Infobrochure
BuSO OV1

Schooljaar 2019 – 2020
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Beste Ouders,
September 2019 een nieuwe start… voor alle leerlingen maar zeker een speciale
start voor onze nieuwe leerlingen. Wij heten ze van harte welkom!
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.We heten juf Lenka welkom in ons team en vanaf nu zal juf Hilde de
coördinatiefunctie van juf Chris overnemen.
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 steeds contacteren. Graag
zullen wij u verdere inlichtingen verstrekken.
Ons adres: Mechelsesteenweg 189
2220 Heist-op-den-Berg
015/ 24 97 85 (IMG Ter Speelbergen)
015/24 42 85 (directie en secretariaat)

NIEUW!

e-mail: ov1.ts@img-heist.be
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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 en Mevr.
A.Michiels
Telefoonnummer: 015/24 42 85 (Hoofdgebouw, Kastanjedreef)
fax : 015/25 17 44
Voor bijkomende inlichtingen of problemen kan men terecht bij het secretariaat
(hoofdgebouw) 015/24 42 85
van 8.30u tot 12.20u en van 13.05u tot 16.30u
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3. STRUCTUUR I.M.G. Ter Speelbergen
BuSO – Opleidingsvorm 1 (OV 1)
Mechelsesteenweg 189
2220 Heist-op-den-Berg
015/ 24 97 85

NIEUW !
Coördinator Ter Speelbergen BuSo: Hilde Saelen
telefoonnummer: 015/ 24 97 85 (Ter Speelbergen)
e-mail: ov1.ts@img-heist.be
De leerlingen van het BuSO – OV 1 in Ter Speelbergen worden onderverdeeld in 5
groepen.
Elke groep heeft een kleur:
•

Geel: Juf Ilse en Juf Marie

•

Roze: Juf Ninke en juf Anja

•

Oranje: Juf Katrien en Juf Sofie

•

Rood: Juf Marijke en juf Dina (door bevallingsverlof vervangen door juf
Lenka)

•

Groen: Juf Katrien en juf Martina

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 (juf
Sofie) of kinesiste (juf Geert of juf An).
4. ZIEKTE / AFWEZIGHEDEN

HEEL BELANGRIJK!
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De leerlingen zijn verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en
deel

te

nemen

afwezigheid

aan

moet

de

buitenschoolse

gewettigd

worden.

(lesvervangende)

In

sommige

activiteiten.

gevallen

gebeurt

Elke
dat

automatisch als de juiste documenten worden binnengebracht. De 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 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 de leerling 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek is, zelfs als één of meer

§

van die dagen geen lesdagen zijn; bv. vrijdag, zaterdag, zondag, maandag
wanneer de ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om

§

medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring;
als de leerling ziek is 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 ....
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Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn
Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heeft de leerling de
toestemming van de directie 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.
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§

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

§

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

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

6. C.L.B.-DIENST

NIEUW !

De CLB-diensten werden hervormd en onze school wordt voortaan begeleid door:
Clb Het kompas
Fr. Coeckelbergsstraat 2 - 2220 Heist o/d Berg - 015/24 13 12
015/248110
*Het Gezondheidscentrum
Fr. 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
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Wanneer ouders toestemming geven tot C.L.B. - begeleiding mag het C.L.B.
relevante gegevens aan de betrokken medewerkers van de school bezorgen.
In bijlage :
•

Begeleidende brief over de werking clb

•

Brochure Besmettelijke ziekten en Algemene hygiëne

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.
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8. DIVERSE MEDEDELINGEN
A. Schoolgeld
Het schoolgeld is bedoeld als bijdrage voor de dagelijkse werkingskosten als creamateriaal, fotokopies, mapjes e.d.
Dit bedrag bedraagt € 42 en zal, gespreid over 3 trimesters, worden opgehaald.
(€15 voor het eerste trimester, €15 voor het tweede trimester, €12 voor het derde
trimester)
B. Middagmaal.
De leerlingen zorgen in de klas 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. 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.

D. Afvalarme school
We ijveren voor een afvalarme school daarom:
Een brooddoos of snackdoosje waarin je de snackjes of koekjes mee kan
geven, de papieren verpakking laten we thuis. Dit laat u toe om grotere
verpakkingen te kopen, dit is goedkoper en milieuvriendelijker.
Water in goed sluitende drinkbussen. Indien u toch water in aparte
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verpakkingen meegeeft zal de lege verpakking terug mee naar huis gegeven
worden.
.
E. Oudercontacten:
3 maal per jaar is er een georganiseerd oudercontact.
•

begin september

•

laatste woensdag voor het kerstverlof

•

laatste woensdag voor het einde van het schooljaar

De ouders krijgen een afspraak uur toegewezen, de leerkracht maakt een kwartier
vrij voor elke leerling. Gelieve u stipt te houden aan de afspraak. De leerlingen zelf
zijn niet aanwezig op het oudercontact.
Bij problemen of vragen kan u telefonisch of via mail contact opnemen met de
coördinator of de leerkrachten.
F. Zwemmen
We gaan wekelijks zwemmen op maandag van 13.30 u tot 14.00u.
Een zwembeurt kost € 4, hierin is het busvervoer en de toegang tot het zwembad
inbegrepen. De zwemles is een verplicht lesuur.

