SCHOOLNIEUWS
Schooljaar 2019-2020

Beste ouders,
Wij wensen al onze kleuters en onze leerlingen van de lagere school een
fijne NATUURlijke start toe.
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en wij zullen
er voor zorgen dit vertrouwen waard te blijven door onze stevige inzet
voor de opvoeding en de ontwikkeling van alle kinderen.
Het schoolteam heeft ondertussen ook niet stilgezeten.
Het gemeentepersoneel knapte een heleboel klusjes op, de
poetsvrouwen haalden de grote middelen boven …, de leerkrachten
zorgden creatief voor een eigen look voor hun klas …
De klasjes liggen blinkend te wachten op hun nieuwe bewoners. Wij
staan klaar om met elke klasgroep een boeiend en leerrijk schooljaar te
doorlopen. Hierbij heeft de aandacht voor elk individu apart en ook het
functioneren binnen de groep een belangrijke plaats.
Hopelijk voelt uw kind zich snel “in zijn sas” op Het Kompas.
Wij zijn een ‘open’ school.
En wij willen dit ook zo houden: uw mening is belangrijk. Voor wie de
school wat intenser wil volgen, is de ouderraad een aanrader. Ook
zoeken wij regelmatig helpende handen, lees- en
spelletjes(groot)ouders, chauffeurs, …
Met vragen en/of suggesties kan u altijd bij het schoolteam terecht. Hou
hierbij wel rekening met de werktijden en stoor het klasgebeuren niet. U
kan telefonisch of via mail een geschikt moment afspreken.
Wij rekenen hiervoor zoals altijd op uw positieve medewerking en hopen
op een goede samenwerking.
Verder staan wij te popelen om er samen met uw kind een boeiend,
leerrijk en verrassend schooljaar van te maken.
Het Kompas NATUURlijk!

Directie en leerkrachten

Maaike De Rudder
Schepen van onderwijs

CONTACT DIRECTEUR
Uitgezonderd vormingsdagen en dienstvergaderingen is de directeur
steeds aanwezig op school om vragen in verband met uw kinderen, de
klas en de school te beantwoorden.
Verder kan er steeds een afspraak gemaakt worden:
Tel. 03 727 17 70
Mail: directie@gbshetkompas.be

VERLOFDAGEN/VAKANTIES
Eerste trimester:
woensdag 4 september 2019: pedagogische studiedag
woensdag 9 oktober 2019: pedagogische studiedag
zaterdag 26 oktober tot en met zondag 3 november 2019: herfstvakantie
maandag 11 november 2019: wapenstilstand
vrijdag 29 november 2019: facultatieve verlofdag
zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020:
kerstvakantie
Tweede trimester:
woensdag 22 januari 2020: pedagogische studiedag
zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart 2020: krokusvakantie
woensdag 18 maart 2020: facultatieve verlofdag
zaterdag 4 april tot en met zondag 19 april 2020: paasvakantie
Derde trimester:
woensdag 20 mei 2020: facultatieve verlofdag
donderdag 21 mei 2020: O.L.H. Hemelvaart
vrijdag 22 mei 2020: brugdag
maandag 1 juni 2020: pinkstermaandag

LESTIJDEN
Een schooldag is als volgt ingedeeld:
Voormiddag van 8.30 uur tot 11.45 uur
Namiddag van 13.25 uur tot 15.45 uur
Let op!
Woensdag van 8.25 uur tot 12.05 uur
Voor een vlotte start van een schooldag is het meer dan wenselijk dat uw
kind op tijd aanwezig is.
De schoolpoort gaat open om 8.10 uur. Van dan af is er toezicht.
Na de middag gaat de schoolpoort opnieuw open om 13.05 uur. Vanaf
dan is er weer toezicht.

