Praktische infobrochure ’22-‘23
als bijlage bij het

SCHOOLREGLEMENT

Sint-Gerolfsschool

Broeders van Liefde

SCHOOLUREN
De school begint elk morgen om 08.40 u.
‘s Middags eindigt de school om 11.50 u. (op woensdag om 11.25 u.)
‘s Namiddags begint de school om 13.10 u.
‘s Avonds eindigt de school om 15.55 u. (op vrijdag om 15.00 u.)
Opdat de lessen tijdig zouden beginnen, wordt telkens vijf minuten voor aanvang
van de lessen gebeld. Wij vragen met aandrang tijdig aan te komen op school, dat
wil zeggen vóór het belteken gaat. De schoolpoort gaat open een kwartier voor
aanvang van de lessen en sluit een kwartier na het einde van de lessen. Kinderen die
dan nog op school zijn, gaan mee naar de buitenschoolse opvang.

BUITENSCHOOLSE OPVANG
De voor- en naschoolse opvang (Kwibus) is een gemeentelijke dienst, die los staat
van de school. Toch werkt de school op een uitstekende manier samen met de
opvang in het belang van de kinderen. Het gebouw van de opvang bevindt zich
vlak achter de school, op slechts enkele meters van het grote hek achteraan.
Om uw kind gebruik te laten maken van de opvang, moet het hiervoor
ingeschreven zijn. De inschrijving moet jaarlijks vernieuwd worden en gebeurt
via de website van de Stad Deinze.
 Surf naar www.deinze.be
 Klik op ‘Leven’
 Klik op ‘Kinderopvang’
 Klik op ‘Buitenschoolse kinderopvang (2,5 tot 12 jaar)’
 U kan nu de werking van de buitenschoolse kinderopvang lezen en
eveneens uw kind inschrijven. Dit doet u door te bellen naar het nummer
dat vermeld staat op de website van Stad Deinze. Zij zullen een afspraak
met u maken voor het inschrijven van uw kindje.

Praktische infobrochure - 2

Sint-Gerolfsschool

Broeders van Liefde

Het wordt ten sterkste aangeraden om voor de eerste opvangbeurt een bezoek te
brengen aan de buitenschoolse opvang. Dit kan steeds tijdens de openingsuren
van de locatie.
Op woensdagmiddag kan uw kind ook een warme maaltijd eten in de opvang, maar
deze bestellen of annuleren gebeurt rechtstreeks bij Kwibus (en dus niet bij de
school).
Indien u niet tijdig uw kind(eren) kan komen afhalen, gaat/gaan zij samen met
de andere leerlingen automatisch mee naar de buitenschoolse opvang, waar ze
met de beste zorg worden omringd.

WIE IS WIE?
1. SCHOOLBESTUUR
De v.z.w. Organisatie Broeders van Liefde is het schoolbestuur van alle scholen
van de Broeders van Liefde. Het schoolbestuur draagt de juridische,
administratieve,

organisatorische,

pedagogische

en

financiële

verantwoordelijkheid van de scholen. Het schoolbestuur organiseert het
onderwijs, werft personeel aan, kent attesten, getuigschriften en diploma's toe.
De

Vlaamse

Gemeenschap

betaalt

de

personeelsleden

en

verschaft

werkingstoelagen per school; hier staat controle en toezicht van de overheid
tegenover.

Voor

het

dagelijkse

beleid

is

de

lokale

schooldirectie

verantwoordelijk. Meer dan 50 scholen en 3 internaten hebben eenzelfde
schoolbestuur:
v.z.w. Organisatie Broeders van Liefde
Stropstraat 119, 9000 Gent
tel. 09 221 45 45
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2. PERSONEEL
Directie
Petra Van Vooren

directie.gerolf@op-weg.net

Administratie
Elisa Gistelinck

contact.gerolf@op-weg.net

Zorgleerkracht
Cindy Verlodt

cindy.verlodt@op-weg.net

ICT
Danny Lataire

danny.lataire@op-weg.net

Preventieadviseur
Justine Aelvoet

justine.aelvoet@op-weg.net

Kinderverzorgster
Lieve De Meyer

lieve.demeyer@op-weg.net

Onderhoud & refter
Viviane Standaert
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Kleuteronderwijs
Peuterklas + eerste kleuterklas
Heyde Ann

ann.heyde@op-weg.net

Eerste kleuterklas
Miranda Martens

miranda.martens@op-weg.net

in duo met
Véronique Claeys

veronique.claeys@op-weg.net

Tweede kleuterklas
Sofie De Meyer

sofie.demeyer@op-weg.net

Derde kleuterklas
Vera Van Helleputte

vera.vanhelleputte@op-weg.net

in duo met
Marianne van Wezel

marianne.vanwezel@op-weg.net

Kleutergymmen
Lies Van Hamme

lies.vanhamme@op-weg.net

Ondersteuning
Véronique Claeys

veronique.claeys@op-weg.net
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Lager onderwijs
Eerste leerjaar
Febe Demuytere

febe.demuyter@op-weg.net

Tweede leerjaar
Ulrike Cocquyt

ulrike.cocquyt@op-weg.net

in duo met
Kimberly De Craene

kimberly.decraene@op-weg.net

Derde leerjaar
Gertje Beyaert

gertje.beyaert@op-weg.net

in duo met
Eva Thieren

eva.thieren@op-weg.net

Vierde leerjaar
Flore Staelens

flore.staelens@op-weg.net

Vijfde leerjaar
Wendy Plovie

wendy.plovie@op-weg.net

in duo met
Iona Van Hijfte

iona.vanhijfte@op-weg.net

Zesde leerjaar
Amber De Kesel

amber.dekesel@op-weg.net
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Bewegingsopvoeding lager
Glenn Delagrense

