
Schoolreglement  

Om het schoolreglement na te lezen verwijzen we naar de schoolwebsite www.gvbboezinge.be.  

U klikt op het tabblad “PRAKTISCH”. Daarna klikt u op schoolreglement. Een papieren versie van het schoolreglement kunt u 

bekomen op ons schoolsecretariaat.  

!!! Op onze schoolwebsite staan ook enkele “handige documenten “ voor u als ouder. Zoals een briefje bij ziekte, briefje om 

medicijnen toe te dienen. Deze vindt u bij het tabblad “Praktisch”!!!  

 

Schoolfactuur  

De schoolfactuur ontvangt u steeds via e-mail. Wanneer wij u een schoolfactuur hebben toegestuurd zal u ook via smartschool 
hiervan een melding ontvangen. 
 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we 
beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolre-
kening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke 
schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, on-
geacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 
 

In de lijst hieronder vind je een overzicht van de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven. 

Verplichte activiteiten of materiaal 

Maximumfactuur: 

 Kleuter = € 50    

 Lager = €95 
 

 Bijdrage aankoop turn T– shirt school = €10 

De maximumfactuur wordt uitgesplitst en drie in schijven geïnd dit op de schoolfactuur van oktober, december en februari.   

Activiteiten inbegrepen in de maximumfactuur: 

     *)  zwemmen (verplicht) /  LJ 6 GRATIS 

     *)  Sportdagen, Bewegingslandschappen 

     *)  Culturele activiteiten (uitstappen, bezoeken, … 

Niet-verplicht aanbod 

Maaltijden: 

 Warm kleuter = €3.95 

 Warm lager = €4.20 

 Boterhammen + drankje = €1.8 

 Boterhammen + soep + drankje = €2.10 
Andere: 

Melk = €0.75 

Zwembrevet= €1 

Voor– en naschoolse opvang = €0.75 per begonnen kwartier. 



OP TIJD NAAR SCHOOL. 

Wij staan er op dat alle leerlingen stipt op tijd komen.  Te laatkomers storen de les en missen een deel van de les! 
In speciale omstandigheden kan uw kind de school verlaten mits : 
-toestemming van de directeur 
-uw kind wordt afgehaald door een ouder 
We vragen om steeds de school te verwittigen bij afwezigheid van uw kind!  Ouders worden verwittigd bij elke 
niet-gewettigde afwezigheid! 

KALENDER 

Dins 13/09  Startvergadering Ouderraad - 20.15 uur - eetzaal school Boezinge 
Zat 17/09  De tweede SCHOOLkoers!  
Woe 21/09  Pedagogische werkdag (geen school voor de kinderen) 
Don 22/09  Viering begin schooljaar 
Woe 28/09  Dag van de sportclub 
Don 29/09  Ouderavond (infomoment over de school—en klaswerking) 
Vrij 30/09  Sportdag Kleuter en Lager 
Zat 29/10  Halloweentocht te Ieper 
Okt—Nov  DARTStornooi (exacte datum volgt) 
Maa 3/10  Vrije dag 
Dins 4/10  Fietscontrole door de lokale politie 
Vrij 7/10  Meester op de fiets (fietsles, fietsparcours voor L1,L2,L3, L4) 
Vrij 21/10  Dag van de jeugdbeweging 
Zat 29/10  Halloweentocht te Ieper 
Woe 23/11  Pedagogische werkdag (geen school voor de kinderen) 
Dins 29/11  Ouderfeest 
Don 1/12  Grootouderfeest 
22/12  Rapporten - oudercontacten 
23/12  Kerstviering 
Vrij 27/01  Vrije dag (geen school) 
Don 9/02  “Dikke truien dag” 

11&12 feb.  Etentje op school 
28/02  Oudercontact derde kleuter 
Woe 15/03  Pedagogische Werkdag  (geen school voor de kinderen) 
Maa 24/04  Sportdag Lager 
Zat 13/05  10.30 uur Eerste Communie 
Zat 20/05  15 uur Heilig Vormsel 
Maa 22/05  Sportdag Kleuter 
Don 1/06  Klasfoto’s 
Zat 17/06  Peuter opendeur - Inschrijfmoment (10 uur—11.30 uur) 
Maa 12/06  oudercontacten kleuter 
Di 13/06  oudercontacten kleuter 
Don 27/06  Rapporten - oudercontacten 
Don 29/06  Viering  einde schooljaar 
Vrij 30/06  Laatste lesdag - NM (geen school voor de kinderen, wel opvang tot 14.30) 

GSM op school? 

