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EVEN ONS SCHOOLBESTUUR VOORSTELLEN

De Sint-Michielsschool is één van de vijf basisscholen, behorende tot
dezelfde Scholengemeenschap :
"VZW Katholieke Scholen, Regio Gent-Zuid, Land van Rhode"
Bergstraat 32 A
9820 Merelbeke
voorzitter: dhr. Dirk Flamant
secretaris: dhr. Herman Achtergaele
financieel verantwoordelijke: dhr. Nestor Van Hove
mevr. Gaby Heyerick
mevr. Bernadette Van De Steene
dhr. Dirk Boesman
dhr. Freddy Heylen
Dhr. Johan Mertens
De Scholengemeenschap bestaat uit volgende scholen:
 Sint-Michielsschool – Merelbeke
 Sint-Gregoriuscollege - Gentbrugge (A. Biebuycklaan & Bouckaertstraat)
 Paus Johannescollege – Merelbeke
 Sint-Elooischool – Merelbeke
 SG De Graankorrel Schelderode - Melsen
Coördinerend directeur voor de Scholengemeenschap: dhr. Geert Weymaere
Centraal secretariaat: mevr. Hilde Van der Sijpt
Preventieadviseur Scholengemeenschap: dhr. Jan Dhondt
ICT-coördinator: dhr. Jeroen Van den Berghe
Zorg+: mevr. Tessa D’haenens
Zowel organisatorisch als pedagogisch-didactisch streven deze vijf scholen
naar rendementsverhoging door gerichte samenwerking.
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3. NUTTIG OM WETEN
Hierna geven we een alfabetisch overzicht van wat eigen is aan de werking
van onze school. Heb je nog andere vragen? Aarzel dan niet om contact op
te nemen met de directeur, de administratieve bedienden of de
leerkrachten.
Het ABC van Michieltje
In elke klas is een exemplaar voorhanden van "Het ABC van Michieltje".
Hierin wordt aan de kinderen een duidelijk overzicht gegeven van de
afspraken die op onze school gelden. Bij het begin van het schooljaar
worden die afspraken overlopen. Het ABC kan steeds door de kinderen
geraadpleegd worden.
Avondopvang
Zowel kleuters als kinderen van onze lagere school kunnen nablijven op
school tot 17.30 uur.
De opvang gebeurt voor de kleuters in K1C (klas juf Claire) en K1A (klas juf
Lien) en voor het lager in de refter, op het podium of onder het afdak. Voor
deze opvang wordt een vergoeding gevraagd (zie schoolreglement bijdrageregeling). Graag extra koek/fruit/boterham en drank meegeven voor
kinderen die lang in de opvang moeten blijven. Meld aan de juffen van de
opvang als een kind wordt afgehaald. Sluit steeds alle hekkens en deuren bij
het binnenkomen en verlaten van de school.
Berichten
Vaak worden losse berichten meegegeven aan de kinderen (maandkalender,
klasgebonden activiteiten, algemene berichten, …). Wij vragen u om de
boekentas of het heen- en weermapje voor kleuters dagelijks na te kijken
om geen berichten te mislopen. Gelieve stipt te reageren op die berichten
waarop een antwoord gevraagd wordt. Schoolgebonden berichten worden
enkel aan het oudste kind van het gezin meegegeven; mededelingen uit de
klas worden uiteraard aan elke leerling meegegeven. Mits een vraag aan de
klastitularis kan de tweede ouder eveneens via het kind een bericht
ontvangen.
Brieven worden ook steeds gemaild naar ouders, tenzij we vragen om een
strookje terug te bezorgen. Dan geven we een papieren versie mee.
Indien u merkt dat u een bepaald bericht niet ontvangen hebt, mag u steeds
een kopie afhalen op het secretariaat.
Brieven kan u ook terugvinden op onze website bij het onderdeel “Brieven
voor ouders”.
