INFORMATIEBROCHURE
EERSTE LEERJAAR
Schooljaar 2019 - 2020

groots in groeien!

Samenwerkingsovereenkomst
Meer dan 100 jaar bestond er in het centrum van de gemeente een
gemeentelijke jongensschool en een vrije meisjesschool. Er was vrede en een
goede verstandhouding tussen die scholen.
Om dit zo te houden kwam er een samenwerkingsovereenkomst.. Het doel
was en blijft nog steeds de schoolvrede tussen beide scholen te bewaren en
de kwaliteit van het onderwijs te vrijwaren. Ondertussen werken we al meer
dan 20 jaar op een schitterende manier samen!
Onze eerste, tweede en derde leerjaren brengen we onder in de gebouwen van
de Hoogstraat (de berk) waar ook de kleuterafdeling gehuisvest is . De vierde,
vijfde en zesde leerjaren van beide scholen worden ondergebracht in de
gebouwen van de St.-Amandusstraat (de beuk).
Tussen de scholen worden afspraken gemaakt voor het op elkaar afstemmen
van de leerinhouden en voor alle praktische schikkingen zoals
gemeenschappelijke verzekeringen, busvervoer, middagmalen, uurregeling,
vrije dagen, studiedagen, zeeklassen, schoolreizen, projecten. Een
pedagogische werkgroep coördineert de afspraken binnen de verschillende
leerjaren.
Sinds 1998 spreken we dus over de “Deerlijkse centrumscholen”, “de berk”
en “de beuk”.
Op regelmatige basis wordt de samenwerking geëvalueerd en bijgestuurd waar
nodig.
De ouderraden van beide scholen fusioneerden en verzorgen, samen met de
leerkrachten, tal van activiteiten.

Ouderraad is…
Zie tijdschrift “klasse voor ouders” 164 april/mei 2014

http://issuu.com/klasse.be/docs/kvo_164

Organisatie
Uurregeling
De schooluren zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30u. tot
11.40u. en van 13.00u. tot 15.45u. (op vrijdag tot 15 uur). Op woensdag
van 8.30u. tot 11.40u.
Op de speelplaats is er toezicht vanaf 8u. en tot 16.00u.. Op woensdag
tot 11.55u..
Voor de leerlingen die over de middag naar huis gaan, gaat de poort van
de speelplaats terug open vanaf 12.45u..
Wie voor 8 uur op school is, gaat dus naar de opvang!
Aan alle ouders wordt gevraagd om de leerlingen af te zetten aan de schoolpoort.
Blijf niet talmen op de speelplaats!
Ouders betreden ’s middags en ‘s avonds pas de speelplaats na het belteken.
Dank voor de medewerking.

Afwezigheden (Lager onderwijs + kinderen met verlengd kleuterschoolbezoek)
De leerplicht van elk kind wordt maximaal gegarandeerd en indien nodig worden
begeleidingsinspanningen uitgestippeld.
Bij ziekte of andere reden van afwezigheid, wordt gevraagd de school te verwittigen.
Zo niet probeert de school contact op te nemen om te horen wat de reden van de
afwezigheid is.
Voor de afwezigheden is volgende regeling van toepassing.
➢ Ziekte: Een afwezigheid wegens ziekte voor de duur van maximum drie dagen kan
door de ouders schriftelijk gemeld worden. Vanaf de vijfde maal in eenzelfde
schooljaar, is steeds een medisch attest noodzakelijk. Ook voor elke ziekteperiode
van meer dan drie opeenvolgende dagen is altijd een medisch attest noodzakelijk.
Revalidatie: Afwezigheid wegens revalidatie kan mits een correct dossier.
➢ Van rechtswege gewettigd
(er is enkel een briefje van de ouders nodig en geen akkoord van de directeur):
- voor het bijwonen van een begrafenis of huwelijk van iemand die onder

hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant.
- voor een oproeping voor de rechtbank, het bijwonen van familieraad.
- maatregelen van bijzondere jeugdzorg en jeugdbescherming.
- onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht.
- feestdagen verbonden aan de door de grondwet erkende
levensbeschouwing.

