
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info en -

invulbrochure 
 

Schooljaar 2021-2022 



              
Beste ouders en leerlingen, 

 

Het is zover, de school is opnieuw gestart!   
We hopen dat de eerste dag leuk was, dat de kennismaking met de nieuwe juf of meester goed is 

verlopen en je hebt kunnen bijpraten met je klasgenootjes na wel een hele lange periode van 

afwezigheid. 

Er zijn ook heel wat nieuwe leerlingen bij ons op school gestart, welkom! 
 

Om onze papierberg wat te verkleinen, kozen wij ervoor onze formulieren te bundelen in deze brochure.  
Gelieve de blaadjes die ingevuld dienen te worden, uit te scheuren en terug te bezorgen aan de 
leerkracht.  Alvast bedankt! 
 

Persoonlijke gegevens 

 

Gelieve het formulier met de gegevens van uw kind in te vullen.  In tijden van digitale communicatie is het 
belangrijk dat wij over juiste emailadressen beschikken.  Gelieve deze dus duidelijk te noteren.  Op deze 

manier kunnen wij onze gegevens optimaliseren.   

Alvast bedankt. 

 

Kosten op school 
 

Studie   0,85 euro  

Opvang   0,85 euro per begonnen half uur 

Warme maaltijd  3,20 euro (soep inbegrepen) 
Soep   0,30 euro 

Middagtoezicht  0,85 euro (voor iedereen die over de middag op school blijft) 

Zwemmen vervoer 0,50 euro (maakt deel uit van de maximumfactuur) 

 
U kan onze bijdragen raadplegen in het schoolreglement. 

U krijgt op het einde van de maand een factuur via mail.  Een papieren exemplaar kan op aanvraag. 

  

Sportkledij 

 
Turn-t-shirts kan u aankopen op school.  Nieuwe leerlingen krijgen het t-shirt gratis van de school.  Aan 

nieuwe leerlingen en leerlingen van het eerste leerjaar vragen wij een wit turnbroekje (of legging) te 

voorzien.  Het broekje is zelf vrij aan te kopen. 

 
Studie (enkel afdeling Grotestraat) 

 

De studie start op maandag 6 september 2021. 

Leerlingen die studie volgen, blijven tot 16.30 uur op school. 
Let op: studie wordt dit schooljaar aangeboden vanaf het vierde leerjaar. 

Het eerste, tweede en derde leerjaar kan vanaf 16 uur naar de opvang, daar hebben zij ook de 

mogelijkheid huiswerk te maken. 

 
 

Eten op school 

 

De maaltijden worden per maand doorgegeven.  Wijzigingen kunnen nog op voorwaarde dat ze minimaal 

een dag op voorhand worden doorgegeven.  Wijziging de dag zelf kan niet meer (uitgezonderd ziekte).  
Alle maaltijden worden aangevraagd  via het schoolplatform.  U kreeg daarvoor een brief met een unieke 

kindcode. 

 



Schoolkalender 

 

Deze werd opnieuw gedrukt door de oudervereniging, waarvoor dank.  U krijgt deze in de loop van de 
week mee.  Een handig document om bij te houden. 

 

Website 

 

Onze website houden we zoveel mogelijk up-to-date.  Ga regelmatig eens kijken, u vindt er heel wat op 
terug.  De school- of klasactiviteiten, het menu, foto’s, enkele blogs, … 

 

Schoolreglement 

 
Elk schooljaar zijn er enkele kleine wijzigingen in het schoolreglement. Het schoolreglement kan u 

raadplegen op onze website.  U kan ook een afgedrukt exemplaar bekomen op ons secretariaat.   

 

Poorten en toezicht 
 

Voor de veiligheid van onze kinderen sluiten wij de poorten bij de start van de school. In de loop van de 

dag kan u de school bereiken via ingang Baron Van Caloenlaan 8 (aanbellen aan de deur aub).  Als u 

een gesprek wil met de leerkracht kan dit net voor of net na de school (indien mogelijk graag op 
afspraak).  Leerkrachten met toezicht kunnen geen oudergesprek houden op de speelplaats om niet 

afgeleid te worden van hun toezicht. 

 

Op tijd 

 
Wij worden meer en meer geconfronteerd met ouders die hun kinderen niet tijdig afhalen van school op 

woensdag of de opvang.  Soms is dit overmacht, daar hebben wij alle begrip voor maar verwittig steeds 

de school om af te spreken wat er moet gebeuren met zoon of dochter. 

Als wij niemand kunnen bereiken, worden de kinderen meegegeven met De Mallemolen of De 
Hartendiefjes, u kan ze daar ophalen (extra kosten voor opvang ten laste van de ouders). 

 

Verkeersveiligheid 

 
Wees hoffelijk bij het brengen en halen van uw kind.  De Grotestraat is een drukke straat, blijf steeds 

waakzaam.  Mogen wij in tussentijd alvast vragen aan de ouders van kinderen die met de fiets naar 

school komen volgende punten in acht te nemen: 

 

- Draag steeds een fietshelm 

- Zorg er voor dat je fiets in orde is (vooral de verlichting is belangrijk!) 

- Draag steeds een fluo-hesje 

- Respecteer de verkeersregels en oefen vooraf de af te leggen route naar school met mama of 

papa 

- Kleuters stallen hun fiets voor de opvang.  Leerlingen vanaf het eerste leerjaar stallen hun fiets 

aan de kerk en komen te voet naar school.  Zorg er voor dat je fiets goed afgesloten is! 
 