G. Kledij
De kledij van de leerlingen moet netjes zijn en aangepast zijn aan de
activiteiten van de dag. (dit kan je zien op de uurrooster die de leerkracht
van de klas zal meegeven). Hoge hakken en teenslippers zijn verboden,
evenals te korte rokjes en te korte shorts.
Geen slippers, voor de veiligheid vragen wij dat schoenen minstens een
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riempje aan de hiel van de voet hebben.
Petten en sjaals blijven steeds in de gang en worden dus niet in de klas
gedragen.

H. LO: Turnshirt kan besteld worden op school (t-shirt met embleem van de
school), sportschoenen (liefst loopschoenen ipv turnpantoffels) en turnbroek
brengen de leerlingen van thuis mee.
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.

I. Boekentas
De leerlingen brengen een pennenzak mee met daarin een balpen, een
potlood,een schaar, een gom en een lijmstift (pritt), eventueel kleurpotloden
(niet verplicht). Op die manier willen we de leerlingen leren zorg te dragen
voor eigen materiaal.
Ze brengen ook een ringkaft mee met 2 ringen voor hun agenda.
Gelieve hun agenda elke dag in te kijken en uit hun boekentas regelmatig
het overtollige materiaal uit te halen.

J. Website
Onze website van de school is www.img-heist.be .
Om Ter Speelbergen terug te vinden klikt u onderaan bij secundair op OV1
Ter Speelbergen.
Hier vindt u zowel de kalender met de activiteiten als enkele foto’s.
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K. Uitstappen.
•

zwemmen: de leerlingen gaan zwemmen in het gemeentelijk zwembad.
Gelieve uw zoon/dochter dan zwemgerief en zwemgeld, 4 euro, mee te
geven (badpak/zwembroek, proper ondergoed + kousen, kam, 2
handdoeken)

•

winkelen

•

regelmatige uitstappen binnen de projecten waaraan men werkt op school.

•

sportdagen

•

openluchtklassen worden dit jaar georganiseerd van maandag 25 mei tot
en met vrijdag 29 mei 2020. Meer inlichtingen volgen via een brief.

•

Schoolreis (einde van het schooljaar)

9. GESCHATTE RAMING VAN DE BIJDRAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR
2019-2020
1. Schoolgeld:
a. Eerste trimester €15
b. Tweede trimester €15
c. Derde trimester €12
Dit schoolgeld is bedoeld om een deel van de gebruikte materialen, copies e.d.
te betalen.
2. Middagmaal: € 8/week
3. schoolsport
a. turnkledij : t-shirt : € 8
b. zwemmen € 4/beurt
c. sportdagen
•

SVS € 12

•

Schoolsportdag € 5

4. Keuzeactiviteiten, volgens de keuze van de leerlingen
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§

Schaatsen €5

§

Bowling €5

§

Minigolf €5

§

…..

5. Uitstappen
a. Ardennen-wandeling € 15
b. 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.
6. Bosklassen € 160
In al deze uitstappen zit het vervoer met de bus inbegrepen.
In bijlage :
Brief clb
Brochure: besmettelijke ziekten en hygiënemaatregelen
Afwezigheidsbriefjes
kalender
In te vullen en terug mee te geven!!!!
Gezondheidsfiche
Privacyformulier
Akkoordverklaring
Enkele data om te onthouden voor het schooljaar 2019-2020
11 September: geen school, leerkrachten stippelen de individuele trajecten per
leerling uit.
30 september: facultatieve verlofdag
11 oktober: pedagogische studiedag, de leerlingen hebben geen school.
12 oktober: bal van Hallaar
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25 oktober: sponsortocht
26 oktober tot 3 november: herfstvakantie
11 november: wapenstilstand, vrije dag
6 december : Sinterklaasfeest
10 en 11 december : evaluatiedagen, de leerlingen hebben geen school
18 december: oudercontact
21 december tot 5 januari : kerstvakantie
31 januari: facultatieve verlofdag
14 februari : fuif
22 februari tot 1 maart: krokusvakantie
4 tot 19 april: paasvakantie
1 mei: vrije dag, dag van de arbeid
21 mei: Ons Heer Hemelvaart, vrije dag
22 mei: vrije dag
25 mei tot 29 mei: bosklassen
1 juni: pinkstermaandag, geen school
19 juni: halve dag school
21 juni: restaurantdag
23 en 24 juni : evaluatiedagen, vrije dag
24 juni: oudercontact
30 juni: rapport, halve dag
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