➢ Mits toestemming van de directeur
- voor overlijden van iemand die onder hetzelfde dak woont of bloed- of

aanverwant t.e.m. 2de graad.
- deelname aan culturele/sportieve manifestaties (max. 10 halve
schooldagen)
- uitzonderlijke persoonlijke redenen (max. 4 halve schooldagen +
voorafgaand akkoord)
- topsportbeloften
Voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek kunnen vanaf 1

september 2004 afwezigheden worden toegestaan voor maximaal
6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en enkel als de
school voor de betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt
dat volgende elementen bevat:
• Een gemotiveerde aanvraag van de ouders
• Een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie
aangesloten sportfederatie
• Een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend
keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap
• Een akkoord van de directie
➢ Trekkende bevolking: de school zorgt voor onderwijs op afstand en er is
communicatie.
Bij een problematische afwezigheid tot 5 halve schooldagen heeft de school
een inspanningsverplichting. Voor een langere periode wordt dit aan het CLB
gemeld, opgevolgd en wordt een dossier samengesteld. Bij 30 halve dagen
wordt het departement onderwijs verwittigd.
Te laat komen/vervroegd vertrekken
Leerlingen moeten tijdig aanwezig zijn. Een leerling die toch te laat komt, meldt zich
in het secretariaat en begeeft zich zo spoedig mogelijk naar de klasgroep. Dit wordt
genoteerd in het aanwezigheidsregister.
In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft,
de school voor de einduren verlaten. Dit kan enkel na toestemming door de directeur
of leraar. De leerling wordt steeds aan school afgehaald; uitzonderingen kunnen
enkel toegestaan worden door de directeur.
Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en
de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele
omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van
school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen
overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.
Ziekte – ongeval
Zieke kinderen worden niet naar school gestuurd. Wordt een kind tijdens de
schooluren ziek, dan kan het, in afwachting dat het door de ouders of hun vervanger
afgehaald wordt, binnen blijven. Bij een schoolongeval doet de school, indien
mogelijk, een beroep op een dokter naar keuze van de ouders. Steeds proberen we
eerst één van de ouders te bereiken.
Medicatie wordt enkel toegediend tijdens de schooluren mits een begeleidend
schrijven van dokter of ouders.

Middageten
Voor de leerlingen van het lager wordt er elke dag nota genomen voor het
middageten. De leerlingen die hun boterhammen meebrengen, drinken soep en/of
water. Frisdranken meebrengen is niet toegelaten.
Kinderen die zich in de refter niet gedragen, kunnen, na contact met de ouders, de
toegang tot de refter, permanent of voor enkele dagen, ontzegd worden.
Snoep
Op school snoepen we niet! Gedurende de speeltijden mogen de leerlingen
fruit of een koek eten. Koeken brengen we mee naar school in een
genaamtekend koekdoosje. Zo vermijden we papier!
In de loop van de dag is er gelegenheid om water te drinken.
De leerlingen mogen ter gelegenheid van hun verjaardag de klasvriendjes op iets
extra's verrassen: geen snoep of speelgoed, maar wel b.v. een koek, stuk fruit,
cake,... Soberheid is echter geboden.
Fruitdag – wieltjesdag
Op woensdag en vrijdag houden we met alle klassen van de school een fruitdag. Dit
betekent dat er op die dag geen koeken meegebracht worden naar de school. Een
stuk fruit of groente (of een deel) mag wel. Op die manier proberen we aan de
kinderen duidelijk te maken dat fruit een belangrijk onderdeel is van onze voeding.
Eveneens op woensdag mogen de kinderen een step of waveboard (met
polsbeschermers) meebrengen.
Op vrijdag (vanaf oktober) wordt er fruit/groente aangeboden in het kader van “oog
voor lekkers” en dit in samenwerking met de ouderraad. Een koek voor de ‘10.10u.speeltijd’ laten we dan thuis. Per trimester wordt daarvoor een klein bedrag
gefactureerd.
Kledij – verzorging
Kleding, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol en hygiënisch. Strandkledij (Tshirt met spaghettibandjes, korte shortjes (rokjes), slippers,…) is geen schoolkledij.
Het uiterlijk mag geen middel zijn om zich te onderscheiden van de medeleerlingen.
Opvang
De opvang wordt op beide scholen zowel 's morgens als 's avonds georganiseerd.
Vanaf 7 uur 's morgens kunnen de kinderen terecht in de opvangruimte van de
scholen. Na de lesuren kan men in de beuk of in de berk tot 18.30 u. op school
blijven.
De ouders kunnen zelf bepalen op welke plaats hun kind in de opvang blijft. Voor de
kinderen die ’s middags op school blijven is er toezicht (opvang).
Voor alle betalende opvang levert de school op het eind van het jaar een fiscaal
attest af.

