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www.talentenhuis.be

WELKOM
Dag leerlingen, beste ouders
Wij heten jullie van harte welkom in onze school.
Het hele personeel is er klaar voor om er een leerrijk en boeiend
schooljaar van te maken.
Wij vinden het enorm belangrijk om alle kinderen van onze school
op een deskundige, enthousiaste en persoonlijke manier te
begeleiden. Daar staan we borg voor. Bovendien gaan we er alles
aan doen om naast het bijbrengen van kennis ook veel aandacht te
besteden om andere vaardigheden (sociale vaardigheden,
probleemoplossend denken, assertiviteit,…) te verwerven. Zo
kunnen we meebouwen aan de toekomst van elk kind!
Het gehele opvoedingsproject is geïnspireerd vanuit een christelijke,
hedendaagse visie.
Deze infobrochure bevat vooral concrete info. Gelieve ze zorgvuldig
te bewaren en te raadplegen indien nodig. Een digitale versie wordt
ook naar iedereen verstuurd.
We houden er alvast aan u als ouders te danken voor het
vertrouwen dat u stelt in onze school. Mocht u zorgen of vragen
hebben over uw kind, aarzel dan niet ons te contacteren.
U bent altijd van harte welkom.
Directie & schoolteam

NIEUW VANAF DIT SCHOOLJAAR
meer info wetgeving: zie website



MEERDAAGSE UITSTAPPEN

Voor meerdaagse uitstappen (zeeklassen, cultuurklassen, slapen in de
klas, …) mag de school een totaalbedrag van maximum
€ 435,00 (indexaanpassing) voor de hele schoolloopbaan aanrekenen.



GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS

Vanaf het schooljaar 2018-2019 krijgen alle leerlingen op het einde
van het basisonderwijs een getuigschrift. Leerlingen over wie de
klassenraad oordeelt dat ze in voldoende mate de doelen in het
leerplan bereikt hebben, krijgen het getuigschrift basisonderwijs.
De anderen leerlingen krijgen een getuigschrift dat aangeeft welke
doelen ze bereikt hebben.

AANDACHTSPUNTEN


VERLOREN VOORWERPEN

Mogen wij vragen om alle persoonlijke materialen (kledij, boekentas,
pennenzak, turnpantoffels, T-shirts, boterhamdozen, …) van uw kind(eren)
te tekenen met voor- en familienaam.



DRANK TIJDENS MIDDAG

Ook dit schooljaar bieden we enkel nog choco en melk tijdens de
middagpauze.



KINDEROPVANG

Info i.v.m. inschrijvingen, tarieven,
huishoudelijk regelement, …
vindt u op www.bilzen.be/werking-kinderopvang.
Domino - 089 41 89 56.



WIJZIGING PERSOONLIJKE GEGEVENS

Mogen wij vragen om elke wijziging in telefoon- en adresgegevens,
familiale toestand e.d. steeds zo snel mogelijk door te geven op het
secretariaat van de school. U kan dit bij voorkeur via
brigitte.stulens@talentenhuis.be of op het nummer 089 41 54 07.



SCHOOLTOELAGEN

Ook dit schooljaar kunt u ook voor kleuters en lagere schoolkinderen
schooltoelagen aanvragen. U kan uw aanvraag indienen van
1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019.
De formulieren kan u steeds afhalen op het secretariaat van de
school, downloaden via www.studietoelagen.be of aanvragen op het
nummer 1700. Wij raden aan om zoveel mogelijk aanvragen in te
dienen en wij zijn ten alle tijden bereid u bij de aanvraag bij te
staan.



AFVALBELEID: DRANK EN MIDDAGREGELING

Wij verbieden (gevulde) plastic flesjes in onze school omwille van:
--- afvalbeleid
--- lekken in de boekentassen (beschadiging van boeken en
schriften,…)
--- flesjes werden gevuld met sport- en frisdranken (cola).
Dit is in strijd met ons gezondheidsbeleid.
Al onze leerlingen kunnen gebruik maken van verschillende
drankfonteinen die verspreid staan opgesteld in onze school.
--- tijdens en na elke speeltijd,
--- bij het middageten.
--- als het echt warm is ook tijdens de lessen
De jaarlijkse kostprijs hiervoor is geraamd op ± € 15,00 per
leerling.