glenn.delagrense@op-weg.net

Frederik Van Hove

frederik.vanhove@op-weg.net

Lies Van Hamme

lies.vanhamme@op-weg.net

Techniek
Flore Staelens

flore.staelens@op-weg.net

Zorg en ondersteuning
Kimberly Decraene

kimberly.decraene@op-weg.net

Eva Thieren

eva.thieren@op-weg.net
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3. OUDERRAAD: ouderraad.merendree@gmail.com
Voorzitter
Chris Snick

chris.snick@nieuwsblad.be

Secretaris en verslaggever
Eveline Vandeweghe

eveline_vandeweghe@yahoo.com

4. SCHOOLRAAD
De schoolraad bestaat uit volgende geledingen: het personeel, het schoolbestuur,
de ouders. Deze gekozenen duiden op hun beurt de vertegenwoordigers van de
lokale gemeenschap aan. De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen.
Datum verkiezing: maart 2025
Vergadermomenten: november & juni
5. SCHOLENGEMEENSCHAP
Onder de naam “HAKUM” vormen we een scholengemeenschap met Sint-Paulus
Hansbeke, Emmaüs kleuter en lagere school Aalter, Sint-Franciscus Knesselare,
Sint-Medardus Ursel, Sint-Vincentius Nevele en Sint-Gerolf Merendree .
Deze scholengemeenschap werkt ook samen met de secundaire scholen Emmaüs
in Aalter onder de naam “Op Weg”.
Coördinerend directeur Hakum
Ann Gansbeke

codi@op-weg.net
0474/87 75 17
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FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE OUDERS
1. Scherpe maximumfactuur
De scherpe maximumfactuur behelst alle kosten die aangerekend worden voor de
verlevendiging

van

het

onderwijs:

zwemlessen, sportdagen, didactische

uitstappen, culturele voorstellingen, schoolreizen…. Voor één leerjaar is het
zwemmen gratis, voor alle andere klassen betaalt de gemeente een aantal
zwembeurten. Voor dit schooljaar gelden volgende bedragen:
€ 50 voor kleuters
€ 95 voor lagere schoolkinderen
2. Minder scherpe maximumfactuur
De minder scherpe maximumfactuur behelst de bijdragen die aangerekend
worden voor meerdaagse uitstappen zoals de openluchtklassen. In het
kleuteronderwijs wordt hiervoor niets aangerekend. In het lager onderwijs
bedraagt de maximale bijdrage € 480 en dit voor de hele schoolloopbaan.
3. Bijdrageregeling voor vrijblijvende uitgaven
Naast deze specifieke onderwijsgerichte bijdragen biedt de school ook een heel
aantal vrijblijvende diensten/goederen/activiteiten aan. We vermelden ze
met hun kostprijs:
Overblijven tussen de middag

€ 1,10

Drankjes

€ 1,00

Soep

€ 1,00

Middagmaal voor kleuters

€ 3,30

Middagmaal voor lagere schoolkinderen

€ 4,00

Fluohesje*

€ 10,00

* gratis voor peuters en leerlingen uit het eerste en vierde leerjaar.
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Tijdens de speeltijden ‘s ochtends en ‘s avonds wordt enkel water van thuis
toegestaan. Bij boterhammaaltijden is er de keuze uit (gratis) water, soep of
fruitsap, melk of chocomelk van school. Bij warme maaltijden incl. soep wordt
enkel (gratis) water aangeboden. Brik of blik wordt niet toegestaan op school.
Leesreeksen (vrijblijvend aanbod)
Uitgeverij Averbode:
LEESBEESTJE (peuter en 1e kleuter)

€ 45,00

LEESKNUFFEL

€ 45,00

LEESPAS

(1e

(2e

en

3e

kleuter)

€ 45,00

leerjaar)

ROBBE EN BAS (2e leerjaar)

€ 45,00

LEESKRIEBEL

€ 45,00

(3e

en

VLAAMSE FILMPJES

4e

leerjaar)

(5e

en

6e

€ 35,00

leerjaar)

VAKANTIEOEFENBOEK (alle leeftijden)

€ 8,00

Uitgeverij Die Keure:
KRANT VAN MOL EN BEER (1e leerjaar)

€ 16,00

Uitgeverij Van In:
BOEKTOPPERSPAKKET (kleuter + lager)

€ 20,00

BOEKTOPPERS THEMAPAKKET (kleuter)

€ 35,00

BINGEL VAKANTIEKALENDER (vanaf

3e

kleuter)

BINGEL VAKANTIEKALENDER + APP (vanaf

3e

kleuter)

GROEIBOEK FRANS EN ACTION (5e en 6e leerjaar)
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4. Gymkledij (valt buiten de scherpe maximumfactuur)
Voor de lagereschoolkinderen is gymkledij verplicht. Voor de turnlessen wordt
een turnzak van thuis meegebracht, net als sportschoenen. Het T-shirt, met
embleem van de school, en de gymbroek worden op school aangekocht. We vragen
met aandrang om de gymkledij met de naam te tekenen. Een zwemzak wordt
eveneens van thuis meegebracht, met daarin badkledij, twee handdoeken en een
kam. In het zwembad van Zomergem is het verplicht om een badmuts te dragen.
T-shirt

€ 8,00

Gymbroek

€ 10,00

Badmuts

€ 3,00
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