
1. Adreswijzigingen
Als je adresgegevens, die van je kind of je gezinssamenstelling, veranderen,
gelieve dit te melden. Zo kunnen we je gegevens aanpassen waar nodig.

2. Algemene vergadering
De algemene vergadering is een belangrijke bijeenkomst van De Sterrebloem die
jaarlijks plaatsvindt begin december. Deze wordt voorbereid door het bestuur.
Alle betrokkenen binnen de school worden er verwacht: ouders, begeleiders,
personeel… Soms wordt een extra algemene vergadering georganiseerd.

In de eerste plaats is de algemene vergadering een informatiekanaal waar
informatie die het geheel van De Sterrebloem aanbelangt, aan bod komt.
Informatieverspreiding is tevens een manier om de betrokkenheid van iedereen
te verhogen.

De algemene vergadering is tegelijk het moment waarop de begroting wordt
goedgekeurd en de mening van iedereen bevraagd wordt. Elkeen die betrokken
is bij De Sterrebloem wordt dus geraadpleegd over allerlei belangrijke
aangelegenheden. Het gaat daarbij om thema’s die iedereen aanbelangen. Er
wordt naar de mening van elkaar geluisterd met de bedoeling om zo tot betere
voorstellen te komen waarover in een later stadium in de passende werkgroep
kan beslist worden.

Daarnaast worden de werkgroepen van De Sterrebloem doorgelicht, geëvalueerd
en bijgestuurd als dat nodig is. Ook kunnen over inhoudelijke standpunten aparte
vergaderingen of werkgroepen bijeengeroepen worden. De evaluatie (of de
opvolging ervan) van de gehele werking wordt voorgesteld.

Op voorstel van een werkgroep (en uitzonderlijk op voorstel van het bestuur)
kunnen alle betrokkenen op de algemene vergadering samen grote plannen
smeden, knopen doorhakken en belangrijke beslissingen nemen, maar enkel
indien de punten voorafgaand op de agenda stonden. Beslissen kan enkel
wanneer het onderwerp grondig is voorbereid door een werkgroep en/of het
bestuur en wanneer er reeds voorafgaand geraadpleegd is in diverse organen.
Voorbereiding bestaat onder meer uit het verzamelen van achtergrondinformatie,
het geven van duiding, het beschrijven van de historiek van De Sterrebloem, het
toetsen aan de algemene waarden en visies die in De Sterrebloem leven…

Op de algemene vergadering wordt het bestuur voor het komende schooljaar
voorgesteld en wordt een vertrouwensstemming georganiseerd. Nieuwe leden
kunnen zich opgeven.

3. Bloemblaadje
Het bloemblaadje wordt elke vrijdag digitaal doorgestuurd. Hierin kan u onder
andere leefgroepberichten, werkgroepmomenten, vergaderingen… lezen. Ingeval
je geen internet hebt, wordt er een papieren versie van het bloemblaadje
voorzien.
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Lees deze brief iedere week, je vindt er immers alle praktische info, de kalender,
belangrijke berichten, weetjes…

4. Betalingen
● De maaltijden worden op het einde van de maand betaald via factuur.

● Fruit-tussendoortjes worden in 2 delen betaald.

—> Betalingen gebeuren via overschrijving.

5. CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding)
Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het algemeen welbevinden van je
kind. Het begeleidt de kinderen en de school op vier domeinen:

- het leren en studeren

- de onderwijsloopbaan

- de preventieve gezondheidszorg

- het psyschisch en sociaal functioneren

De Sterrebloem werkt samen met het Vrij CLB Deinze, Kattestraat 22, 9800
Deinze. Tel. 09/381.06.80

Ook jij, als ouder, kunt het CLB rechtstreeks om hulp vragen. Het CLB werkt
gratis en discreet.

Als de begeleider van uw kind aan het CLB vraagt om uw kind te begeleiden, zal
het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort
als jij, als ouder, hiermee instemt. Je bent echter verplicht je medewerking te
verlenen aan:

- de begeleiding van leerlingen die spijbelen.