Bestellingen
Bestellingen van warme maaltijden of soep gebeuren bij voorkeur op de
eerste schooldag van de week. Er kan ook later in de week bijbesteld worden
bij de titularis, die zelf het secretariaat hiervan op de hoogte brengt. De
kinderen kunnen drankbonnetjes bij hun titularis bestellen, maar mogen
evenwel ook een drankje van thuis (geen cola, noch andere frisdranken)
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meebrengen.
Betalingen
De meeste betalingen naar de school toe gebeuren reeds verschillende jaren
via de schoolrekening. Dit systeem heeft het voordeel dat de kinderen
niet met geld naar school moeten komen, dat u maandelijks een overzicht
van de gedane onkosten krijgt, dat de rekeningen kunnen nagekeken
worden en dat voor de leerkrachten de klasadministratie een stuk vlotter
verloopt en minder tijd in beslag neemt. Het opmaken van de rekeningen
gebeurt centraal via het schoolsecretariaat. Verantwoordelijke voor de
schoolrekeningen is mevr. Kathleen Van Damme. Zij is niet aanwezig op
vrijdag.
Voor de maandrekeningen vragen wij u daarom volgende regeling te volgen:
 u ontvangt van ons maandelijks het overzicht
 u overloopt de onkostennota
 indien u akkoord bent, voert u
o ofwel zelf de betaling uit
 door het overschrijvingsformulier in te vullen en ondertekend af te
geven in uw bank of
 via pc-banking
o ofwel hebt u via de school ingeschreven voor domiciliëring en wordt de
betaling ongeveer een week later uitgevoerd
 indien u niet akkoord bent geeft u het overzicht met uw opmerkingen terug
mee met uw kind zodat dit kan worden nagekeken of neemt u contact op
met Kathleen (via e-mail secretariaat@sint-michielsschool.be)
 uw betaling wordt bij ons geboekt van zodra het bedrag op de
schoolrekening staat.

De mogelijkheid wordt dus ook geboden de betalingen met betrekking tot de
schoolkosten van uw kind(eren) maandelijks te laten gebeuren via
domiciliëring. Indien u daar interesse voor hebt, kan u informatie hierover
opvragen bij de secretariaatsmedewerkster.
Wie vorig jaar reeds een domiciliëringsopdracht ondertekend heeft, hoeft
deze niet opnieuw te vernieuwen; de opdracht blijft lopen totdat u deze
intrekt.
Bibliotheek
Onze school spoort de kinderen aan tot goede lectuur. Daarom is er niet
alleen in de klassen zelf een klasbib ter beschikking, maar werken wij nauw
samen met de Gemeentelijke Bibliotheek Merelbeke die ons klaspakketten
ter beschikking stelt. De bibliothecaris waakt samen met de leerkrachten
over inhoud en leesniveau. Daarenboven brengen verschillende klassen
geregeld een bezoek aan de gemeentelijke bibliotheek.
CLB
Onze school is aangesloten bij het "Vrije CLB Regio Gent’, vestiging
Marialand, met als directeur de heer Hugo Van de Veire. De letters CLB staan
voor Centrum voor LeerlingenBegeleiding. Jaarlijks licht het CLB ons in over
de samenstelling van het team dat aan onze school toegewezen wordt.
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Mevrouw An-Sofie Steyaert is de contactpersoon voor onze school.
Ter info, de gegevens van CLB-Marialand:
 09/277 83 40 e-mail: marialand@vclbgent.be
www.vclbgent.be
Computergebruik op school
Elke klas is voorzien van hardware, aangepast aan de noden van de
leeftijdsgroep.
Alle klassen beschikken over toegang tot het internet. Wij houden rekening
met de vaardigheden die kinderen al dan niet thuis reeds gerealiseerd
hebben op vlak van ICT (informatie- en communicatietechnologie). Meester
Jeroen is onze ICT-coördinator.
Extra-murosactiviteiten
Alle activiteiten die buiten onze schoolmuren georganiseerd worden, zijn
zorgvuldig gekozen in functie van het realiseren van de eindtermen. Zij
worden, zo mogelijk, gratis aangeboden. Daar waar de organisatie de
draagkracht van de school te boven gaat, wordt aan de ouders binnen de
maximumfactuur een financiële inspanning gevraagd. De ouders worden
hiervan vooraf in kennis gesteld.