Op onze school hebben de kinderen geen GSM, smartphone, tablet… nodig om de lessen bij te wonen.  We vragen 

kinderen om dergelijke toestellen niet mee te brengen naar school.  Mits vooraf besproken en akkoord van de di-

rectie kan het dat een leerling zo’n toestel in zijn/haar schooltas heeft steken.  Persoonlijke multimediale toestellen 

worden op school niet uit de schooltas gehaald. 





Sportacademie 3de kleuter, 1ste en 2de leerjaar 

Op dinsdag 6 september gaan de deuren van de Sportacademie weer open. 

Kleuters (geboren 2017) en kindjes 1ste en 2de leerjaar kunnen tijdens de lessen kennismaken met een waaier aan 

sporttakken waarbij verschillende bewegingsvaardigheden aan bod komen. Het leuke aan de Sportacademie is dat 

er elke week iets anders op het programma staat. Kiezen voor één sporttak hoeft dus niet. De Sportacademie is de 

ideale stap op weg naar de aansluiting bij een sportclub. 

De lessen vinden plaats telkens op dinsdag en donderdag van 17.00 tot 18.00 uur in het Stedelijk Sportcentrum te 

Ieper. 

Inschrijven kan online via www.ieper.be/sportanimatie                                                    Alle verdere info in de folder 

http://www.ieper.be/sportanimatie
https://www.ieper.be/sportacademie
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U ONTVING VIA SMARTSCHOOL ONZE EERSTE NIEUWSBRIEF.   

 

WIL CONTROLEREN OF DEZE EFFECTIEF HEEFT ONTVANGEN? 

 

INDIEN NIET; STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@GVBBOEZINGE.BE 

 

Akkoord schoolreglement: 

 

Ik , ouder van  …………………………………………………………………………………………………………………...…………………………...…..   

 

Verklaar in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure, het opvoedingsproject van de 
school, het schoolreglement, de engagemenstverklaring , algemene informatie en het huishoudelijk reglement 
van de buitenschoolse opvang van 1 september 2022 en teken hierbij voor instemming en akkoord. 

Het volledige schoolreglement, de brochure onderwijsregelgeving en het huishoudelijk reglement buitenschoolse 

opvang kunt u nalezen op onze schoolwebsite of je kunt een papieren versie bekomen op ons schoolsecretariaat. 

De inschrijving geldt onder de opschortende voorwaarde van het voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op de 

instapdag.  

 

Ik geef WEL / NIET  (schrappen wat niet past) de toestemming om beeldmateriaal (foto, video) te maken en te publi-

ceren op de kanalen (schoolwebsite, nieuwsbrief, facebookpagina van de school) beheerd door de school. 

De school leeft de wetgeving inzake de privacy van de leerling en zijn/haar familie na. De school gaat discreet om 

met de informatie in de leerlingenadministratie en het zorgdossier. Ouders kunnen ten alle tijden hun eigen per-

soonsgegevens raadplegen, laten verbeteren en zich verzetten tegen het gebruik van de gegevens.  

 Datum + “gelezen en goedgekeurd” + Handtekening ouder, 

  ………………………………………………………..…...…        

  ………………………………………………..……………... 

  ………………………………………………..……………… 

De ouders bevestigen op eer dat alle aan de school verstrekte gegevens naar waarheid zijn ingevuld.  

Indien slechts één ouder tekent, verklaart de ondergetekende ouder t.o.v. de school in toepassing van de artikels 

373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met instemming van de andere ouder. 

Dit exemplaar terug bezorgen aan de school a.u.b. 