's Morgens worden de kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar, die eerst in de
Hoogstraat naar de opvang gaan, om 8.15u. overgestoken aan de Hoogstraat en
gaan daarna zelfstandig te voet naar de beuk.
Op woensdagnamiddag is er opvang in de beuk (St.-Amandusstraat) én in de berk
(Hoogstraat). Dit tot 18.30 uur. 's Middags drinken de kinderen soep en brengen zelf
boterhammen mee. Inlichtingen zijn te bekomen bij de directeurs of bij de
toezichters.
De bijdrage van de ouders bedraagt 0,80 euro per half uur.
Ook op pedagogische studiedagen voorzien we opvang. Enkel tijdens vakanties en
lokale vrije dagen is de school helemaal dicht.
Informatie
➢ Op woensdag 25 september om 19.30u. plannen wij een informatieavond
over: "Wat en hoe in het eerste leerjaar?"
➢ De eerste communie grijpt plaats op zaterdag 16 mei 2020.
➢ Lentefeest op zaterdag 30 mei 2020.
➢ Website van de school: www.berkenbeuk.be: activiteiten, foto’s, menu
maaltijden…

Verkeer
De veiligheid van de kinderen in het verkeer is een
dagelijkse zorg voor de school. De school doet steeds
inspanningen om rond de schoolomgeving de veiligheid te
bevorderen. Tijdens lessen en leerwandelingen krijgen de
leerlingen systematisch en occasioneel onderricht.
Toch blijft het van groot belang dat ook de ouders daaraan
meewerken.
Fluojasje is verplicht!
Graag enkele aandachtspunten :
Gelieve duidelijke afspraken te maken met jouw kind!
Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, worden 's middags en 's
avonds begeleid in rijen (wil dit schriftelijk mededelen aan de klastitularis). De
andere kinderen worden afgehaald op school of gaan mee met de bus. Het verlaten
van de school gebeurt dus steeds onder begeleiding. Sinds 2019 vertrekken er om
8.00 uur ook ’s morgens 3 wandelpools naar school.
Wandelpools
1. Vertrekt aan “de Barakke”
2. Vertrekt aan hoek Kasteelstraat – Vercruysse de Solartstraat
3. Vertrekt aan pleintje St Pieters-Abdijstraat

Alle rijen eindigen in de nabijheid van een parking. Ouders die hun kinderen daar
ophalen, helpen de verkeersdrukte rond de school te verminderen.
*

Voetgangers
rij: naar achterzijde kerkhof (parking G. Gezellelaan)
rij: naar Hoogstraat (parking d’Iefte)
rij: naar René De Clercqstraat (parking rustoord)
rij: naar Hazewindstraat (’s avonds tot aan appollonpand)