Onze school richt een meerdaagse extra-murosactiviteit in nl.
sneeuwklassen in het zesde leerjaar.
Voor de sneeuwklas wordt een spaaractie voorzien vanaf het 4de leerjaar.
Infoavonden lichten het doel en de organisatie van deze activiteiten
uitvoerig toe.
De schoolraad waakt als officieel orgaan over deze activiteiten.
Fietsers
Fietsen is een gezonde en milieuvriendelijke verplaatsingsvorm. Wij
stimuleren het dan ook zoveel mogelijk. Aangezien wij ten volle beseffen dat
fietsers zwakke weggebruikers zijn, besteden wij in de verkeerslessen ruime
aandacht aan deze groep van verkeersdeelnemers. Wij wensen u als ouder,
en de jonge fietsers zelf te wijzen op volgende punten:
 De fiets moet volledig beantwoorden aan de veiligheidsvoorzieningen die
door de wet bepaald worden; wanneer de fiets niet in orde is, zal de
titularis u met een nota vragen om de fiets niet te laten gebruiken in
afwachting van volledig herstel.
 Kinderen die met de begeleide rij meegaan, houden de fiets aan de hand.
De fietsen worden in de fietsenrekken gestald.
 De schoolverzekering noch de school staan in voor de financiële gevolgen
van eventuele diefstal van of schade aan de fiets of fietsonderdelen.
 Op de speelplaats wordt nooit gefietst, ook niet bij schoolfeesten; enkel
bij een verkeersles kan er onder toezicht van de leerkracht op de
speelplaats gefietst worden.
 Het dragen van een fietshelm en een fluohesje kan levensreddend zijn bij
een ongeval!
Onnodig te zeggen dat de fietsers zich strikt aan de verkeersreglementen en
veiligheidsvoorschriften dienen te houden.
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Gsm, contacten & e-mailadressen
Oudere leerlingen die in het bezit zijn van een gsm, mogen het toestel niet
gebruiken op school. Een boodschap voor de kinderen kan steeds via
secretariaat of directie gemeld worden. De leerlingen zelf mogen in
noodgevallen gratis gebruik maken van de schooltelefoon om een familielid
te contacteren.
De kinderen geven bij aanvang van de lessen hun gsm aan de leerkracht en
nemen die op het einde van de dag weer mee. Tijdens de opvang blijft de
gsm in de schooltas. Pas bij het verlaten van de school mag de gsm opnieuw
gebruikt worden.
Contacten met leerkrachten en andere medewerkers van de school tijdens
de werkuren gebeuren steeds via het schoolsecretariaat.
Wenst u een afspraak te maken met een leerkracht dan gebeurt dit
eveneens via de school. Desnoods belt de leerkracht u terug tijdens een vrij
moment.
Andere contactmogelijkheden via e-mail zijn:

algemene informatie : info@sint-michielsschool.be
directie: directie@sint-michielsschool.be (Luc De Waele)
secretariaat: secretariaat@sint-michielsschool.be (Kathleen Van Damme of
Isabelle De Clippele)
zorg: zorg@sint-michielsschool.be (Marleen De Winter) en
kathy.blanchaert@sint-michielsschool.be (Kathy Blanchaert)
veiligheid & milieu: preventie@sg-landvanrhode.be (Jan Dhondt)

Honden (en andere huisdieren)
De hond is de vriend van de mens. Daar hebben we geen probleem mee. Bij
het afhalen van kinderen vragen we echter dat honden (of andere
huisdieren) niet op de speelplaats meekomen. Dit uit veiligheidsoverweging
en hygiëne op de speelplaats.
Informatieborden
Op school zijn verschillende informatieborden op de speelplaats. Deze
borden dienen om actuele en algemene informatie aan te kondigen naar de
ouders en de leerlingen, bv. de maandkalender, komende activiteiten,
algemene culturele informatie e.d.m.
