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VOORWOORD
Lieve mama en papa
Liefste kapoen

Binnenkort is het zover! Je kapoen mag voor het eerst naar school. Dit is een grote stap. Op
korte tijd verandert er veel ….
De school is een nieuwe pagina in het nog prille levensboek van jullie kapoen! Die pagina
wordt beschreven met leuke uitdagingen, nieuwe vriendjes, juffen of meesters, spelletjes…
kortom veel nieuwe ervaringen!
Onze school moet een plaats zijn waar kinderen graag vertoeven. Pas als een kind zich veilig,
gelukkig en gewaardeerd voelt, krijgt het vleugels bij alles wat er in het verdere leven te
leren valt.
Voor het eerst je kind naar school brengen is een emotioneel moment.
In deze brochure lezen jullie enkele tips en weetjes om de stap naar school vlot te laten
verlopen. Een brochure kan echter nooit de volledige werkelijkheid weergeven. Toch menen
wij dat u zich hiervan een vrij goed beeld kan vormen na het doornemen van dit boekje.
Een degelijk, communicatief en modern onderwijs opbouwen en aanbieden, en dit in nauwe
samenwerking met de ouders, grootouders,… is en blijft een belangrijke schakel in ons
dagdagelijkse schoolwerking.
Ons team van leerkrachten zet zich ten volle in om zowel de verstandelijke, creatieve als
fysische ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Onderwijs mag geen
hardloopwedstrijd zijn, maar een warm bad voor ontplooiing van elk talent!
Wij hopen dat deze brochure voor u een steun en een hulp mag zijn bij het maken van een
verantwoorde schoolkeuze voor uw kapoen.
Wilt u kennis maken met onze directie, het schoolteam en onze werking of wilt u een kijkje
nemen in onze gebouwen? Aarzel niet met ons contact op te nemen.
We maken heel graag tijd voor u vrij.

Met vriendelijke groeten,
namens alle kinderen en leerkrachten,

Els François
Directeur
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SCHOOLPROFIEL
Onze school maakt deel uit van de Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen. Wij opteren
voor een gemeenschappelijke koers op vlak van administratie, zorg en ICT.
Een gelijkgericht personeels- en professionaliseringsbeleid wordt op het juiste spoor gezet.
De Gemeentelijke Basisschool Oosterzele staat voor :
Een open school
Onze school staat open voor ALLE leerlingen!
Je mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent. Je mag worden wie je bent op jouw
manier en in jouw tijd.
Een pluralistische school
Op school wordt ieders morele en godsdienstige overtuiging gerespecteerd.
Een vormende school
De school ijvert voor de ontplooiing van het totale kind: cognitief, creatief, dynamisch,
affectief, sociaal en psychomotorisch. We willen onze leerlingen een aantal waarden
meegeven om tot volle ontplooiing te komen in onze huidige samenleving.
Een democratische school
De school staat voortdurend in dialoog met haar omgeving : ouders, ouderraad, schoolraad,
schoolbestuur en de kinderen.
Een humanistische school
De school leert de kinderen zelfstandig denken, gekoppeld aan een kritische en sociale
houding. Normen- en waardenbesef worden op een kindvriendelijke en kordate wijze
bijgebracht.
Een sociale school
Een kind is als een vlinder in de wind. De ene vliegt hoog, de andere laag, maar ieder doet het op
zijn eigen manier! Het leven is geen competitiestrijd. Ieder kind is anders, ieder kind is speciaal,
ieder kind is mooi!
Een milieuvriendelijke school
Een school die de kinderen sensibiliseert tot een bewuste milieubeleving en de kinderen
overtuigt van de onschatbare waarde van de natuur.
Een vernieuwende school
Een school, welke zoveel mogelijk gestalte geeft aan en open staat voor de
onderwijsvernieuwingen door voldoende professionalisering.

Gilo

- 3 - Gilo

Een culturele school
Een school die de kinderen Iaat proeven en bewust maakt van hun eigen Vlaamse cultuur
tussen andere waardevolle culturen.
Een school die de leerlingen een kritische kijk aanleert en zichzelf als onderwijsinstelling
kritisch durft evalueren.
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TIPS
- Geef je kapoen een schooltas mee met een eenvoudige sluiting.
- Een knuffel mag gerust mee naar school. Later heeft je kind deze ‘troost’ niet meer
nodig.
- Naamteken alles wat meegebracht wordt: schooltas, jas, brooddoos, … een makkelijke
hulp bij eventueel verlies.
- Probeer het afscheid kort te houden.

- In de kleuterschool maken we tijd om samen met je kind een stukje fruit te eten en
water te drinken. Soms kan het gebeuren dat je kind met een deel van dit lekkers terug
naar huis keert. Wij zijn dit dan niet vergeten, er was die dag bijvoorbeeld iemand
jarig.
- Na een lange schooldag kan je kapoen thuis heel moe of een beetje drukker zijn. Alle
begrip. Er komen heel wat prikkels op je kapoen af.
- Het heen- en weerschriftje is een handig communicatiemiddel tussen de ouders en de
leerkracht. Kijk het dagelijks in.
- Geef de werkjes die je kind van school meebrengt een plaats in huis. Toon je blij. Voor
je kind is dit een hele prestatie!
- Bij vragen kan je voor of na de schooluren steeds terecht bij het juf of meester. We
maken ook graag tijd voor een afspraak.

