Vrije school voor Buitengewoon kleuter en lager onderwijs
De Strandloper

Schoolbrochure
2018-2019

De Strandloper Albert I laan 56 8670 Oostduinkerke

Beste ouder,
Eerst en vooral willen wij u danken dat u voor onze school kiest. Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.
De directie en het schoolteam, wij zullen ons ten volle inzetten voor opvoeding, onderwijs, verzorging en therapie zodat uw kind een goed schooljaar doormaakt. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken.
Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding.
Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw
kinderen. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te
streven en de leefregels ervan na te leven.
Bij vragen of problemen staan we steeds klaar om samen naar een oplossing te zoeken. Wij zullen
de rechten van uw minderjarig kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen.
Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.
Het deel I bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen
geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.
In het deel II vind je het pedagogisch project.
In het deel III vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het lager, onderwijs aan huis, herstel- en
sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels,
leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbeleid , revalidatie en privacy.
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige
schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen.
In een deel IV vindt u het reglement voor de bus terug.
Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd.
Beste leerling ,
Je bent van harte welkom in onze school ! Wij hopen dat je je thuis voelt in onze shool en wensen jou een mooi, boeiend en leerrijk schooljaar toe !
Wij hopen op een goede samenwerking!
Met vriendelijke groet,
De directie en het schoolteam
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DEEL I: INFORMATIE
1

Contact met de school

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens.
Aarzel niet om ons te contacteren.
Directeur

Caroline Deygers
Telefoon: 058/53 20 83 of 0476 41 86 02
e-mail: directie@strandloper.be

Secretariaat

Martine Roemans (administratief medewerker)
Telefoon: 058 53 20 83
martine.roemans@strandloper.be

Beleidsmedewerkers

Christien Depotter (bpt)
e-mail: christien.depotter@destrandloper.be
Celine Devaere (ortho)
e-mail : celine.devaere@destrandloper.be
Telefoon: 058 53 20 83

Leerkrachtenteam
Terug te vinden op de website en op de ‘info voor de ouders’
09/2018
Schoolstructuur

Adres school :
De Strandloper Albert I laan 56 8670 Oostduinkerke
Adres vzw :
VBO Rozengaard vzw Albert I laan 54 Oostduinkerke
Telefoon: 058 53 20 83
e-mail: directie@strandloper.be

Scholengemeenschap

Naam: Kust en Polder
Coördinerend directeur: Marleen Pareyn
e-mail : marleen.pareyn@kustenpolder.be

Schoolbestuur

Voorzitter: Bert Van den Berghe
Adres: Kerkhofstraat 19 8670 Oostduinkerke
Telefoon: 058 51 14 73
e-mail: vandenberghebert@telenet.be

Website van de school

www.destrandloper.be
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Organisatie van de school

Hier vind je praktische informatie over onze school.
Schooluren

-

-

Lesuren starten op:
ma 10.15 – 11.50 en 13.15-16.00
di 08.30-11.50 en 13.15-16.00
woe 08.30-11.50
do en vrijdag 08.30-11.50 en 13.10-15.55
De schooldeuren gaan open :
ma en di 08.00-16.45
woe 08.00-12.00
do en vrij 08.00-16.00

Wij organiseren voor- en naschoolse en middagopvang voor de
externe leerlingen. De leerlingen die gebruik maken van
dagopvang en verblijf kunnen terecht in de leefgroepen van
M.F.C. De Rozenkrans.

Opvang

Uren: Voor en naschoolse opvang externaat
’s morgens vanaf 08.15
avondopvang enkele op ma en di 16.00-16.40
avondopvang do en vrij : geen
Plaats: In de school De Strandloper – speelplaats of kookklas
Middagopvang voor externe leerlingen
Uren: Middagopvang voor externe leerlingen
maandag-, dinsdagmiddag 11.50-13.15
middagopvang woe 11.50-12.30
donderdag- en vrijdagmiddag 11.50-13.10
Plaats:
Kookklas en speeltuin De Strandloper
Vergoeding:
€ 0.50 / dag voor opvang
€ 1.00 / dag voor opvang en soep
€ 3.00/dag voor warme maaltijd en opvang
Verantwoordelijke
voor ochtendtoezicht : leerkrachten volgens beurtsysteem
voor middag- en avondtoezicht : Lieve Vanhecke