- gezamenlijke medische onderzoeken en preventieve
gezondheidsmaatregelen wat betreft besmettelijke ziekten (zoals impetigo,
windpokken…).

Gelieve de school te verwittigen wanneer je kind een besmettelijke ziekte of
infectie heeft.

Achteraan deze brochure vindt u nog meer info i.v.m. het CLB.
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6. Data
Belangrijke data voor dit schooljaar vind je terug op de schoolkalender en in het
wekelijkse bloemblaadje.

7. Inschrijvingen en aanmeldingen
Binnenkort starten we met een digitaal aanmeldingssysteem voor alle scholen
van Deinze en Nevele. Meer info hierover volgt.

Momenteel wordt nog steeds ingeschreven op school op afspraak. Je kan
hiervoor contact opnemen via info@desterrebloem.be.

8. Instapdata peuters
Kinderen tussen 2,5 en 3 jaar worden tijdens het schooljaar 2021–2022
toegelaten in het kleuteronderwijs op volgende wettelijk bepaalde instapdata:

- na de zomervakantie

- na de herfstvakantie

- na de kerstvakantie

- op de eerste schooldag van februari

- na de krokusvakantie

- na de paasvakantie

- na Hemelvaart

9. Kampen
In september gaan de kinderen van de derde leefgroep (3de en 4de klas) voor 3
dagen op zeekamp naar een huis in Westende.

De vierde leefgroep (5de-6de klas) doet 2-jaarlijks in het 1ste trimester een
meerdaagse uitstap ‘Stadsklas’ naar Brussel.

In mei of juni gaan alle leefgroepen op kamp.

1ste leefgroep (3de kleuters) met 1 overnachting in school.
2de leefgroep met 2 overnachtingen in een huis.
3de leefgroep met 3 overnachtingen in tenten of de blokhut.
4de leefgroep met minstens 4 overnachtingen in tenten.
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10. Kinderopvang
Voor- en naschoolse kinderopvang behoort niet tot de wettelijke
functieomschrijving van de begeleiders. Daarom doen we beroep op iemand van
‘De Duizendpoot’ (stadsdienst die instaat voor de binnenschoolse opvang). Dit is
telkens dezelfde persoon, hetgeen duidelijkheid en vertrouwen biedt aan de
kinderen. De Duizendpoot organiseert de voor- en naschoolse kinderopvang in
alle basisscholen van Deinze.

Er is dagelijks opvang mogelijk vanaf 7u30, over de middag en na school tot
18u.

Het tarief bedraagt €0,50 per begonnen kwartier. De kosten voor de opvang zijn
fiscaal aftrekbaar. Voor ieder kind dat van de opvang gebruik maakte, wordt een
fiscaal attest opgemaakt.

Als je een vriendje van je kind meeneemt, noteer dan de naam van het kind dat
bij jou komt, zodat de begeleider weet waar de kinderen zijn.

11. Kosten: hoeveel krijgt de school en hoeveel kost de
school jou?
De Sterrebloem probeert financiële hindernissen weg te werken. We draaien elke
eurocent twee keer om en we besparen veel omdat heel wat ouders veel energie
en tijd aan de school schenken (hulp bij kampen, poetsen, klussen,
werkgroepen, beurtrollen…).

De Sterrebloem krijgt niet evenveel als het gemeenschaps- of stadsonderwijs,
omdat we behoren tot het vrij onderwijs. We worden bovendien niet gesteund
door een net (kerk, congregatie of provincie). Met de werkingsgelden komen we
niet toe. Het tekort wordt elk jaar bijgepast door:

- activiteiten van het feestcomité

- sponsoring

- extra subsidies voor bijzondere projecten

- giften van ouders en sympathisanten

Het geld van de giften van ouders hebben we echt nodig om te overleven. We
willen niemand verplichten geld te storten maar we vragen om bij jezelf na te
gaan welk bedrag je kunt geven aan de school van je kind. Meer informatie
hierover is te verkrijgen bij Ellen of bij de leden van de Raad van Bestuur.