*

Fietsers
St.-Rochusstraat dwarsen
doorsteek naar Schoolstraat
doorsteek naar Nieuwstraat-Hoogstraat
Om de verkeersstroom te beperken is het aangewezen dat ouders met elkaar
afspreken om samen leerlingen naar school te brengen of af te halen.
Voor de kinderen die met de bus naar school komen, is het belangrijk dat ze tijdig
aan de bushalte zijn. Op de schoolbus is er toezicht. Na het afstappen van de bus
blijven de kinderen op het voetpad of langs de kant van de rijweg. Maak goede
afspraken met jouw kind.
Sedert enkele jaren schenkt de ouderraad aan iedere leerling van het 1ste, 3de en 5de
leerjaar een fluojasje. Dit behoort dan ook, in samenspraak met de ouderraad, tot
de verplichte schooluitrusting. Ook tijdens schooluitstappen of klasverplaatsingen
(vb. naar en van de sporthal, meerdaagse klasuitstappen, …) zijn de fluojasjes
verplicht.

Ouders en school

School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en het onderwijs
van de kinderen. Door samenwerking, overleg en participatie wordt het beste
resultaat bekomen.
In de ouderraad streven we naar een vertegenwoordiging van alle geledingen,
schoolbestuur, de directeurs, een afvaardiging van de leerkrachten en mensen van
het secretariaat.
Het ligt in de bedoeling de ouders maximaal bij het schoolgebeuren te betrekken. De
ouderraad staat onder het voorzitterschap van Isabelle Lambrecht en Kenny
Vercruysse.
De schoolraad is een officiële raad waarin schoolbestuur, personeel, ouders en lokale
gemeenschap vertegenwoordigd zijn. Deze raad geeft beleidsadviezen aan het
schoolbestuur.
Schoolagenda - huistaak
Het eerste contact tussen school en ouders gebeurt via een schooleigen agenda en
de “leef- en leerkaart”. Deze worden steeds door de ouders ondertekend.
De leerlingen krijgen ook regelmatig een evaluatie mee. De gemaakte proefjes
worden ter ondertekening meegegeven.
In het eerste leerjaar wordt huiswerk tot het minimum beperkt.
Oudercontacten
Geplande oudercontacten: informatieavond (september), individuele contacten (al
dan niet n.a.v. rapportbesprekingen), besprekingen met CLB (op aanvraag),
contacten met de zorgleraar…..

Occasionele contacten zijn steeds mogelijk met de leerkracht of de directeur.
Zorgverbredingsinitiatieven
Elk kind is anders.
Elk kind leert anders.
Elk kind heeft recht op gepaste zorg.
Sommige kinderen vragen meer/minder zorg dan anderen.
Zorgverbredende activiteiten en besprekingen zijn de zorg van het ganse team. Via
bijscholingen worden de laatste ontwikkelingen op dit vlak gevolgd.
De bezorgdheid gaat naar elke leerling en wordt geconcretiseerd in een
leerlingendossier dat in een klassenraad besproken wordt. De
klasleraar/zorgleerkracht houdt het dossier bij.
Er wordt voor verschillende leergebieden gedifferentieerd. Dit bevordert de
ontwikkeling van de individuele mogelijkheden van elke leerling.
De coördinatie van de zorg wordt toevertrouwd aan 3 zorgcoördinatoren.
Voor het kleuteronderwijs is dit Céline Vandenbroucke. Voor het lager zijn dat Leila
Noreilde (berk) en Philip Vercruysse (beuk).
De functie van zorgcoördinator omvat drie niveaus:
1. De coördinatie van alle zorginitiatieven op het niveau van de school.
2. Het ondersteunen van het handelen van de leerkrachten.
3. Het begeleiden van leerlingen.
De kwalitatieve zorgwerking is na verloop van tijd geïntegreerd in de totaliteit van
het schoolgebeuren.
Maar we willen vooral de uitdaging aangaan om voortdurend de eerste vier regels
voor ogen te houden.
Namelijk… Elk kind is anders.
Elk kind leert anders.
Elk kind heeft recht op gepaste zorg.
Sommige kinderen vragen meer/minder zorg dan anderen
Ambulante zorgleraar – kangoeroeklas
Op voorstel van de klassenraad krijgen de leerlingen per leerjaar extra
ondersteuning of extra uitbreidingsoefeningen van een ambulante zorgleraar. Tijdens
algemene oudercontacten kan er ook contact genomen worden met de ambulante leraar. Juf Vera Archie verzorgt de kangoeroeklas.
Stimuleren
Er wordt van de ouders verwacht dat zij de leefregels die voor de kinderen gelden
ook zelf respecteren en hun kind positief stimuleren om deze leefregels van de
school na te leven. Eveneens verwachten we dat ouders naar oudercontacten komen
om zo de evolutie van de zoon/dochter te kunnen bespreken.
Onenigheid
Bij onenigheid tussen leerkrachten en ouders nemen de ouders op de eerste plaats
contact op met de betrokken leerkracht om in gemeenschappelijk overleg tot een
oplossing te komen.
Wanneer dit contact geen resultaat oplevert, kan er een afspraak gemaakt worden
met de directeur die probeert een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te
brengen.
Indien beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het
schoolbestuur.