Afsluitbare lege navulbekers zijn wel toegelaten en kunnen in
de school gevuld worden.
Elke leerling krijgt een persoonlijke drinkbeker die regelmatig
gereinigd wordt. Indien u dit wenst kan deze dagelijks mee
naar huis genomen worden. Gelieve dit dan aan de klasjuf
mede te delen.

De kinderen die blijven eten:


brengen zelf boterhammen mee
in een brooddoos (dus géén aluminiumfolie, …)
en tekenen deze best met voor- en familienaam;



en zijn vrij om een drankje (€ 0,45/flesje) te kopen in de school.
Er is enkel nog keuze tussen melk en choco.
Opgelet: Dit is niet van toepassing voor de kleuters.
Zij drinken enkel water.



Gelieve de kleuters enkel boterhammen mee te geven die echt
dienen opgegeten te worden.

SCHOOLBESTUUR
Onze school is een van de twaalf scholen van de
scholengemeenschap “K.O.D.B.” (Katholiek Onderwijs Dekenaat Bilzen)
Deze twaalf scholen behoren tot één schoolbestuur (vzw K.O.D.B.)
vzw K.O.D.B.
Schoolstraat 45
3740 BILZEN
 089 79 18 96
email: kodb@telenet.be
website: www.kodb.be

ONS SCHOOLTEAM
Wij beschikken over een fijne, deskundige groep leerkrachten om
uw kind van dichtbij te begeleiden. We vertrouwen op uw
bereidwillige medewerking. Bij vragen en problemen staan we
steeds klaar om samen naar een oplossing te zoeken.
KLEUTERSCHOOL
2,5-3j. kleuters (K1a)

: Mevr. Jehaes Sandra
jufsandra@talentenhuis.be

2,5-3j. kleuters (K1b)

: Mevr. Wendy Schoefs
jufwendy@talentenhuis.be

4j. kleuters (K2a)

: Mevr. Hansen Anja
jufanja@talentenhuis.be

4j. kleuters (K2b)

: Mevr. Vandebosch Erna
juferna@talentenhuis.be

5j. kleuters (K3a)

: Mevr. Fransens Martine
jufmartine@talentenhuis.be

5j. kleuters (K3b)

: Juf. Oosterbosch Anke
jufanke@talentenhuis.be

Ambulante leerkracht

: Juf Jackers Nadine
jufnadine@talentenhuis.be

L.O. Kleuters

: Juf Claessens Melissa
jufmelissa@talentenhuis.be

Kinderverzorgster

: Mevr. Magdeleyns Kris
jufkris@talentenhuis.be

LAGERE SCHOOL
1e leerjaar a

: Mevr. Rouffa Katty
jufkatty@talentenhuis.be

1e leerjaar b

: Juf. Lieve Verheyen
juflieve@talentenhuis.be

2e leerjaar a

: Mevr. Schepers Edda
jufedda@talentenhuis.be

Juf. Veerle Boulet
jufveerle@talentenhuis.be

2e leerjaar b

: Juf. Pernot Sofie
jufsofie@talentenhuis.be

3e leerjaar a

:

Mevr. Moors An
jufan@talentenhuis.be

3e leerjaar b

:

Juf Jaspers Sophie
jufsophiej@talentenhuis.be

4e leerjaar a

:

Mevr. Meyers Edith
jufedith@talentenhuis.be

4e leerjaar b

:

Mevr. Hellemans Joke
jufjoke@talentenhuis.be

5e leerjaar a

:

Juf. Moris Mieke
jufmiekem@talentenhuis.be

5e leerjaar b

:

Meester Vos Stan
meesterstan@talentenhuis.be

6e leerjaar a

:

Meester Jorissen Christiaan
meesterchristiaan@talentenhuis.be

Ambulante leerkracht

:

Meester Stephen Jacobs
meesterstephen@talentenhuis.be

Turnleerkracht

: Mevr. Vanreusel Lieve
turnjuflieve@talentenhuis.be

Turnleerkracht

: Mr. Vanoirbeek Bart

meesterbart@talentenhuis.be

BELEIDSONDERSTEUNEND PERSONEEL & ANDEREN
Zorgjuf kleuters

: Mevr. Croes Mieke

Zorgjuf

: Mevr. Thysen Carmen

Zorgjuf bovenbouw
+ beleidsmedewerker

: Mevr. Reyskens Marleen

ICT-coördinator

: Herman Renwa

jufmiekec@talentenhuis.be

zorgjuf@talentenhuis.be
jufmarleenr@talentenhuis.be

meesterherman@talentenhuis.be

DIRECTIE & SECRETARIAAT
Directie

:

Dhr. Jans Jos
info@talentenhuis.be

Administratie
(niet op do NM)

:

Mevr. Stulens Brigitte
brigitte.stulens@talentenhuis.be

ONZE SAMENWERKING MET HET CLB
Onze school werkt samen met het Vrij CLB Zuid-Limburg. Daar staat
een team van deskundigen ter beschikking van de leerlingen en de
ouders, de leerkrachten en de school.
In de brochure “Onderwijsregelgeving” is beschreven op welke wijze
de school en het CLB de ouders en de leerlingen betrekken in het
zorgbeleid. De ouders zijn verplicht mee te werken bij spijbelen en
medische onderzoeken.

Contactadres voor onze school :
VCLB – Afdeling Bilzen
Tweevoetjesweg 2
3740 Bilzen
Algemeen telefoonnummer: 089 51 07 90
Medische vragen: 012 39 83 40
Onze medewerksters:
 Hilde Willems
 Verpleegkundige: Nele Hermans

Openingsuren
Het centrum is open:
 op maandag van 8.30 u. tot 12.30 u.
 op de andere werkdagen van 8.30 u. tot 12.30 u. en
van 13.00 u. tot 17.00 u.
 men kan ook telefonisch een afspraak maken voor een onderhoud
buiten deze kantooruren
 twee dagen in de kerstvakantie (wordt in de pers aangekondigd)
Het centrum is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus en
tijdens de kerst- en de paasvakantie.
Je kunt gewoon binnenlopen op het centrum, maar het is toch
veiliger vooraf een afspraak te maken op het telefoonnummer
089 51 07 90 voor het basis- en secundair onderwijs.
Voor alle medische vragen kunt u terecht op het telefoonnummer
012 39 83 40.

OUDERRAAD
De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school
verhogen. Zij heeft als doel de inspraak van ouders in het lokale
schoolbeleid in goede banen te leiden, onder andere door de
schoolraad te adviseren. Tevens wil de ouderraad de school
financieel ondersteunen en praktische hulp verlenen.
Alle ouders worden op de hoogte gebracht met een beknopt verslag
van de vergadering.
Er is gekozen voor een “open” ouderraad. Dat betekent dat iedereen
die wil, kan toetreden. Er zijn dus geen verkiezingen nodig. Iedereen
die lid wil worden, kan zich opgeven tijdens een vergadering. De
leden van de ouderraad kiezen elke twee jaar uit hun midden een
bestuur.
Voelt u zich ook geroepen om een steentje bij te dragen voor onze
school en onze kinderen? Kom gerust langs op onze vergaderingen.
U kunt altijd contact opnemen met onze bestuursleden.
De volledige lijst ligt ter inzage op het bureau van de school of u kan
even surfen naar onze website: www.talentenhuis.be
Voorzitter:
Dhr. Jans Tommy
voorzitterouderraad@talentenhuis.be

Secretaris:
Dhr. Broux Stefan

Ouderraad
Talentenhuis

TE NOTEREN DATA
OUDERCONTACTEN KLEUTERS
Info en data volgen via briefwisseling doorheen het schooljaar.
RAPPORT en OUDERCONTACT lager
November: donderdag 29 november 2018
Maart:
donderdag 4 april 2019
Juni:
dinsdag 25 juni 2019

