/mei 
26-04-23 
03-05-23 
17-05-23 
24-05-23 

 
Activiteit 
 
minivoetbal 
gemeentelijke veldloop 
minivoetbal 
korfbalinitiatie 
kids tennis 
kids tennis 
kids tennis 
badminton 
dans 
badmintoninitiatie 
schermen 
schermen 
schermen 
sport- en spelnamiddag 
sportweek gemeente 
korfbal 
gymland 
atletiek 
judo 

 
Plaats   
     
gemeentelijke sportvelden 
gemeentelijke sportvelden 
gemeentelijke sportvelden 
gemeentelijke sportvelden 
sporthal Merelbeke 
sporthal Merelbeke 
sporthal Merelbeke 
sporthal Merelbeke 
dansclub Dreamdance 
sporthal Merelbeke 
sporthal Merelbeke 
sporthal Merelbeke 
sporthal Merelbeke 
terreinen Schooldomein 
gemeentelijke sportvelden 
gemeentelijke sportvelden 
sporthal Merelbeke 
gemeentelijke sportvelden 
judoschool Merelbeke 
 

 
Leerjaar   
   
5 - 6                                    
lager 
3 - 4                                                                                                   
1 - 2 
5 - 6 
3 - 4 
1 - 2 
5 - 6 
1 - 2 
3 - 4   
5 - 6 
1 - 2 
3 - 4 
kleuters 1 - 2 
lager   
3 - 4 - 5 - 6 
1 - 2 
3 - 4 - 5 - 6 
1 - 2 
 

 
 
 
JUDO en DANS op zaterdagvoormiddag 
 
Na 45 jaar stoppen we met de lessen judo en dans op onze school. 
 
 
 
De Sportraad 
 

Leden – An Neirinckx (voorzitter en schoolsportgangmaker), Rainer Marechal, Evy Valcke, 
Annemie Couvin, Peter D’huyvetter, An Vergeylen, Frederik De Mey, Jurgen Verpaele, Joost 
Winne, Jeroen Willems, Olivier Ramoudt, Tom Deroose, Sven Tempels, Jan Vanbiervliet, Seppe 
Machiels, Kris Van Houtte, Jef Ketelslegers, Mathias Monbaliu 
 
Wens je ook lid te worden? Wend je tot de voorzitter: an.neirinckx@bsflora.be. 
 
De Sportraad heeft tot doel de naschoolse sport te organiseren en zoveel mogelijk voor de 
leerlingen gratis te houden.  
Wij vinden het uiterst belangrijk dat kinderen in deze tijden van smartphone, computer en televisie, 
toch nog voldoende bewegen. Daarom laten wij hen via initiatie oefenen onder de middag, en via 
deelname aan interscholencompetities kennismaken met een ruime waaier van sporten. Door te 
presteren wordt de interesse opgewekt en hopen wij dat de kinderen zich aansluiten bij een 
sportclub. 
 
De   Sportraad 

mailto:an.neirinckx@bsflora.be


 

Centrum voor leerlingenbegeleiding Gent 

 
 

Het CLB dat onze scholen begeleidt heeft een consultatiekabinet op volgend adres: 
 

Varingstraat 21 
9090 Melle 
T 09 331 58 33 

 
Contactpersonen CLB: 
 
Bij medische vragen: 
Mevr. Mieke Van Driessen 
T 0499 51 71 70 
E mieke.van.driessen@clbgent.be 
 
 
Bij psycho sociale vragen: 
Mevr. Malika Oulad Chaara 
T 0499 51 71 79 
E malika.ouladchaara@clbgent.be 
 
 
 
 
Mandaathouder - directeur: 
 
Mevr. Sofie Vercoutere 
 
 

Leerlingenvervoer, schoolbus 

 
 
Info omtrent het leerlingenvervoer kan bekomen worden op het secretariaat van Dalton. 
 
De flexibiliteit die wij toestaan bij het gebruik van de bus heeft gevolgen. Wanneer niet elke 
dag dezelfde of alle kinderen moeten gehaald of thuisgebracht worden dan levert dit een 
licht wisselend tijdsschema op.  
Wij vragen de ouders ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd klaar zijn, ook als de bus een 
paar minuten vroeger of later is. 
De busbegeleidster een dag vooraf verwittigen als u uitzonderlijk geen gebruik wenst te 
maken van de ophaaldienst, vermijdt soms verre omwegen. 

