Bijlagen schooljaar 2018-2019

Informatie
Schooljaar 2018 - 2019
1 - Personeel
2 - Kalender van vakantiedagen
3 - Prijslijst
4 - Maximumcapaciteit

Bijlagen schooljaar 2018-2019
1 - Personeel
Directeur
Eva Uytdewilligen

directeur@vinho.be

1 geel

Wis Jacobs

juf.wis@vinho.be

2 magenta

Ilse De Lens

juf.ilse@vinho.be

Lagere school

Co-teachers in 1 en 2:

3 oranje

Jennifer Nuytemans

juf.jennifer@vinho.be

Hanne Arnouts

juf.hanne@vinho.be

Liliane Peeters

juf.liliane@vinho.be

duobaan met
Marianne Kammeraat

juf.marianne@vinho.be

4 bordeaux

Christel Kenis

juf.christel@vinho.be

5 blauw

Lut Claessens (4/5)

juf.lut@vinho.be

Joanna Van Loenhout (1/5)

juf.joanna@vinho.be

Cindy Elst

juf.cindy@vinho.be

6 groen

Zorgcoördinatie
Karen Peeters

juf.karen@vinho.be

Ambulante zorguren lagere school
Joanna Van Loenhout

juf.joanna@vinho.be

Lichamelijke opvoeding
Brigitte Antonissen

juf.brigitte@vinho.be
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Kleuterschool
Leefgroep gele klas

Sabine Van Dijck

juf.sabine@vinho.be

Leefgroep witte klas

Karin Van Looveren

juf.karin@vinho.be

Leefgroep paarse klas Caroline Dupon

juf.caroline@vinho.be

Leefgroep groene klas Elke Vandaele

juf.elke@vinho.be

duobaan met
Daisy Van Mechelen
Leefgroep blauwe klas Charis Vandersteen

juf.daisy@vinho.be
juf.charis@vinho.be

Ambulante zorguren kleuterschool
Ellen Van Wesenbeeck

juf.ellen@vinho.be

Lichamelijke opvoeding kleuterschool
Carla Brosens

juf.carla@vinho.be

Administratie secretariaat
Miranda Huybrecht

secretariaat@vinho.be

Veronique Nouws

secretariaat@vinho.be

Voor- en naschoolse opvang
Nicky Donkers

opvang@vinho.be

Sven Meynen

ict@vinho.be

Lieve D’Helft

ict@vinho.be

ICT-coördinatoren
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2 - Kalender van vakantiedagen + kijkmomentjes KS
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen op
Maandag 3 september 2018
Vrije dagen eerste trimester
Lokale verlofdagen: dinsdagnamiddag 18 september 2018
in de hele school
woensdag 19 september 2018
Pedagogische studiedag in de hele school: woensdag 17 oktober 2018
Herfstvakantie: van maandag 29 oktober t.e.m. zondag 4 november 2018
Pedagogische studiedag in de hele school: woensdag 5 december 2018
Kerstvakantie: van maandag 24 december 2018 t.e.m. zondag 6 januari 2019

Vrije dagen tweede trimester
Lokale verlofdag in de hele school: Maandag 4 februari 2019
Pedagogische studiedag in de hele school: woensdag 20 februari 2019
Krokusvakantie: van maandag 4 maart t.e.m. zondag 10 maart 2019
Paasvakantie: van maandag 8 april 2019 t.e.m. maandag 22 april 2019

Vrije dagen derde trimester
Dag van de Arbeid: woensdag 1 mei 2019
O.- H.- Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019 en brugdag vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019
Zomervakantie : vrijdag 28 juni 2019 om 12 uur t.e.m. zondag 1 september 2019

Kijkmomentjes KS – onderstaande maandagen steeds van 11 tot 12 uur
22/10/’18 (instap 5/11) – 17/12/’18 (instap 7/1/’18) – 28/1/’19 (instap 1/2) –
25/2/’19 (instap 11/2) – 1/4/’19 (instap 23/4) – 27/5/’19 (instap 3/6)
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3 - Prijslijst
Eetzaal – opvang
Reftervergoeding
Drankje refter
Voorschoolse opvang per begonnen kwartier
Naschoolse opvang per begonnen half uur

€
€
€
€

1,00
0,50
0,50
1,00

Abonnementen – tijdschriften
Lagere school
Algemeen

Zonnekind – Zonnestraal – Zonneland
Nieuwjaarsbrief

€ 41,00
€ 0,80

1ste graad

Ik lees meer met mol en beer - per boek
Ik lees meer met mol en beer – set van 3 boeken
Krant van Mol en Beer
Boektoppers: 4 boeken + film + Bingel-oefeningen

€ 13,50
€ 33,00
€ 13,70
€ 20,00

2de graad

Klap
National Geographic Junior basis (4de lj.)
National Geographic Junior plus (4de lj.)
Boektoppers: 4 boeken + film + Bingel-oefeningen

€ 18,50
€ 36,95
€ 46,95
€ 20,00

3de graad

Kits jaarabonnement
€ 19,50
National Geographic Junior basis
€ 36,95
National Geographic Junior plus
€ 46,95
Boektoppers
: 4 boeken + film + Bingel-oefeningen € 20,00

Turnkledij
T-shirt

€ 9,00

Broek

€ 9,00
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Bijdrageregeling ouders
Het onderwijs in België is gratis. Dat betekent dat de scholen geen bijdrage
mogen vragen voor activiteiten en materialen die strikt noodzakelijk zijn voor de
eindtermen en de ontwikkelingsdoelen.
Scholen gebruiken echter vaak meer materialen en bieden meer activiteiten aan
dan strikt noodzakelijk voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. Het gaat
om zaken die het leren boeiender maken, zoals bijvoorbeeld: toneelbezoek,
sportactiviteiten, daguitstappen, schoolreis, …
Daarnaast kunnen scholen ook nog andere diensten aanbieden.
Voor die uitgaven kan elke school een bijdrage vragen aan de ouders.
Hiervoor geldt dan de scherpe maximumfactuur van respectievelijk 45 euro voor
de kleuters en 85 euro voor de lagere schoolkinderen.
Heel wat scholen organiseren meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of
plattelandsklassen die gedeeltelijk binnen en buiten de schooluren
vallen. Hiervoor is een ook maximumbedrag vastgesteld: de ‘minder scherpe
maximumfactuur’. Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de
volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks
geïndexeerd en kan dus in principe elk jaar stijgen. In het schooljaar 2018-2019
bedraagt het 435 euro.
Onze school organiseert om de twee jaar een meerdaagse uitstap (zeeklassen)
voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Dit schooljaar vindt deze niet
plaats.
Uiteraard houden wij ons volledig aan deze regelgeving en zal de
maximumfactuur niet overschreden worden. Op elke schoolrekening zal u de
exacte bedragen voor alle activiteiten en/of materialen kunnen terugvinden.
Een aantal kosten, zoals o.a. die van de voor- en naschoolse opvang, de
reftervergoeding, de drankjes in de refter, de turnkledij, en de abonnementen van
tijdschriften vallen buiten de maximumfactuur, maar worden eveneens via de
schoolrekening verrekend.
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4 – Maximumcapaciteit
De maximumcapaciteit voor dit schooljaar is voor onze school als volgt
vastgelegd:
- Vestiging Postbaan 3 – Kleuterschool: 120 leerlingen
- Vestiging Horendonk 265 – Onderbouw lagere school: 120 leerlingen
- Vestiging Horendonk 280 – Bovenbouw lagere school: 100 leerlingen

