Bijlage schoolreglement

Beste ouder

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.
Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt
genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.
In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school en de
engagementsverklaring van het katholiek onderwijs.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige
schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan
het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord
nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement
worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd. Alle delen van het schoolreglement worden op
de schoolraad besproken.

Wij hopen op een fijne samenwerking!
De directie en het schoolteam

DEEL I - INFORMATIE
Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer
dat nodig is, kan de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen.
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Contact met de school

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens.
Aarzel niet om ons te contacteren.
Directeur

Tine Janssen
09 225 05 93
directie@slckeizerkarel.be

Secretariaat

Aline Caus
09 225 05 93
secretariaat.slckeizerkarel@telenet.be

Zorgcoördinator

Els Velghe
0471 04 91 69
Els.velghe@slckeizerkarel.be

Brugfiguur

Karen De Baets
0473 35 03 64
Karen.debaets@slckeizerkarel.be

Coördinator naschoolse
opvang:

Latifa El Haloui
0486 33 10 42
opvang@slckeizerkarel.be

Lerarenteam
(zie ook:
www.slckeizerkarel.be)

Kleuterschool
Peuterklas (zebraklas) : juf Isabeau
K1 (pinguinklas) : juf Elfi

In K2/3 is er fulltime co-teaching:
K2 (olifantenklas) : juf Marleen en juf Lindsay en juf Nele
K3 (rupsenklas): juf Els en juf Mieke en juf Nele
Kleuterturnen : meester Johannes

Lerarenteam

Lagere school

(zie ook:

1ste leerjaar : juf Leen (1A), meester lukas(1B) en juf Sonja (teamlkr.)

www.slckeizerkarel.be)
2de leerjaar : juf Lisa (2A), juf Nina (2B) en juf Dominiek (teamlkr.)
3de leerjaar : juf Barbara (3A), juf Inge (3B) en juf Dominiek (teamlkr.)
4de leerjaar : juf Sonja (4A), juf Barbara (4B) en juf Doreen (teamlkr.)
5de leerjaar : meester Axel (5A), juf Eline (5B) en juf Lies (teamlkr.)
6de leerjaar : meester Tim (6A), meester Aaron (6B) en juf Lies (teamlkr.)
Leerkrachten lichamelijke opvoeding: meester Johannes voor de kleuters en juf Tine
voor de lagere school
Media: juf Doreen
Kameleonklas/Anderstalige Nieuwkomers: Juf Hilde
ICT-coördinator en media: meester Johannes

Schoolstructuur

Onze school biedt kleuteronderwijs en lager onderwijs
Adres: Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent
Telefoon: 09 225 05 93
e-mail: directie@slckeizerkarel.be

Scholengemeenschap

SKOG Katholiek basisonderwijs GENT

Schoolbestuur

Voorzitter: Vanobbergen Bruno
VZW SCHOLENGROEP VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS IN GENT,
Tentoonstellingslaan 2, 9000 Gent
Ondernemingsnummer 0725.908.903
Email: info@skogvzw.be

Website van de school

www.slckeizerkarel.be
facebook: sint lievenscollege Keizer karelstraat
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Organisatie van de school

Hier vind je praktische informatie over onze school.
Schooluren

Nieuwe
schooluren !
Schooluren
Poort open

maandag

: 8u40 - 11u50

13u10 - 15u55

16u00

dinsdag

: 8u40 - 11u50

13u10 - 15u30

15u35

woensdag : 8u40 - 11u50

-

11u55

donderdag : 8u40 - 11u50

13u10 - 15u30

15u35

vrijdag

13u10 - 15u30

15u35

: 8u40 - 11u50

Voor- en naschoolse opvang en middagopvang
Voorschoolse opvang :
Middagopvang :

7.30 uur - 8.00 uur : € 0,50 / dag
11.50 uur – 13.10 uur : € 1,00 / middag

Opgelet: wie over de middag naar huis gaat, kan pas terug binnen op school vanaf 13.00 uur. Kinderen die
vroeger terug komen, zullen voor de middagopvang betalen.
Opvang op woensdagnamiddag: 12.00 uur - 17.00 uur: € 3,00 / uur
Opgelet: er wordt niet per kwartier, maar per begonnen uur gerekend.

Er is studie op maandag, dinsdag en donderdag. Op vrijdag is er geen studie voorzien, enkel opvang.
Gelieve u aan te melden bij de juf op de speelplaats.
Studie:

16.00 uur - 16.30 uur : € 1,25
16.30 uur - 17.00 uur : € 2,00

Er is naschoolse opvang op school tot 18.00 uur. Wie na 18.00 uur komt, betaalt een boete van € 6,00 per
begonnen kwartier.
Opvang:

17.00 uur - 17.30 uur : € 2,75
17.30 uur - 18.00 uur : € 3,50

Voor de naschoolse opvang kunt u ook aansluiten bij IBO Jojo
(opvang tot 18u in de Kammerstraat 14, 9000 Gent).
Contacteer hiervoor Ann Colombie: 09 223 88 00

Vakanties

Tijdens vakanties gaan er kampjes door op school, georganiseerd door creafant
vzw. Contacteer hiervoor juf Latifa.

Vrije dagen

Herfstvakantie: maandag 1 november – zondag 7 november
Wapenstilstand: donderdag 11 november
Kerstvakantie: van vrijdagnamiddag 24 december – zondag 9 januari
Krokusvakantie: maandag 28 februari - zondag 6 maart
Paasvakantie: maandag 4 april t.e.m. vrijdag 18 april
Dag van de arbeid: zondag 1 mei 2022
Hemelvaartweekend: donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei
Pinkstermaandag: maandag 6 juni
Facultatieve vrije dag: maandag 9 mei en dinsdag 7 juni
Zomervakantie: vrijdag 1 juli - woensdag 31 augustus

Pedagogische studiedagen

-

vrijdag 1 oktober 2021,

Geen school – Geen opvang

-

maandag 15 november 2021

-

woensdag 19 januari 2022.

Organisatie van de eerste
en plechtige communie

De eerste communie en het heilig vormsel zijn belangrijke mijlpalen in de
christelijke vorming van de kinderen. De eerste communie wordt op school
voorbereid. Deze voorbereiding maakt deel uit van het verplicht
godsdienstonderricht.
De plechtige communie (vormsel) wordt voorbereid in catechesegroepen,
georganiseerd door de parochie van de woonplaats van de kinderen.
Zie: www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-centrum

