Maarkedal, 28 augustus 2021

Aan alle ouders van onze leerlingen

Beste ouders,
Uw kind is ingeschreven als regelmatige leerling in de Basisschool Omer Wattez. Wij stellen
dit heel erg op prijs en danken u dan ook voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.
Met alle middelen zal het schoolteam zich inzetten om uw vertrouwen in de school, het
onderwijs en de opvoeding niet te beschamen. Daarom ook durven wij rekenen op uw
positieve samenwerking.
Door samen te denken, te spreken en te handelen bouwen wij samen aan de toekomst van
uw kind.

Vooraf : info m.b.t. Corona

We kunnen vanaf 1 september iets soepeler regels hanteren.
* Ouders mogen MET MONDMASKERS de kinderen komen afhalen op de speelplaatsen.
Gelieve wel zo snel mogelijk het schooldomein te verlaten en niet te blijven rondhangen.
Zelfde regel voor de voor- en naschoolse opvang.
* in de klassen dragen leerlingen en leerkrachten geen mondmaskers meer. Handen worden
wel nog ontsmet bij het binnengaan van de klassen.
* voorzie zeker nog een extra trui voor je kind, want we blijven zwaar inzetten op ventilatie en
verluchting.
* hou zieke kinderen zeker thuis en breng de school op de hoogte.
* ingang kinderen lagere afdeling : poortje aan de hoofdingang van de Schoolstraat
* ingang kleuters : grote schuifpoort aan de Kolpaartstraat.
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Jaarlijkse info

Lestijden

Voormiddag: van 8.45 u. tot 11.55 u.(op woensdag tot 11.30 u.)
Namiddag: van 13.00 u. tot 15.45 u. (op vrijdag tot 15.00 u. !)

Woensdag fruitdag
Vanaf woensdag 8 september 2021 wordt elke woensdag : “Woensdag fruitdag”. Concreet
betekent dit dat er tijdens de voormiddagspeeltijd alleen nog maar fruit wordt gegeten.
Koeken, boterhammen of andere snacks worden op die dag niet toegestaan. Ouders kunnen
ervoor kiezen om de kinderen zelf fruit mee te geven of fruit aan te schaffen op school tegen
een lage prijs. Meer info hierover vindt u in het reeds toegestuurde inschrijvingsformulier of
op de website bij info “Fruitdag” : http://wordpress.omerwattez.eu/?page_id=7149

Aanwezigheid
Om het normale lesverloop niet te verstoren en de kinderen geen belangrijke lesmomenten te
laten missen dringen wij er op aan dat alle leerlingen, dus ook de kleuters, zowel ’s morgens
(8.45 u.) als ’s namiddags (13.00 u.) tijdig op school zouden aanwezig zijn.

Regeling bij laattijdig aankomen
Bij leerplichtige leerlingen die niet om 08:45 (voormiddag) en 13:00 (namiddag) aanwezig
zijn op school wordt het tijdstip van aankomst in de agenda genoteerd. Als dit meer dan vijf
keer voorvalt dienen wij het CLB in te schakelen en wordt er een dossier “problematische
afwezigheid” opgestart.
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Indienen afwezigheidsbriefjes leerplichtige leerlingen

OPGELET ! sedert 1 september 2020 : leerplicht vanaf de derde kleuterklas
(snipperdagen, vakanties tijdens het schooljaar, dagje uit, … kan niet meer in de derde
kleuterklas)
Het departement onderwijs werkt met een digitaal communicatiesysteem waarbij de
afwezigheden dagelijks worden doorgegeven aan het departement. Doktersattesten bij
afwezigheid dienen binnen de 5 kalenderdagen bij de klastitularis ingediend te zien. Attesten
die ingediend worden na 5 kalenderdagen zijn niet meer geldig en dan wordt de afwezigheid
beschouwd als een onwettige afwezigheid. Aanpassingen kunnen na deze 5 kalenderdagen
niet meer gebeuren.

Gezondheidsbeleid en afvalpreventie
1. Dranken : water, water en nog eens water !
Iedere Vlaamse basisschool heeft een gezondheidsbeleid, ook onze school.
Frisdranken en energiedranken zijn allang niet meer toegelaten op school
(ook niet voor de kinderen die boterhammen blijven eten). Tijdens alle pauzes
kan er enkel nog plat water gedronken worden. Kinderen voorzien zelf hun water.