Wat kost de school jou maximaal? zie schoolreglement
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12. Leefgroepvergadering
Jaarlijks worden een aantal leefgroepvergaderingen gepland. Ouders van
eenzelfde leefgroep komen ‘s avonds samen op school, met de begeleider van de
leefgroep van hun kind. Er wordt informatie over de klaswerking, project,
bepaald item van de schoolwerking… gegeven. De onderwerpen kunnen in
samenspraak met ouders bepaald worden.

13. Leerplannen en eindtermen
In het basisonderwijs gelden er eindtermen voor het lager onderwijs en
ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs.

Eindtermen zijn minimumdoelen voor kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes
die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde
leerlingengroep.

Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die de school moet nastreven bij haar
leerlingen. Zo zijn er ontwikkelingsdoelen op vlak van ‘leren leren’ en
‘sociaal-emotionele vaardigheden’ voor het lager onderwijs en
ontwikkelingsdoelen op vlak van taal, rekenen, motorische vaardigheden… voor
kleuters.

Of leerlingen de eindtermen en ontwikkelingsdoelen bereikt hebben, kan maar
gepeild worden op het einde van het zesde leerjaar. Indien dit zo is, reikt de
school een getuigschrift uit. Hiermee kan een kind naar het secundair
(A-richting). Indien een kind niet of in onvoldoende mate deze eindtermen
bereikt, krijgt het een attest dat het de lagere school heeft beëindigd. Hiermee
kan het kind ook naar het secundair, maar naar het beroepsvoorbereidend jaar
(B-richting). Vanuit de B-klas kan het kind eventueel het jaar nadien toch nog
naar de A-richting, omdat het dan misschien zijn getuigschrift ontvangt.

De eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn door de verschillende koepels
(Gemeenschapsonderwijs, katholiek onderwijs, Steden en Gemeenten…)
uitgewerkt in leerplannen. Elke school dient een leerplan te volgen. De
Sterrebloem volgt, net als andere onafhankelijke methodescholen, de
leerplannen van Steden en Gemeenten (OVSG), behalve voor wereldoriëntatie.
Voor dit domein werd het ‘Cahier WO’ ontwikkeld vanuit onze koepel, FOPEM.

14. Lesuren
Van 08.55 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 15.45 uur. Op woensdag van
08.55 uur tot 12 uur. Op vrijdag van 08.55 uur tot 15 uur.

Misschien lijkt 08.55 uur een late start. Dit is echter een bewuste keuze. We
vinden het belangrijk dat kinderen rustig aan de dag kunnen beginnen. Tijd
nemen om op te staan, te ontbijten, zich zelfstandig aan te kleden en klaar te
maken om naar school te gaan…
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We vinden het wel belangrijk om de dag stipt te beginnen. De begeleiders zijn
vanaf 8.30 uur aanwezig en aanspreekbaar. Bij de kleuters wordt er een
inloopmoment voorzien.

15. Luizen
Wanneer tijdens een luizencontrole neten of luizen bij je kind worden gevonden,
word je op de hoogte gebracht of breng jij ons op de hoogte. Je behandelt je
kind dan best zo snel mogelijk zodat het geen andere kinderen kan besmetten en
snel terug naar school kan.

16. Maaltijden
Warme maaltijden

Er wordt dagelijks soep aangeboden. De soep wordt elke dag vers gemaakt door
één van de ouders.

Je kan maandelijks digitaal (via het Bloemblaadje) inschrijven om op dinsdag
en/of donderdag een warme vegetarische maaltijd te eten. Deze worden
geleverd door het cateringbedrijf ‘Cruydt’.

Prijzen:

● kleuters → €5
● 1ste, 2de en 3de klas → €6
● 4de, 5de en 6de klas → €7

Brooddozen

Iedereen brengt een eigen ‘gezonde’ brooddoos meer. Er wordt soep, melk en
water voorzien om bij de boterhammen te drinken.

Er wordt €1 aangerekend voor het middagtoezicht (dit is fiscaal aftrekbaar).

17. Medisch onderzoek
Overeenkomstig de wet wordt het algemeen medisch onderzoek van de kinderen
verricht bij de vier- en elfjarigen.