LANDELIJKE KINDEROPVANG STEKELBEES: ‘t Kuipertje
vzw Stekelbees organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur
kwaliteitsvolle opvang en wel op alle lesdagen en op snipperdagen
(m.u.v. schooldagen: maandag, dinsdag en donderdag van 16u-17u voor
kinderen vanaf 3e leerjaar) :
- 's morgens vanaf 6.45 uur
- 's avonds tot 18.30 uur
- woensdagnamiddag tot 18.30 uur
Info i.v.m. inschrijving en betaling
- zie nieuwsbrief Landelijke Kinderopvang
- zie website: www.landelijkekinderopvang.be
Studie op school
De school organiseert studie voor kinderen vanaf het 3de leerjaar tussen
16 uur en 17 uur op schooldagen (maandag, dinsdag en donderdag).
 Verloop studie:
o 16 uur - 16.30 uur: verplicht studiemoment 1 (huiswerk
+ leesboek)
o 16.30 uur: ophaalmoment of alleen naar huis (met
toestemming)








o 16.30 uur - 17 uur: studiemoment 2 (huiswerk/
leesboek) of vrij spel buiten
o 17 uur: afhaalmoment, alleen naar huis (met
toestemming) of naar opvang
Betaling:
o Aanvragen studiekaart (tegen betaling) kan via een
aanvraagbriefje en komt dan op de factuur.
Afhalen:
o Om 16.30 uur afhalen of alleen naar huis
o Om 17 uur afhalen, alleen naar huis of naar opvang
Registratie Stekelbees:
o Vanaf 17 uur naar de opvang.
Prijs
o € 1,02 per halfuur (één kind van het gezin in de
naschoolse opvanginitiatieven)
o € 0,77 per halfuur (meerdere kinderen van het gezin in
de naschoolse opvanginitiatieven)

KLASAGENDA
De kleuterschool werkt met een “heen-en-weermapje”. Hierin staat
informatie rond welk thema gewerkt wordt en wat die week gebeurde.
Het is belangrijk dat het mapje wekelijks mee terug naar school gegeven
wordt.
Vanaf het eerste leerjaar beschikken de leerlingen over een klasagenda.
Daarin worden de taken en de te leren lessen genoteerd. Ook de ouders
kunnen hierin bemerkingen of vragen noteren.
Specifiek gebruik wordt per klas toegelicht op de infovergadering.

LICHAMELIJKE OPVOEDING
Voor de kleuterschool:
Gelieve uw kind gemakkelijke kledij aan te trekken. Alle kleuters doen
van thuis uit sportschoenen aan (geen zwarte zool a.u.b.)

De derdekleuterklassers brengen sportschoenen mee. Best geen zwarte
zolen, deze laten sporen na op de sportvloer.
Verder is er geen specifiek turngerief nodig.
Voor de lagere school:
Gymgerief: sportzak met truitje, broekje en turnpantoffels (geen zwarte
zolen).
Gelieve de naam op de kledingstukken aan te brengen.
De ouderraad schenkt elke nieuwe leerling een sportzak.
T-shirts met embleem van de school zijn beschikbaar. We bevelen van
harte deze T-shirt aan voor de lessen lichamelijke opvoeding.
Bij een groepsuitstap versterkt deze T-shirt het groepsgevoel en is hij
tevens handig als herkenningsmiddel.

OUDERRAAD
Onze ouderraad is al meer dan 30 jaar actief in onze school. Samen met
het schoolteam werden reeds talrijke projecten opgezet en gerealiseerd.
Heeft u interesse om lid van de ouderraad te worden? Stuur gerust een
mailtje naar: or.hetkompas@gmail.com
De ouderraad investeerde in fluo-hesjes. Elk kind krijgt er zo één ter
beschikking om in de donkere dagen goed zichtbaar te zijn.
Ook bij uitstappen via de openbare weg, trekken we dit best aan: op weg
naar De Route, de sportvelden, de bib, een fietstocht, …
Maak er gebruik van, het verhoogt duidelijk de zichtbaarheid van uw
kind!
De ouderraad kocht groene dassen aan met het logo van onze school.
Dat zorgt voor herkenbaarheid op uitstappen waar veel volk samen is.
Het versterkt ook het samenhorigheidsgevoel.
We gebruiken ze dus vooral voor de schoolreizen.
Op de speelplaats van de lagere school pronkt een mooie pingpongtafel,
gesponsord door de ouderraad.