Tijdens de middagpauze wordt er door iedereen plat water gedronken (ook de
boterhameters). Zij brengen het water zelf mee of krijgen dit aangeboden door de school. De
boterhameters kunnen ook soep aankopen. Kinderen die een warm middagmaal nuttigen
krijgen sowieso soep.
2. Gezonde tussendoortjes
Een lijst opmaken met alles wat mag en niet mag is een onbegonnen werk. Daarom rekenen
we op uw gezond verstand en medewerking om uw kinderen gezonde tussendoortjes mee te
geven. We blijven nog steeds inzetten op fruit & groenten of een droge koek.
Wat kan absoluut niet: producten met chocolade / choco, snoep, chips, aperitiefkoekjes en
aperitiefhapjes.
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Verkeersveiligheid
Proefproject : de fietsers zullen dit jaar via de Hofveldstraat de school verlaten. Meester Wim
en juf Lien zijn de vaste begeleiders. Wij proberen deze nieuwe plaats uit omdat we
vaststelden dat er minder veilige situaties waren in de Kolpaartstraat. Begin november
evalueren we deze nieuwe uitgang. Alle fietsers gebruiken dezelfde uitgangsweg.
Belangrijk: kinderen jonger dan 10 mogen in alle omstandigheden de trottoirs en verhoogde
bermen gebruiken om op te fietsen.
Graag aandacht voor :

-

- Zone 30 km
- Dragen van de veiligheidsgordels
- Parkeren in de juiste rijrichting
Verboden te parkeren / stil te staan op de voorbehouden plaats van de schoolbus
- Verboden te parkeren op de Kiss & Ride
- Verboden te parkeren / stil te staan op de verhoogde inrichting
- Verboden te keren in de Kolpaartstraat.

Afvalpreventie
Kinderen die zelf nog water meebrengen dienen deze drank mee te brengen in een drinkfles
of in een herbruikbare plastic fles met de naam op de fles genoteerd!
Het andere afval wordt gesorteerd in 3 vuilniscontainers : PMD, GFT en RESTafval