CONFERENTIES

: woensdag 10 oktober 2018

1ste COMMUNIE

: zondag 19 mei 2019

donderdag 6 december 2018

ACTIVITEITEN
Veldloop
American Games (5de lj.)
Wandeldag
Familiebrunch (org. Ouderraad)
Alles met de bal (3de lj.)
Grootouderdag lager
Sinterklaasfeest
Kerstinstuif kleuters
Rollebolle (K2a/b en K3a/b)
Kienavond
Schoolfeest lager
Pizzaslag (org. Ouderraad)
Kleuterschoolfeest
Kronkeldiedoe (1a/b en 2a/b)
Slapen in de klas 2de lj.
Schoolreis kleuters
Sportdag
Diploma 5-jarige kleuters
Afscheid 6de lj
Schoolreis lager 1 t/m 6e lj.
Springkastelen kleuters

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

dinsdag 25 september 2018
dinsdag 2 oktober 2018
vrijdag 5 oktober 2018
zondag 7 oktober 2018
vrijdag 12 oktober 2018
donderdag 22 november 2018
maandag 3 december 2018
vrijdag 21 december 2018
dinsdag 15 januari 2019
vrijdag 25 januari 2019
zondag 24 maart 2019
vrijdag 5 april 2019
zondag 5 mei 2019
donderdag 16 mei 2019
dinsdag 28 en woensdag 29 mei 2019
dinsdag 11 juni 2019
maandag 24 juni 2019
woensdag 26 juni 2019
woensdag 26 juni 2019
donderdag 27 juni 2019
donderdag 27 juni 2019

VAKANTIES en VRIJE DAGEN 2018 - 2019
Eerste trimester
Conferentie

: woensdag 10 oktober 2018

Herfstvakantie

: maandag 29 oktober 2018
zondag 4 november 2018

Conferentie

: donderdag 6 december 2018

Kerstvakantie

: maandag 24 december 2018
zondag 6 januari 2019

Tweede trimester
Krokusvakantie

: maandag 4 maart 2019
zondag 10 maart 2019

Vrije dag voor de school

: maandag 25 maart 2019

Paasvakantie

: maandag 8 april 2019
maandag 22 april 2019

Derde trimester
Feest van de Arbeid

: woensdag 1 mei 2019

Vrije dag voor de school

: maandag 6 mei 2019

O.L.H. - Hemelvaart

: donderdag 30 mei 2019

Vrijaf - Brugdag

: vrijdag 31 mei 2019

Pinkstermaandag

: maandag 10 juni 2019

De zomervakantie begint op

zaterdag 29 juni 2019

JAARPLANNING ZWEMMEN 2018 - 2019
10.30u-11.15u

10.30u-11.15u

1A+5A+5B

2A+3A+4A

11.15u-12.00u

11.15u-12.00u

1B+6A

2B+3B+4B

17/09/2018

28/01/2019

24/09/2018

04/02/2019

01/10/2018

11/02/2019

08/10/2018

18/02/2019

15/10/2018

25/02/2019

22/10/2018

11/03/2019

05/11/2018

18/03/2019

12/11/2018

01/04/2019

19/11/2018

29/04/2019

26/11/2018

13/05/2019

03/12/2018

20/05/2019

10/12/2018

27/05/2019

17/12/2018

03/06/2019

07/01/2019

17/06/2019

14/01/2019

24/06/2019

21/01/2019

Kledij: (zie schoolreglement)
 jongens: zwembroek (kleur naar keuze)
 meisjes: ééndelig zwempak (kleur naar keuze)

BIJDRAGEREGELING
Prijzen onder voorbehoud van eventuele prijsschommelingen.