Wenst u een bepaald berichtje op te hangen, bespreek dit eerst met het
secretariaat.
Kledij
Onze school stelt geen bijzondere eisen aan de kledij van kinderen. We
vragen wel dat de kledij geen opschriften zou bevatten die strijdig zijn met
onze christelijke levensvisie. Tevens vragen we uw medewerking om
merkkledij niet als discriminerend gegeven door uw kind ten opzichte van
anderen in rekening te laten brengen. Daarenboven vragen we ook om geen
kledij of schoeisel te kiezen die een gevaar kan betekenen voor uw kind zelf
of voor medeleerlingen (vb: overdreven hoge hakken of zolen, schoenen
met open veters, slippers, lange sjaals of jassen voor fietsers, ...).
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Bij warm weer vragen we om kledij die de schouders bedekt (zonnebrand) te
dragen en raden we een hoofddeksel aan.
Verloren kledij wordt bewaard aan de kapstok onder de luifel en in boxen
onder de trap bij de inkom. Waardevolle gevonden voorwerpen worden
binnengebracht op het secretariaat.
Koor
Er wordt een gelegenheidskoor opgericht wanneer we een schoolviering
houden. Het koor blijft onder leiding van Annick Gybels en onder deskundige
instrumentale begeleiding van enkele ouders.
Leerboeken
De leerlingen ontvangen de leerboeken gratis in bruikleen. Dit houdt in dat
ze er veel zorg voor dragen: bij sommige boeken zal de leerkracht vragen
die te kaften en van een etiket te voorzien. Bij verlies of beschadiging zullen
de ouders instaan voor de financiële gevolgen voor de vervanging van het
leerboek. Dit geldt tevens voor ander schoolmateriaal in bruikleen.
Leerlingenraad
Elke jaar in september wordt een nieuwe leerlingenraad verkozen. Kinderen
kunnen zich meerdere jaren kandidaat stellen om verkozen te worden. De
leerlingenraad vergadert onder toezicht van twee leerkrachten. De
verkozenen brengen ook nog een vriend of vriendin mee naar de
leerlingenraad, zodat zij een eenduidige verslaggeving kunnen verzekeren.
Lunchdozen en hervulbare flessen
Kinderen die 's middags hun boterhammen meebrengen naar school maken
hiervoor gebruik van genaamtekende lunchdozen. Zij staan zelf in voor de
lunchdozen. Deze leerlingen eten in de klassen.
Wij vragen dan ook met aandrang uw kind zijn of haar lunchpakket mee te
laten brengen in een lunchdoos en niet in folie of ander
verpakkingsmateriaal: zowel het milieu als de netheid op onze school varen
er wel mee. Ook het gebruik van herbruikbare flessen willen wij stimuleren.
Maandkalender
Elke maand wordt aan elke oudste leerling van het gezin een maandkalender
gratis ter beschikking gesteld. Op die manier blijf je als ouder goed op de
hoogte van het reilen en zeilen van het klas- en schoolleven. Het kan nuttig
zijn om bepaalde activiteiten voor jouw kind in kleur aan te strepen.
Melk
Aan de kinderen wordt de kans geboden om tijdens de (voormiddag)pauze
een brikje melk of chocomelk te drinken. Ook dit wordt via de
maandrekening vereffend.
Middagmaal & gezondheid
Alle kinderen kunnen 's middags op school blijven eten. Ze krijgen ruim de
tijd om rustig te kunnen tafelen! Zij kunnen gebruik maken van een warme
maaltijd of ze kunnen hun eigen lunchpakket aanspreken. Mits een
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drankbonnetje kunnen ze een fruitsapje (2 soorten) of spuitwater verkrijgen.
Kraantjeswater is steeds te verkrijgen. De kinderen die boterhammen eten
kunnen afzonderlijk soep bestellen. Er worden geen cola of andere
frisdranken meegebracht naar school.
Netheid op school – recycleren & milieu
Een school net houden is geen eenvoudige zaak.
Voor het algemeen onderhoud is het onderhoudspersoneel verantwoordelijk.