  

mailto:mieke.van.driessen@clbgent.be
mailto:malika.ouladchaara@clbgent.be


 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022 – 2023 

 
 

Herfstvakantie                         van 31/10/22 t.e.m. 06/11/22 

Wapenstilstand                       11/11/22 

Kerstvakantie                           van 26/12/22 t.e.m. 08/01/23 

Krokusvakantie                        van 20/02/23 t.e.m. 26/02/23  

Paasvakantie                           van 03/04/23 t.e.m. 16/04/23 

Dag van de arbeid                   01/05/23 

Hemelvaartweekend van 18/05/23 t.e.m. 21/05/23    

Pinkstermaandag 29/05/23   

Facultatieve verlofdagen 07/10/22 en 20/03/23 

Pedagogische studiedagen Dalton 21/09/22, 30/11/22 en 08/02/23   

Halve dagen: 30/06/23 

 
 
Op pedagogische studiedagen(= kindvrije dagen), woensdagnamiddagen en vakantiedagen 
verwijzen wij voor de opvang van uw kinderen naar de 
 
 VZW “De Vlerkopvang” 
 Oudstrijderslaan 38 
 9820 Merelbeke 
 T 09 211 02 81 
 F 09 211 02 82 
 URL vlerkopvang@yahoo.com 

 
Er zijn 2 locaties: B.A.Verhaegenlaan 8A 
   en Zwijnaardsesteenweg  

 
Ouders moeten persoonlijk contact opnemen. 
 

  

mailto:vlerkopvang@yahoo.com


 

Aanwezigheid van de kinderen op school 

 
 

Wij vragen met aandrang de schooluren te respecteren. Zowel voor kleuters als voor alle 
kinderen van de lagere afdeling is het belangrijk de schooldag op een rustige wijze te 
starten. Thuis de tijd nemen voor een voedzaam ontbijt, voor het verzamelen van de 
noodzakelijke schoolspullen is alvast een goed begin. 
Het deelnemen aan de praatronde of het moment waarop de leerkracht de kinderen welkom 
heet en de plannen voor de dag bekend maakt is van primordiaal belang. 
 
 
Lestijden Dalton   08.25 tot 11.35u  (op woensdag tot 11.35u) 
     13.00 tot 15.40u  (op vrijdag tot 15.15u) 
 
 
Leerlingen die te laat komen, moeten zich aanbieden op het schoolsecretariaat.  
 
U verzoeken tot regelmatig schoolbezoek lijkt ons overbodig. Elke ouder is er zich van 
bewust dat het missen van het klasgebeuren vanaf de eerste kleuterklas tot in het zesde 
leerjaar niet aangewezen is.  
Wij hebben uiteraard begrip voor ouders van de allerkleinsten die kiezen voor het 
halvedagsysteem en de peuters die het nog nodig hebben hun middagslaapje gunnen... 
 
Een afwezigheid wegens ziekte is een gewettigde afwezigheid mits voorlegging van 
een verklaring van de ouders indien het gaat om een afwezigheid wegens ziekte tot en met 
drie opeenvolgende kalenderdagen, behalve als de leerling in het lopende schooljaar al vier 
maal met een verklaring van de ouders afwezig is geweest wegens ziekte. 
Bij meerdere, of langere, afwezigheden wegens ziekte is een medisch attest noodzakelijk. 
 
De regelgeving omtrent leerplicht, geregeld schoolbezoek en afwezigheden vindt u in 
ons schoolreglement. 
 
Het leerplichtige kind dat niet voldoet aan de daarin vermelde regels voldoet niet aan de 
wetgeving op de leerplicht. 
Voor kinderen van de derde kleuterklas, geldt vanaf 2020-2021 dezelfde regeling als in het 
lager onderwijs.  
 
  



 

Toezichten, voor – en naschoolse opvang 

 
 

Er is onbetaald toezicht  
 
  van 08.10 tot 08.25u 
  van 15.40 tot 15.55u op maandag, dinsdag en donderdag 
  van 15.15 tot 15.30u op vrijdag 
  van 11.35 tot 11.50u op woensdag 
 
 
 
Daarbuiten wordt betaalde voor- en naschoolse opvang aangeboden. 
 
Per begonnen half uur wordt €1 aangerekend.  
 
Uit veiligheidsoverwegingen vragen wij de ouders om bij het afhalen van hun kind(eren), 
de persoon te verwittigen die met het toezicht belast is. 
 
Uurregeling opvang 
 
Dalton  van 07.10 tot 08.10u 
  van 15.55 tot 18.15u op maandag, dinsdag en donderdag 
  van 15.30 tot 18.15u op vrijdag 
  van 11.50 tot 13.00u op woensdag 
 
 
Er wordt geen vergoeding voor opvang gevraagd aan leerlingen die gebruik maken van de 
schoolbus en daardoor in de opvang moeten blijven. 
Voor gezinnen met drie kinderen of meer op onze school, betaalt men vanaf het derde kind 
de halve prijs. 
 