Wij danken U alvast voor het opvolgen van deze puntjes en wensen iedereen een mooi schooljaar toe. 

 

 
Tom Dermaut 

Directeur 

tom.dermaut@atotzee.be 
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Wijziging gegevens 

               
Beste ouders, 
 

Om onze leerling-gegevens up-to-date te houden, vragen wij u onderstaande gegevens aan te vullen 

(gelieve alle items in te vullen aub): 

 

Naam leerling 
 

 
 

Klas 

 

 

Adres 

 

 

 

 
 

Telefoon-GSM ouders 

 

Mama: 

 

Papa: 

 

Telefoon-GSM 
werk/grootouders/… waar de 

school tijdens de schooluren 

iemand kan bereiken 

 

 

Email (in drukletters aub) 
 

Mama: 
 

Papa:  

 

Op welk emailadres wenst u de 
maandelijkse factuur te 

ontvangen? 

 

Andere wijzigingen  

 

 
 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Mijn kind blijft in de 

ochtendopvang 

     

Mijn kind blijft in de naschoolse 

opvang 

     

Mijn kind gaat naschools naar 
“De Mallemolen” 

     

Mijn kind gaat naschools naar 

“De Hartediefjes” 

     

 

Vriendelijke groeten, 
 

T.Dermaut  

Directeur 

tom.dermaut@atotzee.be 
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TOESTEMMINGSFORMULIER GEBRUIK BEELDMATERIAAL 2021-2022 

Ondergetekende, ouder/voogd van 

………………………………………………………………………  

                                                   

………………………………………………………………………                                                   

(1 brief/toestemming per gezin) 

(naam + voornaam kind + klas) verklaart dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door de school 

gebruikt mag worden: 

Kruis aan indien u GEEN 

TOESTEMMING geeft 

Beeldmateriaal mag door de 

school gebruikt worden 

Beeldmateriaal mag gebruikt 

worden voor de volgende 

doeleinden 

 

 

          0 

 

        

Op de openbare website 

van de school: 

www.dezeeboon.be 

Informeren van 

(toekomstige) ouders over 

de school, het gegeven en te 

volgen onderwijs en diverse 

activiteiten zoals 

schoolreizen, school-feesten, 

.. Hiernaast wordt het 

beeldmateriaal gebruikt voor 

PR-doeleinden van de school. 

 

          0 

 

In de media 

Om aspecten van de school 

bekend te maken aan een 

ruimer publiek. Bv in een 

krantenartikel. 

 

          0 

 

In gedrukte publicaties 

Om de werking van de 

school bekend te maken aan 

een ruimer publiek. Bv 

uitnodigingen voor open 

deur, schoolfeest, 

reclamefolder, informatieblad 

van de gemeente,… 

 

 

 

          0 

 

         

 

         

Op de facebookgroep(en) van 

de school en/of de 

oudervereniging 

Informatie verspreiden over 

activiteiten (zoals 

schoolreizen) en 

ontwikkelingen op school. 

Het delen van beeldmateriaal 

geeft een indruk over het 

gegeven onderwijs op school 

          

         0 

 

In de nieuwsbrief 

Ouders en leerlingen 

informeren over activiteiten 

en ontwikkelingen op en om 

school 

 Zie keerzijde aub 



Ter info: 

Het kan gebeuren dat andere ouders of grootouders foto’s maken tijdens 

schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op. Wel willen we je 

vragen om als (groot-)ouder terughoudend te zijn in het nemen van 
veelvuldige foto’s en deze publiekelijk te delen.  

Deel je ook geen foto’s en video’s van andere personen op internet dan 
deze waarop jouw (klein-)kind te zien is? Dan blijft het voor iedereen fijn. 

Indien je leuke foto’s gemaakt hebt, kan je ze naar de leerkracht sturen. 

De juf/meester kan de leukste selecteren en foto’s verwijderen van     
leerlingen waarvan de ouders geen toestemming hebben gegeven. 

 
 

 

Ondergetekende stemt in met de verwerking van deze gegevens in het kader van 

de vermelde doelen. 

Naam ouder/voogd: ………………………………………………………………  

Datum: ………………… 

 

Handtekening ouder/voogd (1)…………………………………………………… 

 

 
(1) Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de 

school in toepassing van de artikels 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te 

handelen met instemming van de andere ouder. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 



Bestelling turn T-shirt 
 

 

Op onze school dragen de leerlingen voor de turnlessen een witte short en een  

T-shirt met het logo van de school. 

 

Het turnshirt dient op de school aangekocht te worden en maakt geen deel uit van de 

maximumfactuur.  Het turnshirt wordt aan een zeer democratische prijs aangeboden, 

vergelijkbaar met de prijs in de vrije handel.   

 

Indien u graag een nieuw turn T-shirt wenst (vorige te klein of extra exemplaar), kan u 

onderstaand strookje invullen en meegeven met uw zoon of dochter. Online kan deze T-shirt 

ook besteld worden. 

 

In de loop van de maand september ontvangt uw zoon of dochter een nieuw T-shirt. 

 

Tom Dermaut, 

Directeur 

tom.dermaut@atotzee.be 

 

 

BESTELLING TURNKLEDIJ 

 

Ondergetekende, ouder van ……………………………………… uit klas …….. 

bestelt: 

 een turn T-shirt (€ 10) 

 

Handtekening: …………………. 

 

U hoeft hiervoor geen geld mee te geven, alles wordt verrekend via de 

schoolrekening. 

 