CONTACT SCHOOL
U hebt een bericht voor een leerkracht of een boodschap naar uw kind
toe …
U kan deze boodschap melden via:
- directie 03 727 17 70 of directie@gbshetkompas.be
- secretariaat 03 727 17 72 of administratie@gbshetkompas.be

ZIEKTE/AFWEZIGHEID KIND
Zie schoolreglement: hoofdstuk 7
Geef een seintje als uw kind ziek of afwezig is, dan weten wij wat er aan
de hand is.
Voor de lagere school:
De verificateur vraagt steeds een schriftelijk bewijs (van de ouders of
dokter) bij ziekte vanaf een halve dag (zie bijlage).
Een doktersattest is vereist:
- als uw kind langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek
is,
- indien u gedurende het lopende schooljaar reeds 4 keer een
zelfgeschreven ziektebriefje binnengebracht hebt.
Voor andere afwezigheden raadpleegt u best vooraf het
schoolreglement. Soms is VOORAFGAANDE TOESTEMMING van de
directie noodzakelijk.

BIJDRAGEREGELING
Zie schoolreglement: hoofdstuk 4
De scherpe maximumfactuur bedraagt per kind:
- kleuters: € 45

- lager: € 90
Voor het lager onderwijs bedraagt de maximumfactuur, voor de volledige
looptijd, € 440 om meerdaagse uitstappen te organiseren.

FACTURATIE
Het gemeentebestuur wil het cash geld zoveel mogelijk uit de school
weren en werkt daarom met facturatie.
U krijgt vier maal per schooljaar van hen een rekening waarop o.a. de
drankjes, de abonnementen, het zwemmen, … worden verrekend.
Drankjes vraagt u (liefst op maandag) met een strookje aan (zie bijlage).
De ondertekende strookjes zijn meteen ook basis voor het berekenen
van het factuurbedrag.
Er wordt ook een bijdrage gevraagd voor het middagtoezicht. Dit
bedraagt € 0,50 per middag.
Ook dit bedrag vindt u terug op de factuur. Voor het opvangbedrag krijgt
u een fiscaal attest bij de factuur van begin april.
Wat de uitstappen en andere uitgaven betreft die onder de
maximumfactuur vallen: die worden telkens op de eerstvolgende factuur
geplaatst. Uiteraard houdt de school in de gaten dat het maximumbedrag
niet overschreden wordt.
Voor de meerdaagse uitstappen vb de sneeuwklassen zijn de kosten
maximum € 440. Dit bedrag verspreiden we over verschillende
schooljaren.
In het 4e leerjaar wordt er de eerste keer (op de 2e factuur) € 75
aangerekend (= voorschot). Op de 3e en 4e factuur wordt telkens € 50
aangerekend. Ook in het 5e leerjaar wordt er 3 keer € 50 aangerekend
(op de 2e, 3e en 4e factuur).
In het 6e leerjaar wordt het restbedrag op de 2e factuur aangerekend.
Hopelijk is dit een beetje duidelijk. Voor bijkomende uitleg kan u altijd op
school terecht.