Schoolrekening
De kinderen brengen geen geld mee naar school.
De leerlingen van de berk brengen wel elke maandagochtend een bestelbriefje mee
waarop de ouders de gegevens voor die week vermelden. Hiervan ontvangen de
ouders een voorraad.
Voor andere uitgaven zoals tijdschriften, sportdag, schoolfoto, ... wordt een apart
bestel -of informatiebriefje meegegeven. Schoolbrieven worden steeds op groen
papier gekopieerd.
Graag deze brieven ingevuld steeds terug meegeven, ook bij niet-bestelling.
Wanneer betalen?
Voor abonnementen, sportdag en uitstappen wordt vooraf betaald.
Voor eten, bus, zwemmen, klasfoto en andere kleine onkosten gebeurt dit op het
einde van een periode of trimester.
Er zijn maandelijkse schoolrekeningen. Op die manier blijven de bedragen beperkt.
De betaling gebeurt door middel van een voorgedrukt overschrijvingsformulier of via
een bestendige opdracht. Dit laatste is de meest praktische manier van werken en
voorkomt extra werk voor de schooladministratie. Er zijn geen extra kosten!
Wie toch zelf de overschrijving doet, gelieve per kind te storten en het correcte
referentienummer te noteren bij de mededelingen.
Iedereen krijgt sowieso een gedetailleerd overzicht zodat controle mogelijk is.
Belangrijke data en vakanties voor schooljaar 2019-2020
Bij het begin van het schooljaar krijgt ieder kind bij de eerste schoolkrant een kalender
mee waarop alle activiteiten zijn vermeld.
Geef hem een mooi plaatsje!

De schoolbus

Als je weet
Als je weet
Als je weet
Als je weet
de bus….

dat
dat
dat
dat

1 km autorijden je al vlug € 0.25 kost….
het aan de school een drukke bedoening is….
je op de spitsuren moeilijk een parkeerplaatsje vindt….
Carine haar uiterste best doet om de kinderen goed te begeleiden op

Waarom dan nog steeds zelf heen en weer rijden??????
Eén busrit kost € 1

Vichtestraat
Hazewindstraat
Sint-Rochusstraat
Hoogstraat
Sint-Amandusstraat
Pikkelstraat
Beverenstraat
Hoogstraat
Harelbekestraat
Bestierwijk
Theo Nuyttenslaan
Kortrijkse Heerweg tot aan…
Europalaan
De Cassinastraat
Stationsstraat tot aan…
Vercruysse De Solartstraat tot
aan…
Kasteelstraat
Generaal Deprezstraat
Elf julilaan
Zalmstraat
Pontstraat
Schragenstraat
Vercruysse De Solartstraat