Bij niet verantwoord of onaangekondigd laattijdig afhalen van kinderen in de opvang wordt 
een extra bijdrage aangerekend van €5 per begonnen kwartier. 
  



Middagtoezicht 

 
 

De kinderen die over de middag op school blijven, betalen daarvoor een “middagtoezicht”. 
Dit is wettelijk verplicht en geldt zowel voor de gebruikers van een warme maaltijd als voor 
kinderen die boterhammen eten. 
 
Dit middagtoezicht bedraagt €12 per maand. Slechts 2 kinderen per gezin betalen. 
 

Eetmalen en dranken 

 

Wij verwijzen naar het “Schoolreglement” voor de toelichting aangaande het verstrekken 
van maaltijden en de betaling ervan. 
 

eetmaal: kleuters: €4,00 
  lager:  €4,50 
soep:     €0,60 

 
De warme maaltijden worden bereid door AGAPE en afgewerkt in de keuken van de school. 
De Scholengroep verbindt er zich toe om in het kader van het 
‘GO! Gezondheidsbeleid’ zowel de kwaliteit als de diversiteit van de maaltijden die worden 
aangeleverd door AGAPE strikt op te volgen, te evalueren en indien nodig bij te sturen. 
 
Alle facturen worden via overschrijving of domiciliëring betaald. 
 
 

Inschrijvingen 

 
 

Tijdens de zomervakantie 2023 kan worden ingeschreven op elke werkdag van 9u tot 
12u en van 13u tot 16u, op woensdag enkel in de voormiddag. Dit tot en met 5 juli en vanaf 
16 augustus. 
Inschrijven op andere momenten kan, na afspraak. 
 
Ter info: een kleuter kan voor het eerst naar school komen op de instapdatum die volgt op 
het ogenblik waarop hij/zij 2,5 jaar werd. 
Deze instapdata zijn: de eerste schooldag na de zomervakantie, de herfstvakantie, de 
kerstvakantie, 1 februari, de krokusvakantie, de paasvakantie en de maandag na 
Hemelvaart. 
Vanaf de leeftijd van 3 jaar kan een kind om het even wanneer instappen. 

  



 

Gratis onderwijs, maximumfactuur 

 
 

Kinderen hebben heel wat spullen nodig op school. Om de kosten voor de ouders zoveel 
mogelijk te beperken, is sinds 1 september 2008 duidelijk bepaald welke materialen de 
scholen zelf moeten aankopen voor de kinderen in het basisonderwijs. Het gaat onder 
andere over schrijfgerief, leerboeken, schriften, passer, ... Om deze materialen aan te 
kopen, krijgt de school de nodige extra werkingsmiddelen. 
 
Zaken die u niet terugvindt in de lijst (bijvoorbeeld boekentas, pennenzak, kaftpapier, 
mappen, turn- en zwemgerief) moet u zelf aankopen voor uw kind. U bepaalt uiteraard zelf 
hoeveel u hieraan wenst uit te geven. 
 
Het is ook zo dat het materiaal dat in de klas ter beschikking is, niet naar huis kan worden 
meegegeven. Leerkrachten zullen er over waken dat leermiddelen, noodzakelijk voor een 
huistaak, uitzonderlijk en dan enkel op het moment van de taak, wel worden meegegeven. 
 
Het traditionele eindejaarslijstje dat u van de leerkrachten krijgt bevat enkel materialen die 
niet tot de verplicht ter beschikking te stellen leermiddelen behoren.  
 
Wij houden rekening met de dubbele maximumfactuur. Die bestaat uit 2 elementen. 
 
- de scherpe maximumfactuur omvat activiteiten of verplichte materialen die niet 

noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Denken 
we bijvoorbeeld aan toneelbezoek, een sportactiviteit, een schooluitstap van 1 dag, een 
nieuwjaarsbrief, een extraatje voor een moeder- of vaderdaggeschenk....  

 
   Deze bedragen zijn onderhevig aan de index en zijn voor het schooljaar 2022 – 2023 

als volgt vastgelegd: 

 kleuters   €50 

 lager onderwijs €95 
 
Alle klassen blijven voor deze activiteiten binnen het voorziene bedrag. De gemeente 
Merelbeke verleent ons gratis toegang tot het zwembad. 