Dank voor het vertrouwen in onze school! Je kind krijgt alle ‘zorg’ die het nodig heeft.
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WEETJES
KLEUTERAFDELING
Vanaf 2,5 jaar.
Uw peuter kan instappen op de eerste schooldag na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en
paasvakantie. Ook op de eerste schooldag van februari en na Hemelvaartsdag.

LAGERE AFDELING
Van 6 jaar tot 12 jaar

AANVANGS- EN EINDUREN
Oosterzele
Voormiddag :
Namiddag :

08.50 tot 12.00
13.10 tot 15.55

08.50 tot 11.35 (woensdag)
13.15 tot 15.00 (vrijdag)

Balegem
Voormiddag :
Namiddag :

08.50 tot 12.00
13.15 tot 16.00

08.50 tot 11.35 (woensdag)
13.15 tot 15.00 (vrijdag)

Scheldewindeke
Voormiddag : 08.25 tot 12.00
Namiddag :
13.15 tot 15.20

08.25 tot 11.30 (woensdag)
13.20 tot 15.00 (vrijdag)

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
Na onderhandelingen met de verschillende Oosterzeelse scholen werd een eenvormig
opvangsysteem uitgewerkt.
Er is elke dag opvang voorzien van 07.00 's morgens tot 18.00 ’s avonds.
Op woensdagnamiddag gaat de buitenschoolse kinderopvang door in de
hoofdschool te Oosterzele.

MIDDAGMAAL
De kinderen kunnen elke ochtend meedelen of ze boterhammen,
warme maaltijd blijven eten.
Bij de kleutertjes staat dit in hun heen- en weerschriftje.
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TURNEN EN ZWEMMEN
Voor de leerlingen van de lagere school zijn sportschoenen,
turnbroekje en T-shirt verplicht.
Het T-shirt met logo van de school en broekje kunnen aangekocht
worden via de school.
De turnzak wordt gratis aangeboden.
De kinderen van de derde kleuterklas krijgen watergewenning.
De kinderen van de lagere school krijgen zwemlessen. Het 3de leerjaar gaat gratis zwemmen.
COMMUNICATIE
Agenda
Wij raden de ouders aan iedere dag de agenda na te kijken en te handtekenen.
Hierin worden de huistaken en lessen genoteerd. Soms worden langs deze weg nog
bijkomende afspraken en berichten meegedeeld.
Een dagelijkse controle van de schoolagenda is dus van groot belang.

Heen- en weerschriftje
In de kleuterklas beschikt de kleuter over een schriftje. Het zit iedere dag in
de schooltas van uw kind en dient om mededelingen aan ouders en
kleuterjuf onderling door te geven.

Aan de schoolpoort, via de website en facebookpagina
Er komen regelmatig nieuwe foto’s, info, … in het muurkastje.
Ook wordt de website en de facebookpagina regelmatig bijgewerkt en voorzien van
de nieuwste weetjes.
Maandelijks verschijnt het Gilo schoolkrantje met inlichtingen over de voorbije en komende
activiteiten en een overzicht van de maandkalender.

Oudercontacten:
Begin schooljaar organiseert de school een infoavond voor kleuter en lager.
Meermaals per jaar wordt u uitgenodigd op een oudercontact.
Dergelijke contactdagen sluiten niet uit dat de ouders de gelegenheid hebben om
occasioneel te spreken met de leerkracht en de directie.

AFWEZIGHEDEN
Bij kleuters tot 6 jaar moeten afwezigheden in principe niet gewettigd worden door
medische attesten. Het is wel wenselijk dat de ouders de kleuterjuf informeren omtrent de
afwezigheid van hun kind.
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In het lager onderwijs wordt elke afwezigheid gemeld aan de directeur of aan de
klasleerkracht.
Afwezigheden van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen
moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden.
Voor andere afwezigheden volstaat een verklaring gehandtekend
door de ouders.
Elke afwezigheid kan ook telefonisch gemeld worden voor de
aanvang van de lessen.

SAMENWERKING MET HET CLB-TEAM
Het CLB- team is verbonden aan de school, zowel op medisch vlak als voor het volgen van de
evolutie in de studie van de kinderen.
Leerlingen met leermoeilijkheden worden voor passende hulp verwezen naar een
revalidatiecentrum (tijdens of na de lesuren).
Het C.L.B.-centrum is gelegen in de
Kastanjelaan 8, 9620 Zottegem. Tel.: 09/361 14 01.

DE OUDERRAAD
Ouderraad..., De (sch)ouders van de school.
Een team van vaste ouderraadleden en helpende handen.
Verschillende werkgroepen om de taken te verdelen.
De ouderraad steunt de school met raad en vooral véél daden.
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