ZWEMMEN
Het 1e tot en met het 4e leerjaar gaan tweewekelijks zwemmen.
De derde kleuterklas, het 5e leerjaar en het 6e leerjaar gaan
vierwekelijks zwemmen.
De toegangsprijs + vervoer voor het zwembad wordt voor 1 klasgroep
(het 6e leerjaar) betaald door de Vlaamse Gemeenschap. Voor de
leerlingen van L1 tot en met L4 vraagt het schoolbestuur een bijdrage
van € 40 per leerling, per schooljaar. Leerlingen uit de derde kleuterklas
en het 5e leerjaar vraagt het schoolbestuur een bijdrage van € 2,50 per
leerling, per zwembeurt
Vanaf heden willen we visueel duidelijk maken wat de geoefendheid is
van onze leerlingen en zullen we het systeem van gekleurde badmutsen
invoeren. De kleur zal gelijk staan aan het zwemgroepje waarin de
leerlingen les krijgen. Voordeel van de gekleurde badmutsen is dan ook
dat het visueel duidelijk is of de kinderen in de juiste groep zitten. Ook
tijdens het spelen is voor de toezichthouders duidelijk wat het
zwemniveau van de leerling is.
Dit om de zwemveiligheid van de leerlingen te verbeteren.
De leerlingen kopen hun eerste muts aan, deze wordt gefactureerd. Als
ze overgaan naar een ander niveau wordt de muts, indien nog in goede
staat, geruild voor een andere. Is ze niet meer in orde wordt er een
nieuwe aangekocht en verrekend via de schoolrekening.
Tip: Droog de badmuts na elke zwembeurt af (zowel binnen- als
buitenkant) en wrijf de droge badmuts in met een beetje talkpoeder, zo
gaat de badmuts langer mee.
Gelieve de zwemkalender zeker te bewaren en regelmatig te
raadplegen!
Zwemkledij:
- ééndelig badpak voor de meisjes
- aansluitende zwembroek voor de jongens

RANGEN
Voor voetgangers en fietsers zijn rangen voorzien richting Kerkstraat
(Kuipersdreef), Pompstraat, Gaversstraat en Stationstraat.
We stellen het op prijs dat leerlingen die worden afgehaald door ouders
of grootouders in hun rang blijven tot de begeleidende leerkracht hen
teken geeft om van de speelplaats te vertrekken. Kinderen die
achterblijven, worden naar de kortopvang gebracht.

KLASVERGADERINGEN
U wordt uitgenodigd op het informatieve gezamenlijke oudercontact dat
doorgaat in de klas van uw kind op maandag 9 september om 19 uur.

RAPPORTDATA
Per schooljaar wordt er 5 maal een rapport meegegeven:
- 25 oktober 2019
- 20 december 2019
- 21 februari 2020
- 3 april 2020
- 25 juni 2020

SCHOOL & MILIEU
Wij proberen om de milieu-opvoeding ook in de praktijk te realiseren. Dit
resulteerde o.a. in de groenaanplanting in de schooltuin, gescheiden
afvalinzameling op de speelplaats en in de klas, inzamelen van
batterijen.
Aluminium verpakking gebruiken we niet op school, ook brikjes, blikjes of
plastiek flesjes zijn ook niet toegelaten. Zo vermijden we afval.
Om de papierberg te verminderen, schakelt de school meer en meer
over naar digitale informatie. Op onze website vindt u het volledige
schoolreglement en de onthaalbrochure.

Bij de aanvang van het schooljaar krijgt u de formele vraag naar akkoord
met de inhoud van het schoolreglement. Dan kan u ook aankruisen of u
toch over een papieren exemplaar van een of beide brochures wil
beschikken. Zo ja bezorgen wij u die natuurlijk via de boekentas van uw
kind (zie bijlage).
In de loop van het schooljaar proberen wij ook meer en meer info digitaal
door te sturen. Dit is het enige schoolnieuwsje dat nog meegegeven
wordt met de boekentas van uw kind. De verdere info zal u kunnen lezen
op de website of in uw mailbox.
De laatste nieuwtjes kan je ook volgen op onze FB-pagina.
We blijven ons dit jaar ook inzetten voor een milieuvriendelijk
drankgebruik. Wij bieden op school drank aan in glazen flesjes. Dit heeft
een dubbel voordeel: de flesjes worden herbruikt en zo wordt de
afvalberg kleiner.
Het drankaanbod is:
- Plat en bruisend water
- Appelsap en multishake
Drankjes kunnen bekomen worden ’s middags.
Voor de kleuters zijn er drankkaarten. Het zijn kaarten voor 20
consumpties. De kaarten worden op school bewaard en wekelijks
meegegeven met het heen-en-weer-mapje.
In de lagere afdeling werken we met drankbonnetjes: € 0,50/stuk.
Drankkaarten/-bonnetjes (€ 10) bestelt u met een formuliertje (zie
bijlage) op school (vergeet uw handtekening niet). Het bedrag komt op
de factuur.
Het is NIET onze bedoeling de kinderen te verplichten drank op school te
kopen.
In de koude wintermaanden voorzien we warm water zodat uw kind
eventueel een warm oplossoepje e.d. kan drinken.
Dit geldt niet voor de kleuters: te gevaarlijk.