Voor elk onderzoek word je als ouder verwittigd. Tegelijk word je verzocht een
vragenlijst in te vullen die verschilt naar gelang je kind voor het eerst naar het
centrum komt of niet.

De andere kinderen worden op school kort onderzocht (evaluatie van groei,
gewicht, zicht). Er zijn soms ook selectieve onderzoeken. Die kunnen zowel door
een arts, door de school als door jou als ouder aangevraagd worden.
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18. Minimum engagement
We verwachten van alle ouders een minimum aan engagement. Dit omdat we het
belangrijk vinden om De Sterrebloem samen op te bouwen en waar te maken.

- regelmatig aanwezig zijn op de leefgroepvergadering

- meewerken aan de organisatie van de activiteit waarvoor de leefgroep
van jouw oudste kind verantwoordelijk is

- minstens tweemaal aanwezig zijn op een Sterre-dag (zie jaarkalender)

- aanwezig zijn op de algemene vergadering en oudervergaderingen

- poetsen van de ruimtes

- aanwezig zijn op de grote poetsdag eind augustus

In het begin van het schooljaar zal je een poetskalender ontvangen met daarop
jouw naam en dan kan je zien in welke weekends je deze taak opneemt. In het
wekelijkse bloemblaadje word je aan je poetsbeurt herinnerd.

Tip. Je kan ook samen afspreken om te poetsen. Dat betekent een keertje meer
poetsen maar is stukken gezelliger.

Op het einde van de zomervakantie houden we een grote schoonmaak op school.
Hiervoor verwachten we minstens één persoon per gezin.

Door dit werk te verdelen over alle ouders spaart De Sterrebloem heel wat geld
uit dat gebruikt wordt voor belangrijke en leuke zaken zoals uitbouw speelplaats,
aankoop didactisch materiaal, uitstappen…

Wanneer je je taak door omstandigheden niet kunt opnemen, zoek je zelf voor
vervanging. Je vindt de gegevens van alle ouders op de adressenlijst.

19. Ongevallen en verzekeringen
Als je kind een ernstig ongeval heeft gehad op school gaan we onmiddellijk naar
de spoedopname. Je wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Het is belangrijk om de medische fiche in het begin van het schooljaar correct in
te vullen. Zo weten wij naar welke dokter we moeten gaan en met welke
medische gegevens we rekening moeten houden.

De school heeft bij Ethias een schoolverzekering voor burgerlijke
aansprakelijkheid en voor lichamelijke ongevallen die zich voordoen tijdens de
lessen en tijdens alle activiteiten die door de school worden ingericht.

De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen die zich voordoen op
weg naar en van de school, indien dit (binnen het normale tijdsbestek) de kortste
en/of veiligste weg is.

Burgerlijke aansprakelijkheid op weg van of naar school en alle materiële schade
valt voor je persoonlijke of familiale verzekering. Dit betekent dat als je kind op
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weg van en naar school schade aanricht aan derden of een ongeval veroorzaakt
waarbij hij/zij in fout is, jij als ouder, aansprakelijk zult gesteld worden. De
lichamelijke schade bij je kind wordt door de schoolverzekering vergoed.

Let op! Kinderen die zonder toelating de school verlaten, spijbelen, kinderen die
zich aan het toezicht van een begeleider onttrekken, zijn onwettig afwezig en
daardoor ook niet meer verzekerd.

De Sterrebloem heeft naast de schoolverzekering ook een
beroepsongevallenverzekering afgesloten voor vrijwillige medewerkers tijdens
klusweekends (per activiteit). Hierdoor zijn vrijwilligers gedekt tegen lichamelijke
schade en tegen arbeidsongeschiktheid. We dienen dan wel vooraf de lijst met
namen door te sturen.

Werk je als ouder mee als vrijwilliger (een groepje kinderen alleen onder je
hoede nemen, turn-of zwemles geven…) dan ga je best na bij de begeleiders of
je ook in de verzekeringspolis opgenomen bent. Hierdoor ben je verzekerd tegen
burgerlijke aansprakelijkheid en tegen eigen lichamelijke schade.