 
- anders is het gesteld met de minder scherpe maximumfactuur. Deze omvat 

meerdaagse uitstappen voor één of meer klassen, (deels) tijdens de schooluren. Op 
onze school waren dat achtereenvolgens de boerderijklas, de zeeklas, de sportklas, de 
heideklas. 
Voor alle kinderen is dit een boeiende belevenis om samen met klasgenootjes op stap 
te gaan. Bovendien kan de klas de aangeleerde theoretische kennis omzetten in praktijk 
en kunnen heel wat sociale vaardigheden geoefend worden. Voor het lager onderwijs 
mogen de ouders voor het volledig lager onderwijs maximaal €480 betalen. 

 
 

 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Vragen over financiële problemen, welzijn, wonen, 

premies, kinderopvang, studietoelagen, …? 

Steek je licht op in het Sociaal Huis 

 

09 210 33 50 – info@sociaalhuismerelbeke.be 
  

mailto:info@sociaalhuismerelbeke.be


 

Ons klein schoolreglement 

 
 
Ik ben op tijd op school 
 
Ik neem de kortste en de veiligste weg van en naar school 
 
Ik spreek Algemeen Nederlands 
 
Ik houd mij aan spelregels 
 
Ik blijf hoffelijk 
 
Ik respecteer ieders mening 
 
Ik houd de school netjes 
 
Ik draag zorg voor de natuur 
 
Ik beperk het snoepen op school 
 
Ik ben altijd beleefd 
 
Ik ben verdraagzaam 
 
Ik geef altijd het beste van mezelf 
 
Pesten kan niet 
 
Bewegen moet 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit deze stelregels die reeds lang ‘Ons klein schoolreglement’ vormen, voeren de 
leerlingenraden elk schooljaar campagne aangepast aan elk niveau van onze 
basisschool. 
  



 

Tot slot 

 
 

Deze bundel is samengesteld op basis van ervaringen en werkdocumenten van het team 
en de regelgeving in ons schoolreglement. 
Wij durven er nog een aantal vragen en opmerkingen aan toevoegen die deel uitmaken van 
onze dagdagelijkse praktijk. 
 
 
- elke ouder is terecht bezorgd als het op verkeersveiligheid aankomt. Wil elke ouder 

dan ook rekening houden met de veiligheid van alle kinderen. Soms zien wij 
overtredingen die deze in gevaar brengen of die ingaan tegen de solidariteit die wordt 
gevraagd 

 
- er zijn steeds weer ongelofelijk veel verloren voorwerpen die hun weg naar de 

eigenaar niet terugvinden. Soms onbegrijpelijk dat ze ook door de kinderen niet worden 
herkend. Naamtekenen of het aanbrengen van een merkteken op alle spullen die 
kunnen verloren raken zou veel helpen. Doe ook onmiddellijk navraag 

 
- bij signalisatie van luizen verwachten wij een volledige medewerking van alle 

ouders. Bij herhaling of onverzorgde hardnekkigheid zal de school de hulp van de 
schoolarts en het CLB inroepen 

 
- het is voor het welbevinden van uw kind goed als u vaste afspraken maakt aangaande 

het einde van de schooldag. Steeds wisselende afspraken waarvan de klastitularis 
niet op de hoogte is brengen vooral jonge kinderen in verwarring 

 
- elke klastitularis heeft een eigen organisatie met afspraken die passen binnen onze 

schoolcultuur maar toch klaseigen zijn. Die worden aan de ouders gecommuniceerd via 
verschillende kanalen (infoavond, informatiebrief, agenda, heen- en weermapje, 
oudercontacten...).Wil u een probleem bespreken en is het oudercontact nog ver af, 
aarzel dan niet om via het agenda van uw kind, of via mail een afspraak te maken met 
de betrokken leerkracht 

 
- onze school is een school met verschillende vestigingen. Dit houdt in dat ik niet altijd op 

dezelfde plaats aanwezig ben. Om de belangen van de school te verdedigen is mijn 
aanwezigheid op talrijke vergaderingen en in diverse commissies vereist. Ouders weten 
echter, velen uit ervaring, dat een eenvoudige vraag, telefonisch, via de secretariaten of 
via mail voldoende is om zo snel mogelijk een ontmoeting te regelen 

  



 
Ik ga zeer regelmatig over en weer, echter niet altijd op momenten die zichtbaar zijn voor 
de ouders. 
U bent altijd welkom. Een probleem of een vraag van een ouder moet via een snelle 
communicatie een antwoord krijgen. Ouders die op school zijn ingeschreven zonder mij te 
ontmoeten nodig ik uit om zelf een kennismakingsgesprek aan te vragen op een voor hen 
passend moment 
 
 
Al onze kinderen een boeiend, onvergetelijk schooljaar bezorgen is blijvend onze missie.  
 
 
Namens het voltallig schoolteam 
 
 
 
 
 
Inge Thomas 
Directeur 
inge.thomas@scholengroep.gent 