Deze mensen staan voor geen gemakkelijke taak. Help hen door uw
kinderen er attent op te maken geen zwerfvuil (papieren van koekjes, blikjes
en brikjes, fruitafval...) achter te laten op de speelplaats, in de gangen en op
de parking. Er staan trouwens genoeg vuilcontainers waar men - gescheiden
- alle vuil en verpakkingen kwijt kan.
Voor de klassen bestaat een beurtrol waarop de speelplaats en de parking
net gemaakt worden.
We krijgen maar een nette school als iedereen zijn steentje bijdraagt.
We leveren een belangrijke inspanning naar het milieu door – waar mogelijk
- milieuvriendelijk schoolmateriaal en milieuvriendelijke onderhoudsproducten aan te kopen.
Aan de ouders en de leerlingen vragen we ons hierbij dan ook te helpen bij
het verminderen van de afvalberg.
Wij zamelen afzonderlijk het papier, de toners en de batterijen in.
Opgebruikte batterijen kan je in de groene ton (Bebat) gieten. Zo zamelen
we ook opgebruikte toners (van printers) en inktcassettes in. De groene ton
voor batterijen en de verzameldoos voor toners en inktcassettes vind je in
de inkom aan het secretariaat.
Ongeval
Zie ook: Schoolreglement, punt 12.4 Stappenplan bij ongeval of ziekte.
De school verbindt er zich toe bij schoolongevallen met een lichamelijk letsel
de ouders hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
Na het toedienen van de eerste zorgen op de school kunnen de ouders hun
kind afhalen op school voor verder onderzoek, verzorging of behandeling.
Indien de ouders niet kunnen bereikt worden of de ernst van het ongeval
van die aard is dat een dringende medische interventie nodig is, neemt de
school het initiatief om de dichtstbijzijnde huisarts of het dichtstbijzijnd
ziekenhuis te consulteren.
Bij een ongeval op de school en op de weg naar en van de school, dekt de
schoolverzekering voor de gekwetste het verschil tussen de reële kosten van
arts, apotheker, ziekenhuis ... en de terugbetaling door uw ziekenfonds; dit
volgens de officieel vastgelegde terugbetalingstarieven.
Indien de ouders zelf instaan voor de raadpleging van de geneesheer of het
bezoek aan het ziekenhuis worden de vereiste documenten door de school zo
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snel mogelijk aan de ouders bezorgd. Indien het initiatief bij de school ligt
worden de formulieren zelf meegenomen naar de consultatie.
Openingsuren
De lestijden worden als volgt ingericht:
voormiddag: van 8.30 uur tot 11.40 uur (speeltijd van 10.10 uur tot 10.25
uur)
namiddag: van 13.15 uur tot 16.00 uur (speeltijd van 14.55 uur tot 15.10
uur).
Dit betekent dat de kinderen ten vroegste om 11.40 uur of om 16.00 uur
kunnen afgehaald worden.
We durven vragen dat de kinderen tenminste vijf minuten voor aanvang van
de lessen op school zijn!
Opgelet:
1. geen lessen op woensdagnamiddag
2. op vrijdagnamiddag: les tot 15.00 uur i.p.v. tot 16.00 uur
Ochtendopvang: de kinderen zijn welkom vanaf 7.00 uur (in de refter).
Woensdagmiddag: gratis opvang tot 12.10 uur. Vanaf 12.10 uur tot
12.30 uur €1.00.
's Avonds: opvanggelegenheid op school tot 17.30 uur. De kinderen spelen
tot 16.25 uur op de speelplaats. Daarna begeven zij zich naar de eetzaal of
op het podium in de gymzaal. De kinderen maken hun huistaken. Mogen wij
vragen aan de ouders om hun kind een leesboek of ander ontspannend
boekje mee te geven zodat zij zich in stilte kunnen bezig houden wanneer
andere kinderen nog huiswerk maken. Kinderen mogen ook zelf beslissen of
zij hun huiswerk op school of thuis zullen maken. We willen die kinderen die
kiezen om op school nog te werken de kans geven om hun werk in een stille
omgeving te maken.