SCHOOL & GEZONDHEID
We gaan verder op de ingeslagen weg om van onze school een gezonde
school te maken.
Daarom volgende afspraken:
1. Élke voormiddag fruit of groente
2. Namiddag = vrije keuze
3. Water in drinkbus, handig voor een snelle slok tussendoor.
Aluminium verpakking gebruiken we niet op school, ook brikjes, blikjes of
plastiek flesjes zijn ook niet toegelaten.
Wij weren medicijnen uit de school: een ziek kind hoort NIET op school.
Enkel met een attest van de dokter (verkrijgbaar op school en ook bij de
dokter) mogen wij medicijnen toedienen. Zorg er dan ook zeker voor dat
de naam van uw kind duidelijk op het medicijn staat, om fouten te
vermijden.
Er is onze blijvende aandacht om luizenplagen te voorkomen of zo snel
mogelijk uit te roeien. Daarom elke eerste schooldag opnieuw de
“luizenbrief” en de vraag om in geval van “kriebelbezoek” de school zo
snel mogelijk te verwittigen. Dan waarschuwen wij de klas en
verwachten dat u de haardos van uw kind extra in de gaten houdt en
indien nodig behandelt.

ABONNEMENTEN
Het is mogelijk diverse tijdschriften aan te kopen via de school. Al deze
abonnementen worden natuurlijk vrijblijvend aangeboden.
Om de administratieve rompslomp in de klassen tot een minimum te
beperken, opteren we voor jaarabonnementen.
Bestelformulieren worden via de klas verspreid.

SCHOOLTOELAGE
Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair
onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen als extra rekenen op

een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder
en eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd na een
echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
De schooltoeslag vervangt de huidige schooltoelage vanaf het schooljaar
2019-2020. Vanaf dan zult u de schooltoeslag ontvangen van uw
uitbetaler van het Groeipakket.
Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf
september 2019 (schooljaar 2019-2020) hun schooltoeslag niet meer
moeten aanvragen. Voor een kind dat al gekend is binnen het
Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag
automatisch onderzocht en toegekend.
Ouders die met hun kinderen in Brussel, Wallonië, de Duitstalige
Gemeenschap of een land van de EU wonen, en waarvan de kinderen
naar het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan,
zullen gecontacteerd worden door Fons, de uitbetaler van de Vlaamse
overheid, om hun gegevens op te vragen. Zo'n onderzoek gaat trager
dan een aanvraag. U kunt dus ook zelf een aanvraag indienen vanaf 1
augustus voor het betrokken schooljaar bij een uitbetaler naar keuze.
De schooltoeslag wordt één maal per jaar toegekend, aan het begin van
het schooljaar (september of oktober).
Leeftijd
3 - 5 jaar
6 - 12 jaar