7.00
7.04

7.09
7.11

7.14
7.18

7.22

7.26

Stationsstraat tot aan…
Kleine Tapuitstraat
Gaverstraat en terug naar…
Stationsstraat tot aan…
Stationsplein
Stationsstraat tot aan…
Vichtestraat
Waregemstraat tot aan…
Paanderstraat
Driesknoklaan
Desselgemstraat
Waregemstraat tot aan…
Breestraat tot aan…
Ketserstraat - Kruisputstraat
Breestraat
Waregemstraat tot aan…
Evangelieboomstraat
Desselgemknokstraat
Desselgemsesteenweg
Waregemstraat
Naar de berk
Naar de beuk

7.33
7.38
7.53
7.57
8.00

8.14
8.15
8.18
8.21
8.25
8.28

7.29

Wat is nuttig?
De school voorziet in al het schoolmateriaal van de kinderen.
Dit schoolgerief blijft echter wel op school en wordt enkel in de klas
gebruikt. Wie schoolgerief stuk maakt of met opzet beschadigt, moet zelf
instaan voor nieuw gerief.
Wat brengen de kinderen wel nog mee?
*

Een degelijke rugschooltas (formaat A4) met :
- 2 etuis met rits
- een vod
- een oud hemd van papa of blouse van mama
- een zakdoek
- een doos papieren zakdoekjes

*

Een gymzak met :
- een paar witte gymschoenen (zonder veters )
- een sportbroekje
- een sportshirt van de school (aangeboden door de ouderraad)

*

Voor de zwemlessen :
- een zwembroekje of zwempak (geen zwemshort of bikini)
- twee handdoeken
- een kleine haarborstel of kam

*

NAAM!!!!

Op de speelplaats
Speelgoed blijft thuis. Enkel “speelplaatsspeelgoed” kan meekomen naar school.
(vb.: Knikkers, tol, springtouw, plastiek bal…..)

Gelieve alles te tekenen met de naam van uw kind (sjaal, muts, handschoenen,
schooltas, gymkledij, zwemgerief, brooddozen,...).

Elk jaar blijven er veel

kledingstukken (zonder naam) in de school liggen.

Het schoolbestuur, de directies en het onderwijzend personeel staan steeds ten
dienste van u en uw kind.
Alle suggesties krijgen de nodige aandacht.
De directeurs :
Chris Dhaene,
Olivier Vlieghe,

056-77 59 17
056-77 26 25

De leerkrachten :
1A
Mieke Bruyneel,
Virginie Lauwers,
1B
Monique Naessens,
Virginie Lauwers,
1C
Els Desmet,
Virginie Lauwers,

056056056056056056-

Sportleerkrachten:
Sabine Pollet,
Katrien Nys,

tel. 056- 77 23 00
tel. 056- 70 38 58

Godsdienst en zedenleer:
Kim Catry,
Justien Catteeuw,
Relinde Jaspers,

tel. 0474 82 83 47
tel. 0479 64 13 73
tel. 056-37 07 09

Zorgcoördinator: Leila Noreilde

tel. 0476 71 68 50

77
20
72
20
32
20
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17
54
17
69
17

17
02
78
02
06
02

maandag 2 september 2019: start van het schooljaar 2019 - 2020
In aanwezigheid van de schoolbesturen is er een korte openingsplechtigheid.
Om 8.30u. op de speelplaats van de berk (Hoogstraat) en om 8.45u. op de
speelplaats van de beuk (St.-Amandusstraat).

Alle ouders zijn welkom!

Dank voor het vertrouwen.

Centrumscholen Deerlijk
Vrije Basisschool

Gemeenteschool

kleuter en lager

berk

kleuter, 1ste, 2de en 3de leerjaar

e-mail : de.berk@deerlijk.be

lager
Hoogstraat 41

tel. 056-70 31 92