VERPLICHT AANBOD
Vanuit ons opvoedingsproject kiest de school om een aantal verplichte, maar
rijke en kwaliteitsvolle activiteiten aan te bieden.
Wij vragen een bijdrage voor: (prijswijzigingen zijn mogelijk)

1ste kleuterklas – K1a/b
Kleutersportinstuif
Schoolreis: Binnenspeeltuin
Springkastelen
Toneel
Andere activiteiten
Totaal schooljaar 2018 - 2019

€ 1,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 22,00
€ 45,00

2de kleuterklas – K2a/b
Kleutersportinstuif
Rollebolle
Schoolreis: Binnenspeeltuin
Springkastelen
Toneel
Vertelfestival
Andere activiteiten
Totaal schooljaar 2018 - 2019

€ 1,00
€ 3,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 16,00
€ 45,00

3de kleuterklas – K3a/b
Kleutersportinstuif
Rollebolle
Schoolreis: Binnenspeeltuin
Springkastelen
Toneel
Vertelfestival
Andere activiteiten: paddenstoelentocht,
zwemmen, …

Totaal schooljaar 2018 - 2019

€ 1,00
€ 3,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 16,00
€ 45,00

1ste leerjaar a/b
Kronkeldiedoe
Schoolreis
Sportinstuif
Toneel
Turn T-shirt
Vertelfestival
Zwemmen 16 x (€ 2,40 per keer)
Andere activiteiten (sportdag, …)
Totaal schooljaar 2018 - 2019

€ 3,50
€ 25,00
€ 1,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 38,40
€ 4,10
€ 85,00

2de leerjaar a/b
Kronkeldiedoe
Schoolreis
Sportinstuif
Toneel
Vertelfestival
Zwemmen – 15 x (€ 2,40 per keer)
Andere activiteiten (sportdag, …)
Totaal schooljaar 2018 - 2019

€ 3,50
€ 25,00
€ 1,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 36,00
€ 11,50
€ 85,00

3de leerjaar a/b
Alles met de bal
Schoolreis
Sportinstuif
Toneel
Vertelfestival
Zwemmen 15 x (€ 2,40 per keer)
Andere activiteiten (sportdag, mr. op de fiets, …)
Totaal schooljaar 2018 - 2019

€ 3,00
€ 25,00
€ 1,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 36,00
€ 12,00
€ 85,00

4de leerjaar a/b
Schoolreis
Sportinstuif
Toneel
Vertelfestival
Zwemmen – 15 x (€ 2,40 per keer)
Andere activiteiten: (sportdag, mr. op de fiets, …)
Totaal schooljaar 2018 - 2019

€ 25,00
€ 1,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 36,00
€ 17,40
€ 85,00

5de leerjaar a/b
American Games
Schoolreis
Toneel
Vertelfestival
Zweminstuif
Zwemmen – 16 x (€ 2,40 per keer)
Andere activiteiten: (sportdag, …)
Totaal schooljaar 2018 - 2019

€ 3,00
€ 25,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 1,50
€ 38,40
€ 9,10
€ 85,00

6de leerjaar a
Schoolreis
Toneel
Vertelfestival
Zweminstuif
Andere activiteiten (sportdag, opera, …)
Totaal schooljaar 2018 – 2019

€ 25,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 1,50
€ 50,50
€ 85,00

NIET-VERPLICHT AANBOD

Kleuters
Middagtoezicht
Drank
Tijdschrift Averbode - jaarabonnement
Vakantieblaadjes – 5-j. kleuters
Vakantieboeken
Water (gekoeld en uit fles) – jaarbasis

€
€
€
€
€
€

0,20/dag
0,45/drankje
36,00
7,50
6,00
20,00

Lager onderwijs
Middagtoezicht
Drank
Nieuwjaarsbrieven
Tijdschrift Averbode - jaarabonnement
Vakantieblaadjes
Vakantieboeken - (+ vakantieboek Frans 3de
Water (gekoeld en uit fles) - jaarbasis

€ 0,20/dag
€ 0,45/drankje
0,75/stuk
€ 38,00
€ 7,50
gr.) € 6,00 - € 11,00
€ 20,00

Meerdaagse uitstappen – max. € 435/schoolloopbaan
Slapen in de klas 2de leerjaar

Dit wordt later medegedeeld.

