ONTVANGSTBEWIJS SCHOOLREGLEMENT

Editie schooljaar 2021 – 2022
Ten laatste een week na ontvangst afgeven aan de klastitularis
Op datum van 1 september 2021 wordt de inschrijving van
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
naam leerling, broer(s) en/of zus(sen)
bevestigd door de school en de ouders.
De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden op de instapdag.
De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. De school gaat
discreet om met de informatie in de leerlingenadministratie en het zorgdossier. Ouders kunnen ten alle
tijden hun eigen persoonsgegevens raadplegen, laten verbeteren en zich verzetten tegen het gebruik van
de gegevens.

Wim Piqueur
directie

----------------------------------------------------------------------Handtekening directie

De ouders verklaren hierbij dat ze het opvoedingsproject en het schoolreglement hebben ontvangen en
verklaren dat zij instemmen met het opvoedingsproject, de engagementsverklaring en het
schoolreglement van de Sint-Bernardusschool van vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem

De ouders bevestigen op eer dat alle gegevens op onderstaande aangevinkte formulieren naar waarheid
zijn ingevuld.








Administratieve schoolfiche
Zorgdossier
Melding schoolverandering
Verklaring op eer ‘onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers’
Fiche voor leerlingen in het basisonderwijs die behoren tot de woonwagenbewoners.
Vragenlijst over de achtergrond van het kind

Voor akkoord,
Ouder 1,

Ouder 2,

………………………………………………

………………..……………………………

………………………………………………

…………………………..…………………

(handtekening en naam)

(handtekening en naam)

bijlage 1
SCHOOLTEAM 2021-2022

kleuterschool
Groep 1

menggroep instap en 1ste kleuterklas

juf Julie

(kinderen die voor het eerst naar school komen)
Groep 2
Groep 3

1ste kleuterklas
1

ste

juf Sarah

kleuterklas

juf Lotte T

Groep 4

2 kleuterklas

juf Helena

Groep 5

3de kleuterklas

juf Hilde

de

de

Groep 6

3 kleuterklas

juf Els

zorg

juf Katrien VW en juf Liesbeth

kinderverzorgster

juf Lily en juf Ann

bewegingsopvoeding

meester David, meester Ben en meester Bart

lagere school
1ste leerjaar a

juf Bernadette en juf Sarah Van Mele

1ste leerjaar b

juf Anne

de

2 leerjaar a

juf Marie (1/5 vervangen door juf Aline)
en ondersteund door juf Eva en juf Liesbeth

3de leerjaar a
de

meester Ronny

3 leerjaar b

meester Karel

4de leerjaar a

juf Lotte DC

de

juf Elien

de

5 leerjaar a

juf Viviane

5de leerjaar b

meester Rik

4 leerjaar b

de

juf Katrien P

de

6 leerjaar b

juf Maxime

lichamelijke opvoeding

meester David, meester Bart, meester Ben, meester Ylius

zorgcoördinator

juf Liesbeth

zorgleerkrachten

juf Stephanie, juf Carine, juf Eva en juf Katrien VW

directeur

meester Wim en juf Eva

secretariaat

juf Karin

6 leerjaar a

De contactgegevens van ons schoolteam kan je terugvinden op de website.

bijlage 2
KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HETSCHOOLJAAR 2021 – 2022

1 Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
Woensdag 1 september 2021

2 Vrije dagen van het eerste trimester
Maandag 27 september 2021 (pedagogische studiedag)
Woensdag 6 oktober 2021 (Bornem jaarmarkt)
Herfstvakantie: van maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021
Donderdag 11 november 2021

3 Kerstvakantie
Van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022

4 Vrije dagen van het tweede trimester
Woensdag 2 februari 2022 (pedagogische studiedag)
Krokusvakantie van maandag 28 februari 2022 tot zondag 6 maart 2022
Maandag 21 maart 2022 (facultatieve verlofdag)

5 Paasvakantie
Van maandag 4 april tot en met maandag 18 april 2022

6 Vrije dagen van het derde trimester
Woensdag 25 mei 2022 (facultatieve verlofdag)
Donderdag 26 mei 2022 (O.L.H.-Hemelvaart)
Vrijdag 27 mei 2022 (Brugdag)
Maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)
7 De zomervakantie begint op vrijdag 1 juli 2022

bijlage 3
INSTAPMOMENTEN EN CONTACTMOMENTEN 2021-2022

instapdatum

Kinderen geboren

Datum contactmoment

t.e.m.
woensdag 1 september 2021

1 maart 2019

(begin schooljaar)
Maandag 8 november 2021

18.00u – 19.30u
8 mei 2019

(na Allerheiligen)
Maandag 10 januari 2022

10 juli 2019

1 augustus 2019

7 september 2019

(na Hemelvaart)

Dinsdag 22 februari 2022
13.30u – 14.30u

19 oktober 2019

(na paasvakantie)
Maandag 30 mei 2022

Dinsdag 25 januari 2022
13.30u – 14.30u

(na krokusvakantie)
dinsdag 19 april 2022

Dinsdag 21 december 2021
13.30u – 14.30u

(teldag)
Maandag 7 maart 2022

Dinsdag 26 oktober 2021
13.30u – 14.30u

(na kerstvakantie)
dinsdag 1 februari 2022

maandag 30 augustus 2021

Dinsdag 29 maart 2022
13.30u – 14.30u

30 november 2019

Dinsdag 24 mei 2022
13.30u – 14.30u

bijlage 4
OUDERCONTACTEN 2021-2022

Kleuterschool
23 en 25 november 2021

oudercontact

17 en 19 mei 2022

oudercontact

2 juni 2022

infoavond over de overgang van 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar

Lagere school
23 september 2021

babbelmoment voor 2de tem 6de leerjaar

4 oktober 2021

oudercontact 1ste leerjaar

24-25 november 2021

oudercontact 6de leerjaar

30 november 2021

oudercontact 2de tem 5de leerjaar (evt gespreid op meer dan 1 avond)

8 februari 2022

oudercontact 6de leerjaar

15 maart 2022

oudercontact 1ste leerjaar

29-31 maart 2022

oudercontact 2de tot 5de leerjaar

17 mei 2022

oudercontact 1ste leerjaar (enkel op uitnodiging/afspraak)

28 juni 2022

oudercontact facultatief (enkel op uitnodiging/afspraak)

bijlage 5
RAPPORTEN 2021-2022

1ste leerjaar :
30 september 2021, 29 oktober 2021, 24 december 2021, 25 februari 2022, 6 mei 2022 en 30 juni
2022
2de tot 6de leerjaar :
Vrijdag 29 oktober 2021 : rapport 1
vrijdag 21 januari 2022: rapport 2
vrijdag 22 april 2022 : rapport 3
vrijdag 30 juni 2022 : rapport 4
(6de leerjaar krijgt rapport 4 tijdens de proclamatie op 29 juni 2022)