Turnkledij
Dragen van turnkledij in de lagere afdeling is een must. De geschikte kledij bestaat uit :Tshirt met schoollogo, sportbroekje (liefst zwart), sportkousen en sportschoenen). We
verwachten dat ieder kind tegen ten laatste maandag 6 september 2021 in orde is met zijn
turnkledij
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De maximumfactuur
De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten,
schooluitstappen van één dag, … Ook materialen die de kinderen verplicht via de school
moeten aankopen, vallen hieronder (bv. bijdrage voor zwemactiviteiten, verplicht abonnement
op tijdschriften, …).
Het turnpak met logo van de school valt niet onder het principe van de scherpe
maximumfactuur. De scherpe maximumfactuur wordt per schooljaar begrensd op 45 euro
voor de kleuters en 90 euro voor een kind van de lagere school. Deze bedragen zijn
aangepast aan de gezondheidsindex in maart 2020)
De minder scherpe maximumfactuur omvat meerdaagse uitstappen (GWP) voor één of
meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren (bijv. bos- en zeeklas, plattelandsklas, …).
De minder scherpe maximumfactuur wordt begrensd op 0 euro voor een kleuter en 445 euro
voor een kind uit de lagere school en dit voor de volledige duur van het lager onderwijs.
De leerlingen die niet deelnemen aan een GWP moeten deelnemen aan een voor hen
georganiseerde reeks van activiteiten, die zo dicht mogelijk aansluiten bij de pedagogischdidactische aanpak die buiten de school aan de andere leerlingen wordt aangeboden.
Schoolrestaurant
Prijzen warme maaltijden en dranken
De samenwerking met de vaste cateraar Sodexo en de scholengroep werd stopgezet. Via een
noodprocedure werd de firma Willequet aangesteld om voorlopig warme maaltijden te
leveren aan onze school. Er is momenteel nog geen verhoging van de prijzen. Het dessert
in de lagere afdeling valt weg.
De prijzen van de maaltijden : Kleuters betalen € 3,00, leerlingen uit het eerste en tweede
leerjaar € 3,50 en vanaf het derde leerjaar € 4,00.
De kinderen kunnen ook een eigen lunchpakket meebrengen. Hierbij kunnen zij dan voor
€ 0.80 warme soep krijgen. Een drankje van thuis meebrengen is uiteraard ook toegelaten,
maar tijdens de middagpauze wordt er enkel water of soep gedronken! Andere dranken
zijn niet toegestaan.
Water is de vaste drank op school. Wij verkopen geen flesjes water meer op school. De
leerlingen kunnen hun drinkwaterflessen bijvullen aan het watertappunt.
Zwemmen
De leerlingen van de derde kleuterklas gaan 5 keer per schooljaar zwemmen :
watergewenning.
De leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar gaan om de 2 weken SAMEN zwemmen
(15 beurten over een volledig schooljaar). Er worden 3 niveaugroepen gemaakt en we hebben
2 leerkrachten LO die het zwemmen aanleren.
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De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar gaan 5 keer per jaar
(onderhouds)zwemmen.
De kostprijs van een zwembeurt + busvervoer voor de lagere afdeling bedraagt € 3,00
De kostprijs van een zwembeurt + busvervoer voor K3 bedraagt € 1,80
De exacte data worden u meegedeeld door de leerkrachten en staan steeds op de
maandplanning én op de website. http://wordpress.omerwattez.eu/?page_id=5538
Facturatie
Wij werken met het systeem van maandelijkse facturatie. In de klas wordt, behalve in
uitzonderlijke omstandigheden, geen geld meer ingezameld. Zo blijft er meer tijd over voor de
echte schoolactiviteiten.
In het begin van de volgende maand krijgt u een verzamelfactuur over het verbruik van uw
kind gedurende de voorbije maand. Deze factuur zal naast het busgeld, de maaltijden en de
dranken ook andere zaken zoals T-shirt, toneel, studiereizen, … vermelden. Wij willen om
praktische en veiligheidsredenen de omloop van cash geld zoveel mogelijk beperken.
U kunt betalen via domiciliëring: U krijgt de factuur via uw kind thuis. De betaling wordt
automatisch geregeld met uw bankinstelling. Eventuele fouten in de factuur mag u melden op
het secretariaat. Deze worden dan de maand daarna rechtgezet.
Dit is de eenvoudigste en meest aanbevolen manier.
Ouders die kiezen voor domiciliëring krijgen de factuur in de mailbox.
Of via overschrijving: u krijgt de factuur via uw kind (in de boekentas) en betaalt per
kerende.

Schoolbus
Voor de verplaatsingen van huis naar school en terug kunnen de kinderen in sommige
gevallen gebruik maken van de vervoersdienst georganiseerd door de “De Lijn”. Contacteer
steeds het secretariaat als u wilt weten of uw kind(eren) hiervoor in aanmerking komen.
Volledig schooljaar
 Kleuters tot en met 5 jaar rijden gratis mee
 Niet-rechthebbende leerlingen betalen 54 euro per schooljaar.
(Er zijn geen gezinskortingen meer en er zijn ook geen reductiekaarten meer geldig)
Kostprijs per rit
 1,80 euro (ongeacht het aantal zones)
Aanvragen om mee te gaan met de bus dienen minstens 10 werkdagen voor de
startdatum aangevraagd te worden.
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Schoolbenodigdheden
In principe zorgt de school zelf voor alle schoolbenodigdheden met uitzondering van
boekentas, schrijf-, zwem- en turngerief. Tijdens de les lichamelijke opvoeding dragen alle
leerlingen het T-shirt met het schoollogo, een zwarte turnbroek en turnpantoffels. Het T-shirt
is verkrijgbaar op school voor de prijs van € 10. Iedere nieuwe leerling krijgt zijn eerste Tshirt gratis.
De lijst benodigdheden voor de lagere afdeling vindt u hier :
http://wordpress.omerwattez.eu/?p=8904

Verzekering
De school is verzekerd bij ETHIAS, Prins Bisschopsingel 73, 3500 Hasselt.
Op weg van huis naar school en van school naar huis, via de veiligste weg en in de kortst
mogelijke tijd, is je kind verzekerd tegen ongevallen. Ook op school gedurende de lessen,
activiteiten, recreaties, sport en alle door de school buiten het schooldomein georganiseerde
lessen of manifestaties blijven de poliswaarden van toepassing. De aangifte van een ongeval
dient binnen de 24 uur te gebeuren.
Gelieve bij een ongeval het formulier “aangifte schoolongeval” door de dokter te laten
invullen en ons onmiddellijk terug te bezorgen.
De school geeft het ongeval online door. Achteraf ontvangt u thuis de nodige informatie.
Het verschil zal u dan door de schoolverzekering worden terugbetaald. Schade aan kledij,
brillen, m.a.w. stoffelijke schade, wordt slechts uitzonderlijk en in welbepaalde
omstandigheden gedekt door de schoolverzekering.