Vakanties:

-

Herfstvakantie: zaterdag 27 oktober 2017 – zondag 4 november 2017
Kerstvakantie: zaterdag 22 december 2017 – zondag 6 januari
2018
Krokusvakantie: zaterdag 6 april 2018 – zondag 10 maart 2018
Paasvakantie: zaterdag 31 maart 2018 – paasmaandag 22 april
2018
Zomervakantie: zaterdag 29 juni 2018 – zaterdag 31 augustus
2018

Vrije dagen:

-

vrijdag 5 oktober 2018
maandag 4 februari 2019

Pedagogische studiedagen:

-

woensdag 26 september 2018 en donderdag 27 september

Leerlingenvervoer

Onze school organiseert leerlingenvervoer, neem contact op met de
verantwoordelijke voor verdere afspraken. Verantwoordelijken :
Caroline Deygers (directeur) en Regine Tournoy (BuSO – secretariaat)
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Samenwerking

Met de ouders

Met de leerlingen

Je bent onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is
hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een
gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. (Zie ook engagementverklaring.)
Contact :

Caroline Deygers (directeur) 058 53 20 83

Ouderraad

Geen ouderraad

Schoolraad

Geen schoolraad

Leerlingenraad

Centrum voor leerlingenbegeleiding C.L.B

Verkiezingsprocedure: n.v.t.
Samenstelling: n.v.t.
Verantwoordelijke leerkracht: n.v.t.
Samenwerking met het CLB Oostende :
Adres: Pensjagersstraat 30
Contactpersoon CLB:
John Capon en Sabine Dhondt
Arts CLB: Krista Calcoen
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep
doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Met externen
M.F.C De Rozenkrans

David Casteleyn
Albert I laan 54 Oostduinkerke 058 52 12 52

BuSO De Rozenkrans

Lieven Beheydt
Albert I laan 56 Oostduinkerke 058 53 20 82

Buurklassenproject

EPOS v.z.w.
Hendrik Consciencegebouw 7C
Koning Albert II laan 15 1210 Brussel

Lokaal Overlegplatform

L.O.P. ‘Westkust basisonderwijs’.
Liesbeth Croene Breeweg 28, 8020 Hertsberge
GSM 0473/93.89.25

Nuttige adressen
Klachtencommissie
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs
Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel
02 507 06 01
secretariaat@katholiekonderwijs.vlaanderen

Commissie inzake
Leerlingenrechten

Vlaamse overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten AgODi
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Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basis)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel 02 553 93 83
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Commissie Zorgvuldig Bestuur
Agentschap voor onderwijsdiensten AgODi
AGODI t.a.v Marleen Broucke
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 56
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
Ondersteuningsnetwerk
Het ondersteuningsnetwerk zet in op de ondersteuning van leerlingen, leraren en schoolteams in het gewoon onderwijs. De ondersteuners gaan samen met alle betrokken partijen op zoek naar hoe er tegemoet kan gekomen worden aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierbij wordt nadrukkelijk stil gestaan bij de ondersteuningsnoden van leraren om redelijke aanpassingen
toe te passen in de lespraktijk.
Het ondersteuningsteam is samengesteld uit
verschillende disciplines (leraren, logopedisten, kinesitherapeuten, orthopedagogen, psychologen …).
Ondersteuningstrajecten worden flexibel opgezet. Dit wil zeggen dat ze afhankelijk van
de noden van de leerlingen en het team verschillen in duur en intensiteit.
Een aanvraag voor ondersteuning gebeurt
steeds met een voortraject waarbij het CLBteam betrokken is. Wanneer het CLB en de
school van mening zijn dat ondersteuning
noodzakelijk is, worden de nodige documenten opgemaakt door het CLB.
Voor info omtrent het ondersteuningsnetwerk
kunt u rechtstreeks contact opnemen met de
coördinatoren.
Eveline Pil (regio Oostende-Gistel / VeurneWestkust)
0483/29.80.48
eveline.pil@netwerkwest.be
Carmen Supeene (regio Diksmuide / Ieper /
Poperinge)
0468/48.02.56
carmen.supeene@netwerkwest.be
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