24 juni 2022

Wijzigingen schoolreglement 2022-2023
Bedragen maximumfactuur
Op basis van de geraamde gezondheidsindex van de maand maart 2022, werden de bedragen voor
de maximumfactuur aangepast.
De minder scherpe maximumfactuur (meerdaagse uitstappen) stijgt van maximum €450 naar €480.
De scherpe maximumfactuur voor het kleuteronderwijs stijgt van maximum €45 naar €50 en voor het
lager onderwijs van €90 naar €95.
Schooluren
Wettelijk volgen de kinderen per schoolweek 28 lestijden van 50 minuten. Het huidige lesrooster telt
meer lestijden. We werden verplicht om dit in orde te stellen. Vandaar de wijziging van de
schooluren op woensdag. De opvang op woensdag tot 13.00 uur blijft.
De rest van de lestijden blijft ongewijzigd.
7:30
8:00
8:25
10:10
11:40
12:55
13:05
14:45
15:10
15:50
15:55
16:10
16:15
18:00

start opvang
schoolpoort open
schoolbel (start schooldag)
speelkwartier kleuter en lager
start middagpauze (op woensdag om 11.30 uur)
schoolpoort open
schoolbel (start namiddag)
speelkwartier lager
speelkwartier kleuter
belsignaal (einde lessen) (op vrijdag om 15.00 uur)
schoolpoort open
bel verzamelen studie
start studie en betalende opvang
school gaat dicht, einde opvang

Vakanties
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Krokusvakantie: van maandag 20 tot en met zondag 26 februari 2023
Paasvakantie: van maandag 3 tot en met zondag 16 april 2023 (paasmaandag: 10 april)
Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2023
Hemelvaart: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen • Beverlaai 75 • 8500 Kortrijk • 056 17 09 00 • BE 69 4665 5612 7178
www.basisschoolvlaanderen.be • olv.vlaanderen@kbkscholen.be

G
O
E
D
K
E
U
R
I
N
G
O
P
V
O
E
D
I
N
G
S
P
R
O
J
E
C
T
E

Pinkstermaandag: 29 mei 2023
Zomervakantie: van zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023
Vrije dagen
Maandag 3 oktober 2022
Maandag 13 maart 2023
Pedagogische studiedagen
Maandag 10 oktober 2022
Woensdag 16 november 2022
Woensdag 1 februari 2023
Woensdag 22 maart 2023
Oudercontacten
Datum

Onderwerp

Maandag, 29 augustus 2022 om 19.00 uur

Infoavond 1e leerjaar

Dinsdag 6 september 2022 om 19.30 uur

Infoavond 2e, 3e en 4e leerjaar

Donderdag 8 september 2022 om 19.30 uur

Infoavond kleuters

Dinsdag 13 september 2022 om 19.30 uur

Infoavond 5e en 6e leerjaar

Donderdag 22 december 2022

Oudercontact kleuter en lager

Donderdag 30 maart 2023

Selectief oudercontact Pasen K3 -> L6

Donderdag 22 juni 2023

Oudercontact kleuter, 2e, 4e en 6e leerjaar

Woensdag 28 juni 2023

Oudercontact 1e, 3e en 5e leerjaar

Voor elke instapdatum
(De concrete data worden later bepaald.)

Peuterinstuif

Vervroegd naar het lager onderwijs
De regelgeving wordt gewijzigd zodat ook kinderen jonger dan 5 jaar kunnen worden toegelaten tot
het lager onderwijs. Er wordt geen leeftijdsgrens meer bepaald. De huidige regelgeving voorziet al
dat een gunstig advies van de klassenraad kleuteronderwijs of een gunstige beslissing van de
klassenraad lager onderwijs nodig is. Ook het CLB moet advies geven. De klassenraden en het CLB
zijn het best geplaatst om een inschatting te maken of het in het belang is van de kleuter om
vervroegd toegelaten te worden tot het lager onderwijs. Leerlingen die vervroegd instappen in het
lager onderwijs zijn bijgevolg ook leerplichtig en zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde
afwezigheid.
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Verlengd verblijf in het lager onderwijs
De toegang tot het lager onderwijs voor leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs en voor
leerlingen die 14 jaar worden voor 1 januari van het lopende schooljaar wordt aangepast. Voor een
verlengd verblijf in het lager onderwijs voor deze leerlingen is een gunstig advies nodig van de
klassenraad van de school waar de leerlingen het voorafgaande schooljaar lager onderwijs volgden.
Als deze leerlingen tijdens het schooljaar van school veranderen, dan kan de nieuwe school de
leerlingen niet weigeren op basis van de toelatingsvoorwaarden.

Het volledig aangepast schoolreglement 2022-2023 kunt u tegen eind augustus op onze website
nalezen.
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