Ouderparticipatie
Onze school mag rekenen op een uitstekende verstandhouding tussen
ouders en school, wat de kinderen maximaal ten goede komt. We kennen
drie ondersteuningsgroepen, elk met hun eigenheid, maar in coördinatie en
harmonie met elkaar. Even voorstellen:

de Ouderraad wil een brug zijn tussen ouders en school en schuwt
geen enkele ondersteuningsactiviteit (inlichtingen: voorzitter Karel De
Corte); de kern van de Ouderraad kan onder meer terugvallen op een
ruime groep van losse medewerkers en op een goed gestructureerd
dagelijks bestuur.

het Riafonds, genoemd naar kleuterjuf Ria Ghijselinck, is een
enthousiaste werkgroep die werkt in samenwerking met de ouderraad.
Beide groepen vergaderen samen, maar rond sommige onderwerpen
wordt apart vergaderd.
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de Vriendenkring biedt een vangnet voor oud-ouders en
sympathisanten van onze school, die met raad en daad de schoolwerking
verder wensen te ondersteunen.
Tal van activiteiten worden door deze drie werkgroepen gezamenlijk
voorbereid en ondersteund. Verder vindt u een lijst van de bestuursleden
van de Ouderraad en het Riafonds.
Naast deze ondersteuningsgroepen hebben we uiteraard nog de schoolraad.
De schoolraad is samengesteld uit gekozen vertegenwoordigers van de
personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad geeft
advies aan en overlegt met het schoolbestuur over een aantal pedagogische
aangelegenheden.
Rapporten
Voor elk leerjaar van de lagere afdeling ontwikkelde onze school een
specifiek schooleigen rapport. Het voorziet telkens in wisselwerking tussen
ouders en school, zowel naar leef- en leerhoudingen, als naar resultaten.
Naast deze vorm van rapportering zullen de leerkrachten u aanspreken of
schriftelijk contacteren wanneer ze dat nodig achten. Wij verwachten van de
ouders dezelfde open houding. Vanaf de eerste kleuterklas voorzien wij
ouderavonden. De ouders van onze kleinsten nodigen wij uit om frequent
poolshoogte te nemen bij de juf. Het spreekt voor zich dat je voor elk
leerkrachtencontact best een afzonderlijk moment afspreekt waarop je de
leerkracht kan spreken. Leerkrachten die toezicht houden worden liefst niet
afgeleid bij deze belangrijke taak. Maak een afspraak buiten dit toezicht.
Rijen
De school staat om 16.00 uur (15.00 uur op vrijdag) in voor begeleide rijen
naar de Hundelgemsesteenweg en de Fraterstraat. Alle kinderen die
langsheen dit traject wonen of die dezelfde richting als de rijen uitgaan,
worden geacht met de rij mee te gaan, tenminste wanneer ze als
voetganger naar school komen. Fietsers gaan met de fiets aan de hand mee
tot aan de oversteekplaats in de Bergstraat. De kinderen die mits
schriftelijke toestemming van de ouders zelfstandig naar huis gaan, mogen
onmiddellijk zelf vertrekken. Alle rijen worden door leerkrachten begeleid.
Schoolnieuws: website
Wie de activiteiten van onze school op de voet wil volgen kan hiervoor
terecht op onze schoolwebsite: www.sint-michielsschool.be
De kinderen van de lagere school leren in de klas zelf gebruik te maken van
het internet en nieuwe media.
De leerlingen krijgen op de website de nodige ruimte om zich op creatieve
manier te uiten.
Ook de ouderraad, het Ria-fonds en de Vriendenkring maken gebruik van dit
kanaal om informatie mee te delen.
Schoolverzekering
Vaak hebben ouders vragen rond wat wel en wat niet door de
schoolverzekering terugbetaald wordt. Het antwoord hierop is vrij
eenvoudig.
