Infobrochure
BuSO OV1

Schooljaar 2017 – 2018

Beste Ouders,
September 2017 een nieuwe start…
We zijn na de zonnige grote vakantie weer met veel plezier aan het
nieuwe schooljaar begonnen. Ook dit jaar zullen we er een mooie tijd
van maken op Ter Speelbergen.
Iedereen heeft zijn plaatsje gevonden en de lessen zijn ook weer
begonnen.
Deze "Infobrochure" bevat allerlei praktische informatie betreffende de
structuur en de werking van het I.M.G. (Instituut Mevrouw Govaerts).
Wij menen dat alle nuttige gegevens hierin vermeld zijn. MOGEN WIJ
U VRAGEN OM DIT INFOBOEKJE ZORGVULDIG TE BEWAREN. Zo kan u
steeds

de

nodige

informatie

(verlofregeling,

rapporten,

...)

terugvinden.
De

leerlingen

krijgen

regelmatig

een

overzicht

van

praktische

afspraken ter bevordering van een goede schoolwerking. Hiervoor
verwijzen wij naar de agenda.
Gelieve eveneens de strookjes achteraan in deze brochure te
ondertekenen en terug te bezorgen aan de school.
Mocht

u

nog

bijkomende

vragen

hebben,

kan

u

ons

contacteren. Graag zullen wij u verdere inlichtingen verstrekken.

steeds

Ons adres: Mechelsesteenweg 189
2220 Heist-op-den-Berg
015/ 24 97 85 (IMG Ter Speelbergen)
e-mail: chris.ts@skynet.be
015/ 24 42 85 (directie en secretariaat)
De wijzigingen tegenover vorig schooljaar worden door * aangeduid,
toch blijft het nuttig om alles nog eens door te nemen.
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INVULSTROOKJES

1. LESUREN
* De lesuren worden volgens volgende tijdstippen ingedeeld.
1ste lesuur: 8.50 u tot 9.40 u
2de lesuur: 9.40 u tot 10.30 u
Speeltijd
3de lesuur: 10.45 u tot 11.35 u
4de lesuur: 11.35 u tot 12.25 u
Middagpauze
5de lesuur: 12.50 u tot 13.40 u
6de lesuur: 13.40 u tot 14.30 u
Speeltijd
7de lesuur: 14.45 u tot 15.35 u
Op woensdag starten de lessen om 8.50 u en eindigen om 12.20 u
•

's Morgens ben je welkom op school vanaf 8.30u

•

Woensdagnamiddag is de school gesloten en heb je een vrije
namiddag

2. DIRECTIE
Schoolhoofd Buitengewoon Secundair Onderwijs: Mevr. H.Mens
Telefoonnummer: 015/24 42 85 (Hoofdgebouw, Kastanjedreef)
fax : 015/25 17 44
Voor bijkomende inlichtingen of problemen kan men terecht bij
Chris Van Goethem coördinator Ter Speelbergen BuSo
het telefoonnummer: 015/ 24 97 85 (Ter Speelbergen)
e-mail: Chris.ts@skynet.be
Beschikbaarheid secretariaat (hoofdgebouw) 015/24 42 85
van 8.30u tot 12.20u en van 13.05u tot 16.30u

3. STRUCTUUR I.M.G. Ter Speelbergen
BuSO – Opleidingsvorm 1 (OV 1)
Mechelsesteenweg 189
2220 Heist-op-den-Berg
015/ 24 97 85
De leerlingen van het BuSO – OV 1 in Ter Speelbergen worden
onderverdeeld in vier groepen.
* Elke groep heeft een kleur:
•

Geel (klastitularis:juf Ilse en juf Caroline)

•

roze (klastitularis:juf Martina en juf Katrien VR)

•

oranje (klastitularis:juf Katrien L en juf Sofie)

•

rood (klastitularis:juf Marijke en juf Hilde)

•

groen (klastitularis: Juf Ninke en juf Dina)

Indien het nodig is, zullen we in het belang van de leerling
aanpassingen doen in de samenstelling van de groep. Dit kan alleen na
een grondig overleg met het team in de klassenraad.
Alle leerlingen kunnen, indien nodig, hulp ontvangen van een
logopediste of kinesiste.

4. ZIEKTE / AFWEZIGHEDEN
Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en
deel te nemen aan de buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten.
Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen
gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Je
ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, liefst voor
9u00 ’s morgens of indien mogelijk op voorhand.
Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?
“Geel briefje”: Een verklaring van je ouders (handtekening +
datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie
opeenvolgende kalenderdagen.
Let op: dat kan maximaal 4 keer in een schooljaar. Deze “gele
briefjes” zijn achteraan toegevoegd aan het schoolreglement.
Een medisch attest is nodig:
zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of

▪

meer van die dagen geen lesdagen zijn;
wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte

▪

afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een
eigen verklaring;
als je ziekt bent tijdens stage, studie-uitstappen, sportdagen of

▪

openluchtklassen.

Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet?
In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als
twijfelachtig:
▪

uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft “dixit de
patiënt”);

▪

de datum waarop het attest is opgemaakt, valt niet in de periode
van afwezigheid;

▪

begin- of einddatum zijn vervalst;

▪

het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand
te maken heeft, bijv. de ziekte van één van je ouders, hulp in het
huishouden ....

Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn
Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze
toestemming nodig (bijv. persoonlijke redenen, schoolvervangende
projecten,…). Daarvoor moet je je vooraf wenden tot de directeur. Je
hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om
dit schriftelijk te verantwoorden (bijv. een verklaring van je ouders).

5. LEERLINGENVERVOER
Onze

leerlingen

worden

door

de

schoolbussen

opgehaald

en

thuisgebracht.
Wanneer uw zoon/dochter afwezig is geweest, dient u zelf de
buschauffeur te verwittigen om uw kind terug op te halen.
Busreglement voor de leerling:
▪

De leerlingen gehoorzamen de busbegeleider en de buschauffeur.

▪

De leerlingen blijven op de plaats zitten die hen door de
busbegeleider is aangewezen.

▪

De leerlingen doen hun veiligheidsgordel om, indien aanwezig op de
bus.

▪

Er wordt op de bus niet gegeten, gedronken, gesnoept of gerookt.

▪

De leerlingen moeten ’s morgens tijdig klaar staan aan de
afgesproken halte.

▪

De ramen of deuren van de bus mogen niet geopend worden zonder
toestemming van de busbegeleider.

▪

Het is verboden op of af te stappen bij afwezigheid van de
busbegeleider.

▪

Na het verlaten van de bus bevindt de leerling zich niet meer onder
het toezicht van de busbegeleider. De ouders zijn verantwoordelijk
voor opvang van hun zoon/dochter aan de respectievelijke halte.

▪

De

ouders

zijn

verantwoordelijk

voor

eventuele

kosten

bij

opzettelijke beschadiging.
▪

De leerlingen dienen de chauffeur te verwittigen van hun eventuele
afwezigheid door middel van een briefje van de ouders.

▪

Bij ziekte verwittigen de ouders de chauffeur of de school en geven
indien mogelijk de 1ste dag een ziektebriefje mee met de
begeleider. Bij afwezigheid van meerdere dagen dient de school of
de chauffeur verwittigd te worden wanneer de leerling terug dient
opgehaald te worden

Bij het niet naleven van het busreglement of bij slecht gedrag van de
leerling, kan tijdelijk of definitief het gebruik van de bus ontzegd
worden.
▪

De leerlingen gedragen zich op de bus zoals dit op elk ander
openbaar vervoermiddel vereist is.

Bij eventuele problemen hiermee kan men steeds de school
verwittigen, vragen naar juffrouw Evy

6. C.L.B.-DIENST
Onze school wordt begeleid door:
*Het C.L.B. voor B.O.
Vijfhoek 1 - 2800 Mechelen - 015/41 89 11
Verantwoordelijke: An Hessels
*e-mail: an.hessels@clbkompas.be

Het Gezondheidscentrum
F. Coeckelbergsstraat 4 - 2220 Heist o/d Berg - 015/24 13 12
Wat kan u van deze diensten verwachten?
- studie - en beroepsoriëntering
- studiebegeleiding
- medische begeleiding en preventief onderzoek
- psychosociale begeleiding
- allerlei informatie en documentatie inzake studie - en beroepskeuze
Wanneer ouders toestemming geven tot C.L.B. - begeleiding mag het
C.L.B. relevante gegevens aan de betrokken medewerkers van de
school bezorgen.

7. SCHOOLVERZEKERING
De school is verzekerd bij de maatschappij FIDEA.
De school krijgt van de verzekering een vrijstelling voor “kleine”
ongevalletjes. Deze worden door de schoolverpleegster opgelost en
niet vergoed door de schoolverzekering. De school voorziet dus zelf de
nodige verzorging.
Alle leerlingen zijn volgens de polisvoorwaarden verzekerd op de
dagelijkse, kortste weg en tijdens de normale verplaatsingstijden van
en naar school.
Op school zijn alle leerlingen volgens de polisvoorwaarden verzekerd
voor alle werk-, sport- en verplaatsingsongevallen.
Ongelukken moet men onmiddellijk melden op het secretariaat van
onze school. Hier kan u de nodige verzekeringsdocumenten krijgen.
De

schoolverzekering

dekt

alle

lichamelijke

letsels

volgens

de

polisvoorwaarden, maar geen stoffelijke schade. De schoolpolis kan
ingekeken worden op het secretariaat.

De ouders (of hun familiale verzekering) vergoeden zelf de kosten
indien de leerling schade veroorzaakt aan:
-

eigendommen van de school;

-

eigendommen van medeleerlingen;

-

eigendommen van personeel.

De school is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging
van persoonlijke eigendommen. We raden daarom aan om geen
waardevolle voorwerpen mee naar school te brengen.