Voor toevallige medewerkers (zoals oma’s, opa’s…) wordt geen premie betaald.
Zij zijn dus niet opgenomen in de schoolpolis. Zij nemen dus best geen kinderen
alleen onder hun hoede, maar wel in samenwerking met een verzekerde en
verantwoordelijke (bijvoorbeeld de begeleider).

Geef je naam op als je bij een klusweekend komt meehelpen.

Overkomt je kind een ongeval, dan betaal je alle onkosten voor de dokter, het
ziekenhuis en de geneesmiddelen eerst zelf en zorgt voor de nodige kwijtingen
om de betaalde bedragen te ontvangen. Nadien worden de gemaakte onkosten
door de verzekering geheel of gedeeltelijk terugbetaald.

Je moet als ouder steeds op tijd de school verwittigen, wij stellen dan een
aangiftedossier op. Dit moet binnen de 24 uur.

20. Pauzes
● fruitpauze van 11 uur tot 11.25 uur

Tijdens deze pauze wordt fruit aangeboden

We kiezen voor een pauze van een halfuur. Dit lijkt misschien lang. Op die
manier willen we kinderen de kans geven om echt tot spel te komen. Terwijl
kinderen spelen verwerken ze vaak hun ervaringen van de dag, oefenen
aangeleerde, communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast dagen
experiment en onderzoek kinderen uit tot probleemoplossend denken.

● middagpauze van 12.30 uur tot 13.30 uur

We eten in 2 groepen. De kleutergroep start om 12u en de groep lagere
schoolkinderen eet vanaf 12u30. Dit telkens met verse soep en water.

● 4-uurtje: om 15.30 uur
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Er is geen pauze voorzien in de namiddag. Dit omdat er in de namiddag vaak aan
een project wordt gewerkt. Het is meer werkbaar wanneer dit ononderbroken
kan gebeuren. Tijdens het afronden van de dag wordt een stuk fruit, koek of een
zuivelproduct gegeten.

We kiezen ervoor om alle tussendoortjes en 4-uurtjes vanuit de school te
voorzien (tegen betaling). Dit maakt deel uit van de huiselijke sfeer en onze visie
op gezondheid, gelijkheid en duurzaamheid.

21. Personeel
Wie werkt waar in De Sterrebloem?

- Leefgroep 1 (Peuters en K1): Emmy De Schepper & Jessica Deweerdt

- Leefgroep 1 (K2 en K3): Britt Kerckhove & Jet Van Acker

- Leefgroep 2 (1ste, 2de klas): Joke De Vos & Marita Laureys

- Leefgroep 3 (3de, 4de klas): Lana Van Speybroeck & Severine De Lange

- Leefgroep 4 (5de, 6de klas): Yannick Coucke & Eva Martens

- Zorg & ondersteuning: Lieven Godderis & Hilde Craemers

- voor-en naschoolse opvang via ‘De Duizendpoot’ Deinze

- middagtoezicht: Rita

- administratie: Lana Van Speybroeck

- coördinator: Ellen De Dapper

22. Regels en afspraken
In De Sterrebloem zijn er regels en afspraken om het leven samen beter en
gemakkelijker te laten verlopen. Afspraken zijn leefregels die door alle partijen
samen besproken en overeengekomen worden. Regels zijn zaken die opgelegd
worden. Regels en afspraken verwateren na verloop van tijd en worden best af
en toe eens opgefrist. Soms worden ze in vraag gesteld en soms worden ze
overtreden. We organiseren daarom leefgroepmeetings en fora (:de Okkerboom).

23. Schoolbenodigheden
De kinderen krijgen van de school het materiaal dat ze nodig hebben. Dat zijn
werkboeken, schriften, mappen, agenda, woordenboek maar ook schrijfgerief,
meetlat, geodriehoek, kleurpotloden… Dit moet je dus niet zelf aankopen.