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Alle lichamelijke letsels die uw kind oploopt onder toezicht van de school,
worden terugbetaald na afrekening door uw ziekenfonds en dit volgens de
officieel vastgelegde terugbetalingstarieven. Bij letsels aan het gebit loopt
het dossier tot de leeftijd van 21 jaar bereikt is. Bij ongeval vraagt u de
nodige documenten en onderrichtingen op het secretariaat.
Wanneer je kind onder schooltoezicht stoffelijke schade berokkent aan
derden dan wordt ook die door de schoolverzekering gedekt. Let wel:
wanneer uw kind schade veroorzaakt aan de school zelf, dan komt de
verzekering niet tussenbeide en zal de schade op de ouders van het kind
verhaald worden.
Ouders die als vrijwilliger meewerken op school zijn verzekerd voor wat
lichamelijke schade en eventueel werkverlet aangaat.
Snoep & fruit op school
Wij vragen de ouders om de kinderen geen snoep mee te geven naar school.
Kauwgom is zelfs streng verboden. Een droge koek (zonder chocolade) of
een stuk fruit smaakt ook en draagt bij tot een attitude van gezond eten.
Voor kleuters is het niet aangewezen om sinaasappelen mee te geven.
Woensdag en vrijdag is op onze school fruitdag voor de leerlingen vanaf
de 3de kleuterklas.
Voor verjaardagen spreek je best af met de leerkracht. We houden een pleidooi
voor eenvoud. Ook hier geldt het principe: woensdag en vrijdag, fruitdag.
Chips en snoep als traktatie voor verjaardagen, snoeptaarten, ingehuurde
clowns enz. horen thuis op feestjes, niet op school. We durven ook te vragen
om geen individuele geschenkjes te voorzien. Een verjaardag mag geen
onderscheid met zich meebrengen. Wie graag trakteert met een ijsje vragen
we om de doos te naamtekenen en even na te gaan of de (beperkte) diepvries
van de school vrij is. Toch nog even benadrukken dat niemand zich verplicht
mag voelen een geschenkje ter gelegenheid van een verjaardag mee te
brengen!
Sport op school
Onze school draagt de waarde van lichamelijke opvoeding in het algemeen,
en sport in het bijzonder, hoog in het vaandel. Al jaren na elkaar wordt onze
school genomineerd als "sportactieve school". Zowel in het kleuter- als in
het lager onderwijs staat een leermeester Lichamelijke Opvoeding ter
beschikking van de kinderen. De gymleerkrachten staan tevens in voor de
coördinatie en de begeleiding van de zwemlessen.

Daarnaast is er de inzet van alle collega's bij het integreren van
bewegingsopvoeding in de klaspraktijk en bij de organisatie van de
woensdagnamiddagactiviteiten van SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport).
Dat laatste gebeurt in samenspraak met de sportgangmaker van de school.
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Alle SVS-sportactiviteiten worden steeds schriftelijk kenbaar gemaakt. De
kinderen kunnen hieraan slechts deelnemen op voorwaarde dat de school in
het bezit is van de door de ouders ondertekende toelatingsstrook. Wij
rekenen uiteraard op een voorbeeldige en sportieve houding van onze
deelnemers. Wie zich niet aan deze afspraak kan houden zal de volgende
sportactiviteit moeten missen. Gelieve er rekening mee te houden dat er op
woensdagmiddag geen maaltijden op school gebruikt kunnen worden!
Eventueel kan je hiervoor afspreken met ouders van klasgenoten.
De leerlingen die deelnemen aan de woensdagnamiddagsport worden begeleid
door meester Pieter-Jan, meester Stijn en een beurtrol van leerkrachten.
Alle leerlingen van de lagere afdeling dragen tijdens de turnlessen en bij de
SVS-activiteiten het schooluniform LO. Dit omvat het T-shirt en het broekje
dat op school zelf aangeschaft wordt, om de gelijkvormigheid te waarborgen.
De kinderen dragen stevige sportschoenen met witte zolen. De klassieke
lichte witte gympjes worden, gezien de geringe steun die ze bieden aan de
voeten, ten stelligste afgeraden.
De kleutertjes genieten van hun activiteiten bewegingsopvoeding in gewone
kledij.