Voor - en naschoolse opvang
Ochtend: (45 minuten gratis)
Van 7.15 u. tot 8 u. betalend: € 0.75 per begonnen kwartier
Vanaf 8 uur tot de aanvang van de lessen om 8.45 u. is de opvang gratis.
Middag:
Volledig gratis
Avond: (30 minuten gratis)
Er is opvang voorzien tot 18.00 u. (vrijdag tot 17.30 u.)
Van 15.45 u. tot 16.15 u. is de opvang gratis.
Vanaf 16.15 u. wordt eveneens € 0.75 per begonnen kwartier betaald.
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Woensdag: (30 minuten gratis)
Gratis opvang van 11.30 u. tot 12.00 u. Vanaf 12.00 u. wordt eveneens € 0,75 per begonnen
kwartier betaald. Opvang tot 12.30 u.
BELANGRIJK : zorg zeker voor een vieruurtje voor je kind als hij/zij in de opvang blijft.
Betaling:
De aanwezigheden in de opvang worden bijgehouden door de verantwoordelijke
begeleider(s). De aanwezigheden staan op naam van de leerling en worden bijgehouden door
de verantwoordelijke begeleider. Iedere maand krijgt u een overzicht en worden de kosten
vermeld op uw maandelijkse schoolfactuur.
Erkende opvang
Onze opvang is erkend en de kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Rond 30 april krijgt u dan ook
een document om te gebruiken bij de aangifte van uw belastingen.

CLB-begeleiding
De school heeft permanente begeleiding van het Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) van
het Gemeenschapsonderwijs:
CLB hoofdzetel
Eindrieskaai 11 - 9700 Oudenaarde
Tel: 055 \ 33 74 70
Fax: 055 \ 33 74 71
clb.oudenaarde@g-o.be
Verantwoordelijken voor onze school
Verpleegster : Mevr. Kathy Martens
Psycho-pedagogisch consulente : Mevr. Natacha Aleksic
Maatschappelijk werker : Mevr. Lien De Wulf
Arts : Dr. Inge Vanfleteren
http://www.clboudenaarde.be/

Data rapporten
Maandag 8 november 2021 : rapport 1 (+ oudercontact 1)
Vrijdag 24 december 2021: rapport 2
Vrijdag11 maart 2022 : rapport 3
Vrijdag 16 mei 2022: rapport 4
Maandag 27 juni 2022 : rapport 5 (+ oudercontact 2)
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Samenwerking
De basisschool Omer Wattez wil een OPEN SCHOOL zijn: d.w.z. een school zonder
drempels, dit zowel voor de kinderen als voor de ouders.
Daarom hopen wij dat u tijdig contact opneemt met de klastitularis en/of de directie indien er
schoolse problemen zouden zijn. Dit is in het belang van uw kind.
Indien u een gesprek wenst met de klastitularis en/of de directie, maakt u best een afspraak,
dit om te vermijden dat de lesactiviteiten gestoord worden.

Website en sociale media
Op www.omerwattez.be kunt u het reilen en zeilen van onze school volgen.
Onze sociale media :

https://www.facebook.com/Omerwattez

https://twitter.com/OWSchorisse

https://www.youtube.com/user/omerwattez

De oudervereniging #oweetje
Op www.oweetje.be vindt u alle info over onze dynamische oudervereniging.
Contact via ouderverenigingow@gmail.com

https://www.facebook.com/oweetje/
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Hou alvast volgende data vrij


Infoavond + warm onthaal : dit jaar op aparte dagen (u krijgt hiervoor een uitnodiging)



Eerste kindvrije dag : woensdag 22 september 2021

Eerste rapport + oudercontact op maandag 8 november 2021
U vindt alles terug op de website bij het menu “Info”

Het volledige schoolteam wenst uw kind(eren) een aangenaam en succesvol schooljaar toe.
Het schoolteam
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