24. School, scholengemeenschap, koepel
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Wie meer wil weten over de school, scholengemeenschap en de koepel waartoe
De Sterrebloem behoort, kan surfen op het net:

www.desterrebloem.be

www.fopem.be (federatie van onafhankelijk, pluralistische en emancipatorische
methode- scholen)

http://users.skynet.be/som (scholengemeenschap onafhankelijke methodescholen)

25. Soep en fruit
In de voormiddag wordt er tijdens de pauze fruit aangeboden.

Om half 1 krijgen de kinderen soep, klaargemaakt door ouders.

Om 15.45 uur wordt de dag afgesloten met een vieruurtje vanuit de school.

Hiervoor vragen we een vast bedrag van € 91 per jaar:

(€ 0,65 X 140 schooldagen).

Voor het hele schooljaar: 91 euro

Na de herfstvakantie: 70 euro

Na de kerstvakantie: 54 euro

Na de krokusvakantie: 40 euro

Na de paasvakantie: 33 euro

Na Hemelvaart: 17 euro

Wordt verrekend met de factuur van september en januari.

26. Turnen
We turnen 2-wekelijks en gaan hiervoor naar de sporthal in Nevele. De kinderen
dragen hiervoor sportieve kledij en schoenen.

De kinderen uit L1 en L2 krijgen om de week turnen en zwemmen. De kinderen
uit L3 t.e.m. L6 gaan om de vier weken zwemmen in de Palaestra. Kleuters van
K3 gaan maandelijks 1x zwemmen samen met LG2.

27. Uitstappen
Uitstappen maken deel uit van het lessenpakket. Het spreekt voor zich dat alle
kinderen hieraan deelnemen.

In de loop van het schooljaar organiseren de verschillende leefgroepen
uitstappen voor één dag of voor meerdere dagen (zie: ‘kamp’).
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Alle uitstappen worden op voorhand meegedeeld via het bloemblaadje of via
leefgroepvergaderingen.

Om alle ouders de mogelijkheid te geven om hun kinderen te laten deelnemen
aan de uitstappen, wordt het te betalen bedrag zo laag mogelijk gehouden.

28. Vakantiedagen 2021-2022
1ste trimester

pedagogische studiedag: woensdag 21 september

pedagogische studiedag FOPEM: vrijdag 14 oktober

herfstvakantie: van maandag 31 oktober t.e.m zondag 7 november

vrije dag: vrijdag 11 november

facultatieve verlofdag: maandag 5 december

kerstvakantie: van maandag 26 december t.e.m. zondag 8  januari

2de trimester

facultatieve verlofdag: vrijdag 10 februari

krokusvakantie: van maandag 20 februari t.e.m. zondag 26 februari

pedagogische studiedag: vrijdag 24 maart

paasvakantie: van maandag 3 april t.e.m. zondag 16 april

3de trimester

vrije dag: maandag 1 mei

Hemelvaart: donderdag 18 mei t.e.m. zondag 21 mei

pedagogische studiedag: vrijdag 26 mei

pinkstermaandag: maandag 29 mei

Andere belangrijke data:

Fe(e)stje: zaterdag 24 september ‘22

Wijnproefavond (met wijnactie): vrijdag 28 oktober ‘22

Langste nacht: donderdag 22 december ‘22

Sterre-Resto: zondag 19 maart ‘23

Koffieconcert met Open Deuren: zondag 23 april ‘23
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Ontbijt: zondag 4 juni ‘23

29. Werkgroepen
Er zijn verschillende werkgroepen waar ouders aan kunnen deelnemen
naargelang hun eigen ervaringen en expertise zoals een klusploeg, ICTgroep,
EHBO, feestcomité, informatie- en communicatiegroep, luizenpreventie, orde en
netheid, raad van bestuur, vervoer, documentatiecentrum & bib, …

31. Zwemmen
L1 en L2 gaan om de twee weken zwemmen in De Palaestra, L3, L4, L5 en L6
gaan vierwekelijks zwemmen op maandagvoormiddag. Dit kost €0,90 per
zwembeurt. Het tweede leerjaar gaat gratis zwemmen.

De oudste kleuters gaan maandelijks 1x mee zwemmen met L1 en L2 op
maandagvoormiddag in De Palaestra.

Voor de data: zie bloemblaadje en schoolkalender
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