Toegang tot de school
De school kan bereikt worden langs drie invalswegen:
 de voorkant van de school langs de Bergstraat
 de zijtoegang van de parking via de Damiaanstraat (enkel voor
voetgangers; parkeerverbod in de Damiaanstraat!)
 de achterzijde via het paadje in de Triestlaan
Om de relatie tussen school en buurtbewoners optimaal te houden vragen we
met aandrang de opritten van deze mensen vrij te houden en hun
eigendommen te respecteren.
Het is niet toegelaten te parkeren in de "kleine” Bergstraat. Dit is de weg naar
de hoofdtoegang van de school toe. De parking zelf vraagt van alle gebruikers
de nodige discipline en begrip tijdens de spitsmomenten. Hou je a.u.b. aan de
elementaire verkeers- en hoffelijkheidsregels om de veiligheid van onze
kinderen te vrijwaren en om hen op te voeden tot bewuste en
verantwoordelijke verkeersdeelnemers. Maak gebruik van de Kiss and Ride
zone om vlot verkeer op de parking mogelijk te maken. Op de voorziene
busstroken in de Triestlaan wordt niet geparkeerd.
Verantwoordelijke
Bij afwezigheid van de directeur zijn de zorgcoördinatoren juf Marleen en juf
Kathy de school- verantwoordelijke. Wanneer ook zij afwezig zou zijn kan je
terecht bij de zorgleerkrachten, juf Elke en juf Greta of bij het secretariaat.
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Vergeten!
Om onze leerlingen een stipte en oplettende houding bij te brengen, leren
we hen erop toe te zien dat ze alle boeken en schriften voor hun taken en
lessen meenemen bij het einde van de schooldag. Dat betekent dat ze na
schooltijd de klassen niet meer mogen betreden voor het ophalen van een
vergeten boek of schrift. Een nota van de ouders in de agenda volstaat om
ervoor te zorgen dat de bedoelde taak tegen een later tijdstip ingehaald mag
worden. Bij herhaald vergeten heeft de klastitularis de mogelijkheid om van
deze uitstelmaatregel af te wijken. Ook de kinderen die in de opvang blijven
zullen geen toegang krijgen tot het klaslokaal voor het ophalen van boeken
of schriften.
Zwemmen
Voor de lagere school ligt de hoofdbrok ligt in het tweede leerjaar. Vandaar
dat zij het hele schooljaar gaan zwemmen om de twee weken. De data
kunnen geraadpleegd worden op de jaarkalender.
De verplaatsingen worden per bus gemaakt. Het vervoer wordt door de
ouders betaald via de maandrekening, met uitzondering voor de leerlingen
van het tweede leerjaar voor wie dit conform de wetgeving gratis
aangeboden wordt. De toegang tot het zwembad is gratis voor alle kinderen.
Schoolplichtige kinderen kunnen enkel mits een doktersattest van de
zwemlessen vrijgesteld worden. Ook zij die om medische of andere redenen
niet zwemmen, gaan mee naar het zwembad, aangezien er geen andere
opvang voorzien is.
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Bestuursleden Vriendenkring
Voorzitter
Gecoöpteerde leden
Vertegenw. school

Pascal Liephout
Luc De Waele

Wenst u lid te worden van de Vriendenkring, stort dan € 10.00 op rekening BE86
8601 1254 6250 van de “Vriendenkring Sint-Michielsschool” en u ontvangt
regelmatig uitnodigingen over hun activiteiten en het ledenblad vol met nieuws
over toen en nu op de Sint-Michielsschool.
De voorzitter kan je ook bereiken via: vriendenkring@sint-michielsschool.be

Overzicht van de bestuursleden van de Ouderraad
Dagelijks bestuur
Voorzitter
Leden

Karel De Corte
Patrick De Beule
Stefanie Kesteleyn
Sofie Matthys
Isabelle Van Lierde
Emilie Buyck
Robin Ferket
Tim Vandenbussche

Directie

Luc De Waele

Naast de Ouderraad hebben we nog een ploeg losse medewerkers.
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