Praktische informatie over onze school.
De schooluren
8.30 uur
10.15 uur
10.30 uur
11.30 uur
11.45 uur

lessen en schoolactiviteiten (elke lesdag begint met een gebed).
speeltijd onder toezicht
lessen en schoolactviteiten.
maaltijd.
speeltijd onder toezicht.

12.45
14.00
14.15
15.35

lessen en schoolactiviteiten.
speeltijd onder toezicht
lessen en schoolactviteiten.
einde van de lessen en schoolactiviteiten.

uur
uur
uur
uur

De voor- en naschoolse opvang
Er wordt jaarlijks subsidiëring aangevraagd bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie om de kwaliteit
van onze opvang te optimaliseren.

Ochtend- en avondopvang
Vanaf 7.30 uur kunnen de kinderen terecht in de opvang onder toezicht van een dame-toezichtster.
Er is opvang van 7.30 uur tot 8 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd,
via de maandelijkse rekening.
Ouders die hun kinderen aan de opvang toevertrouwen, ondertekenen bij aanvang van het
schooljaar een verklaring waarin zij zich ertoe verbinden hun kinderen uiterlijk om 18.00 uur te
komen afhalen aangezien de schoolpoorten dan dichtgaan.
Als u te laat komt vragen wij een billijke vergoeding voor de extra tijd die de verantwoordelijke
voor het toezicht heeft gewerkt en het eventueel mislopen van afspraken.

Middagverblijf en middagpauze
Tijdens de middagpauze kunnen alle kinderen hun middagmaal gebruiken.
Vaste tafels worden aangeduid. Men kan ofwel boterhammen meebrengen
Water is steeds gratis verkrijgbaar.

Studie
Vanaf 15.55 uur tot 16.45 uur is er studie voorzien voor de leerlingen die zolang op school blijven.
Kinderen die op school blijven tot na 16.45 uur gaan verplicht naar de studie. Als een kind in de
studie zit, kan het niet afgehaald worden voor 16.45 uur. Kinderen die na de studie de school alleen
(zonder begeleiding) verlaten, dienen een schriftelijke toelating voor te leggen.

Woensdagnamiddag
Er is opvang in de lagere school tot 18.00 uur.

Vrije dagen – vakantie
Op facultatieve vrije dagen opvang voorzien van 7.30 uur tot 18.00 uur in IBO Nekkersdal. Tijdens
de kerst- paas- en zomervakantie is er speelpleinwerking, georganiseerd door de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Hierover ontvangt u op aanvraag ten gepaste tijde de nodige informatie.