VEILIG NAAR SCHOOL
Door hun kleine gestalte kunnen jonge kinderen de verkeerssituatie niet overzien.
Ze gedragen zich heel spontaan, zijn gemakkelijk af te leiden, geraken gemakkelijk
in paniek. Voor kinderen is de oversteektaak bijzonder ingewikkeld. Laten we dat
eenvoudig houden en veel oefenen. Ook op school wordt er veel geoefend rond
verkeer.
Geef als (groot)ouder altijd het goede voorbeeld!

1 Met de fiets naar school





Jonge fietsers vallen gemakkelijk. Hoofdletsels zijn vaak het gevolg. Een fietshelm kan
geen ongeval voorkomen maar kan zorgen dat het kind minder letsel oploopt.
Laat je kind goed opvallen in het verkeer, ook als voetganger. Doe je kind een
veiligheidshesje dragen.
Zorg voor een goed uitgeruste fiets, zoals wettelijk voorzien: een wit voorlicht, een rood
achterlicht, een goede rem op voor- en achterwiel, een witte reflector vooraan, een
rode achteraan, oranje reflectoren in de wielen of lichtweerkaatsende banden.
Verken vooraf de te volgen schoolroute. Zo kun je vooraf ervaren wat de gevaarlijke en
te mijden plekken zijn.

2 Met de auto naar school



Laat de kinderen op een veilige plaats in- en uitstappen (stoepkant). Vervoer niet meer
kinderen dan er gordels zijn. Een kind op een schoot laten zitten is heel gevaarlijk.
Parkeer je auto op de juiste plaats aan de school én matig je snelheid.

3 Te voet naar school






Zoek de veiligste schoolroute en niet de kortste.
Geef het kind de tijd om rustig over te steken. Let ook op een zebrapad op naderende
auto’s.
Benadruk dat het kind nooit mag hollen.
Doe het kind een veiligheidsvestje dragen. Zo valt het op in het verkeer.
Kijk goed naar onze verkeersmannetjes.

Gouden gedragsregels
Toon respect voor elkaar.
Houd voldoende afstand.
Rijd ontspannen en rustig.
Denk en kijk vooruit.
Haal veilig in.
Geef tijdig richting aan.
Rijd niet onnodig links.
Respecteer de verkeersregels.
Parkeer aan de school op de correcte manier.

WEGCODE SCHOOLOMGEVING
Volgens de wegcode mag men op een verhoogd plateau

 niet parkeren
 niet stilstaan
 en niet inhalen.

Maximaal toegelaten snelheid = 30 km/h

Er mag NIET op de stoep geparkeerd worden.

ENKELE NUTTIGE TIPS VOOR DE OUDERS
1.

Maak afspraken met uw kind zodat hij/zij en u weten wat te doen
ingeval van onverwachte situaties (boterhammen vergeten / iets
verloren / turn- of zwemgerief vergeten / u bent door omstandigheden
later of komt zelfs niet opdagen aan de poort / u bent niet thuis).

2.

Persoonlijk materiaal (turn- en zwemgerief, handdoeken, mutsen,
jassen, boterhammendoos, geldkoffertje…) wordt getekend met naam.

3.

Iets verloren? Alles wordt op het secretariaat van de school verzameld.
De verloren voorwerpen worden tot op het einde van het schooljaar
bewaard.

4.

Geef alleen geld mee naar school als dat schriftelijk wordt gevraagd.

5.

Als u geld meegeeft (liefst het juiste bedrag), laat dit opbergen in een
geldkokertje, geldtasje of briefomslag met daarop ook de voornaam en
naam.

6.

Waardevolle spulletjes zoals mooie balpennen, GSM, een mooie pop of
computerspelletje blijven thuis, want het is niet fijn als dergelijke dingen
beschadigd worden in de school. En dat is gauw gebeurd.

7.