Bedrag
Gemiddeld € 103,70/jaar
Gemiddeld € 194/jaar

Meer informatie :
https://www.groeipakket.be/

SCHOOLTEAM SCHOOLJAAR 2019-2020
KLEUTERSCHOOL
Kikkerklas:
Els De Rudder – els.derudder@gbshetkompas.be
Georgina Mets – georgina.mets@gbshetkompas.be
Berenklas:
Kris Van Roie – kris.vanroie@gbshetkompas.be
Vissenklas:
Els Van Waebeeke –
els.vanwaebeeke@gbshetkompas.be
Olifantenklas:
Veerle Bernaert – veerle.bernaert@gbshetkompas.be
Georgina Mets – georgina.mets@gbshetkompas.be
L.O.:
Ilse Noens – ilse.noens@gbshetkompas.be
Kinderverzorgster : Nele Baele – nele.baele@gbshetkompas.be
Zorg:
Ilse Noens – ilse.noens@gbshetkompas.be

LAGERE SCHOOL
1e leerjaar A:
Suzie Baert – suzie.baert@gbshetkompas.be
2e leerjaar A:
Manuella Van Puyvelde –
manuella.vanpuyvelde@gbshetkompas.be
Pia De Langhe – pia.delanghe@gbshetkompas.be
3e leerjaar A:
Els Van Daele – els.vandaele@gbshetkompas.be
3e leerjaar B: Julie Vanhaevermaet –
julie.vanhaevermaet@gbshetkompas.be
Jana De Maeyer - jana.demaeyer@gbshetkompas.be
4e leerjaar A: Katrien Govaert – katrien.govaert@gbshetkompas.be
5e leerjaar A:
Ellen Van der Weken –
ellen.vanderweken@gbshetkompas.be
6e leerjaar A:
Els Thiron – els.thiron@gbshetkompas.be
Dries Belon - dries.belon@gbshetkompas.be
6e leerjaar A:
Sven Hellemans – sven.hellemans@gbshetkompas.be
Zorg:

Pia De Langhe – pia.delanghe@gbshetkompas.be
Melissa Smet - melissa.smet@gbshetkompas.be
Laura De Schepper laura.deschepper@gbshetkompas.be

Lichamelijke opvoeding: Veerle Durinck –

veerle.durinck@gbshetkompas.be
Joke de Backker – joke.debackker@gbshetkompas.be
Katholieke godsdienst: Anne Van Overloop –
anne.vanoverloop@gbshetkompas.be
Islamitische godsdienst: Fouzia El Moussaoui –
fouzia.elmoussaoui@gbshetkompas.be
Protestantse godsdienst: Nancy Van Nevel –
nancy.vannevel@gbshetkompas.be
N.C.Zedenleer: Christine Rombaut –
christine.rombaut@gbshetkompas.be

Zorgcoördinator : Veerle Bernaert - zorgco@gbshetkompas.be
Els Thiron – zorgco@gbshetkompas.be
Directeur:
Secretariaat:

Winny Van Moeseke - 03 727 17 70 directie@gbshetkompas.be
Nicole De Baere – 03 727 17 72 administratie@gbshetkompas.be

ZWEMKALENDER
VOOR IEDEREEN OP MAANDAG

Groep 1
2 - 4 - 6A

Groep 3
2 - 4 - 6B

9 september 2019
14 oktober 2019
25 november 2019
6 januari 2020
3 februari 2020
9 maart 2020
20 april 2020
25 mei 2020

23 september 2019
4 november 2019
9 december 2019
20 januari 2020
17 februari 2020
23 maart 2020
11 mei 2020
15 juni 2020 (O2 i.p.v. 6B)

Groep 2
1 - 3A - 3B - 5

Groep 4
1 - 3A - 3B - O ½

16 september 2019
21 oktober 2019
2 december 2019
13 januari 2020
10 februari 2020
16 maart 2020
4 mei 2020
8 juni 2020

30 september 2019 (O1)
18 november 2019 (O2)
16 december 2019 (O1)
27 januari 2020 (O2)
2 maart 2020 (O1)
30 maart 2020 (O2)
18 mei 2020 (O1)
22 juni 2020 (6B i.p.v. O2)