8.DIVERSE MEDEDELINGEN
A. Schoolgeld
Het

schoolgeld

is

bedoeld

als

bijdrage

voor

de

dagelijkse

werkingskosten als crea-materiaal, fotokopies, mapjes e.d.
* Dit bedrag bedraagt € 42

en zal in de eerste trimester worden

opgevraagd.
B. Middagmaal.
De leerlingen zorgen zelf voor het middagmaal: dit kan een warme
maaltijd zijn, of een broodmaaltijd.
De kostprijs voor de ganse week bedraagt € 8, te betalen op maandag.
Bij een vakantiedag wordt er € 2 afgetrokken.
C. Dranken
Tijdens het middagmaal voorzien we drank per klas (water, koffie,
thee …)
* Voor de speeltijden kan je een drankje met je kind meegeven. Houdt
er rekening mee dat in onze school alleen gezonde dranken mogen
genuttigd worden Geen frisdranken!! Liefst water.

* Koeken worden meegebracht in een doosje en zonder
papiertjes.
D. Woensdag = fruitdag
Op woensdag is het fruitdag. De leerlingen brengen die dag alleen fruit
mee naar school. Leerlingen die lang op de bus zitten, mogen een
boterham meebrengen die ze voor het vertrek nog opeten.
E. Zwemmen
We gaan wekelijks zwemmen op maandag van 13.30 u tot 14.00u.
Een zwembeurt kost € 2.5, hierin is het busvervoer en de toegang tot
het zwembad inbegrepen. De zwemles is een verplicht lesuur.
F. Kledij
LO: Turnkleren kunnen besteld worden op school (t-shirt met embleem
van de school), sportschoenen en turnbroek brengen de leerlingen van
thuis mee.
*Schoenen: schoenen dienen vast te zitten aan de voet, zodat we
veilig kunnen fietsen, stappen, spelen …, ‘slippers’ is uit den boze.
* Geen te korte rokjes of grote decolleté.
* Aangepaste kledij aan het weer en de activiteit die gepland werd.
Het is wenselijk dat alles gemerkt wordt met de naam van uw kind.
Indien er iets vergeten of verloren is, geef ons gerust een seintje.
G. Uitstappen.
•

zwemmen: de leerlingen gaan zwemmen in het gemeentelijk
zwembad. Gelieve uw kind dan zwemgerief en zwemgeld, 2.5
euro, mee te geven (badpak/zwembroek, proper ondergoed +
kousen, kam).

•

winkelen

•

regelmatige uitstappen binnen de projecten waaraan men werkt
op school.

•

snoezelen

•

sportdagen

•

*openluchtklassen worden dit jaar georganiseerd van maandag
4 juni tot en met vrijdag 8 juni 2018. Meer inlichtingen
volgen via een brief.

•

9.

Schoolreis (einde van het schooljaar)

GESCHATTE

RAMING

VAN

DE

BIJDRAGEN

VOOR

HET

SCHOOLJAAR 2016-2017
1. Schoolgeld: € 42
Dit schoolgeld is bedoeld om en deel van de gebruikte materialen,
copies e.d. te betalen.
2. Middagmaal: € 8/week
3. schoolsport
a. turnkledij : t-shirt € 8
b. zwemmen € 2,5/beurt
c. sportdagen
•

SVS € 12

•

Nethedal € 5

d. Keuzeactiviteiten
e. Volgens de keuze van de leerlingen
▪

Schaatsen €5

▪

Bowling €5

▪

Minigolf €5

▪

Bezoek aan de paardenmelkerij € 2

▪

…..

4. Uitstappen
a. Snoezelen € 4/beurt
b. Ardennen-wandeling € 15

c. Er zullen een aantal uitstappen plaatsvinden in het kader
van het thema waaraan de klas van uw kind werkt. Deze
uitstappen zullen later meegedeeld worden en er zal een
minimale bijdrage voor gevraagd worden.
5. Bosklassen € 140
In al deze uitstappen zit het vervoer met de bus inbegrepen.

AKKOORDVERKLARING Afspraken 2016-2017
Naam leerling ...........................…………………………………………….
gaat akkoord met de inhoud van de infobrochure IMG - Bu.S.O.
“Voor gelezen en akkoord” (eigenhandig te schrijven)
........................................................
Datum + Handtekening ouders / opvoeders,

TOESTEMMING FOTO’S WEBSITE Schooljaar 2016-2017
Ook onze school heeft een eigen website (www.img.heist.be). Op deze
website kan men allerlei nuttige informatie over onze school terugvinden.
Bovendien tonen wij op deze website regelmatig foto’s van de verschillende
activiteiten die onze school inricht. De leerlingen kunnen tijdens de
middagpauze deze foto’s bekijken en eventueel thuis zelf afdrukken. Graag
kregen wij uw toelating om deze foto’s op de website te plaatsen.
De ouders / opvoeders van ……………………………..(naam van het kind) geven
hierbij
○ toelating
○ geen toelating
om de naam of

foto’s van hun kind te gebruiken op de website van de

school.
Datum + Handtekening ouders / opvoeders,

P.S. Gelieve bovenstaande strookjes zo vlug mogelijk met uw kind weer mee
naar school te geven.