Kledij bij zomerse temperaturen
 T-shirts of topjes met schouderbrede bandjes toegelaten.
Dus géén spaghettibandjes!
 géén ontblote buikjes!
 Korte broekjes: lengte zoals een voetbalshort. Korter mag niet!

8.

Leerlingfacturatie: Uw kind krijgt een 5-tal schoolrekeningen, verspreid
over het schooljaar, mee naar huis. Mogen wij vragen om deze tijdig te
betalen en steeds het correcte bedrag (geen afronding) over te
schrijven. Gebruik ook steeds de gestructureerde mededeling.

9.

Let op! Ouders kunnen slechts 4x zelf een briefje schrijven wegens
ziekte. Vanaf de vijfde afwezigheid moet er een medisch attest
voorgelegd worden.
Bezorg de afwezigheidsbriefje ook binnen de 2 weken aan de
klastitularis van uw kind. Nadien wordt de afwezigheid als problematisch
genoteerd. Na 5 halve kalenderdagen problematische afwezigheid wordt
het CLB op de hoogte gebracht.
We houden eraan u als ouders te danken voor het vertrouwen
dat u in onze school stelt. We zijn ervan overtuigd dat we samen
een leerrijk, gelukkig schooljaar tegemoet gaan.

VERZEKERING SCHOOLONGEVALLEN
De school heeft een polis schoolongevallen afgesloten bij het
 Interdiocesaan Centrum - Afdeling Hasselt
Kempische Steenweg 404
3500 HASSELT
 Polisnummer: 11/15291240236
Wanneer zich een schoolongeval voordoet dienen er 3
documenten ingevuld te worden. (te verkrijgen bij de
klastitularis of op het secretariaat)
1)

Schadeformulier: in te vullen en te ondertekenen door
de ouders, leerkracht of directie.

2)

Geneeskundig getuigschrift: in te vullen door de behandelende
geneesheer, tandarts,…
of attest tandletsel (apart formulier)
verkrijgbaar op het secretariaat
 Bezorg deze 2 documenten zo snel mogelijk op het
secretariaat van de school zodat er een dossier geopend
kan worden bij onze verzekeringsmaatschappij.

3)

Uitgavenstaat:
 Invullen van persoonlijke gegevens + rekeningnummer
 Onkostennota’s, kwijtschriften, facturen, … toevoegen
 Ondertekenen

LET OP: De verzekeringsmaatschappij betaalt nooit rechtstreeks
aan de schuldeisers.
Betaal dus steeds eerst alle rekeningen vooraleer u ze op
het secretariaat bezorgt.
De verwerkingstijd bedraagt soms een maand vooraleer u
de gemaakte onkosten teruggestort krijgt.
Indien het gaat om grote bedragen (naar aanleiding van
bijv. operatie), bezorg de rekening/factuur dan zo snel
mogelijk op het secretariaat. Op deze manier ontvangt u
het geld tijdig voor de vervaldatum van de factuur.

SCHOOLFACTURATIE
Schoolrekening 1
 Alle klassen: MTZ / drank juni vorig schooljaar
Niet aangerekende activiteiten vorig schooljaar
en eventuele correcties
 Op datum van 30/06 en meegegeven in september
Schoolrekening 2
 Periode september – oktober
 Op datum van 28/10 en meegegeven na de herfstvakantie
Schoolrekening 3
 Periode november – december
 Op datum van 21/12 en meegegeven na de kerstvakantie
Schoolrekening 4
 Periode januari – februari – maart
 Op datum van 29/03/2019 en meegegeven na de paasvakantie
Schoolrekening 5
 t/m 5de leerjaar: - activiteiten april – mei
- MTZ / drank april – mei
 Op datum van 31/05/’19 en meegegeven einde schooljaar.
 6de leerjaar: - activiteiten april – mei – juni
- MTZ / Drank april – mei – juni
 Op datum van 30/06/’19 en meegegeven einde schooljaar.

Gelieve bij betaling van de schoolrekening steeds gebruik te
maken van de gestructureerde mededeling.

