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Onthaal :  1 directeur en 1 organisatie-verantwoordelijke 

  administratief medewerkers 

Schildpadklas :  orthopedagogen en psychologen (per type 1 verantwoorlijke) 

Paramedici :  logopedisten, kinesisten, verpleging, kinderverzorgsters 

Leerkrachten  - Kleuter en Lager 

- Muzische : beeld en muziek 

- ICT 

- Techniek 

- Yoga  

- Lichamelijke opvoeding 

 

Groepsindeling : 

 Per type worden een aantal groepen gevormd, ingedeeld volgens homogeen niveau 

(eind augustus) 

 

 

 

 Openingsuren : 

 Op maandag, dinsdag en donderdag : van 8.45 u tot 11.55 u en van 12.55 u tot 15.40 u. 

 Op woensdag : van 8.45 u. tot 11.30 u. 

 Op vrijdag : van 8.45 u. tot 11.55 u. en van 12.55 u. tot 15.00 u. 

 Toezichten :  ’s Morgens vanaf 8 u.  

 Na de lessen: ma, di en do tot 16.10u.; woensdag tot 12u; vrijd. tot 15.30u..  

Alle kinderen worden aan de schoolpoort afgezet. Als een kind te laat komt, meldt het zich in 

het secretariaat. Iemand van het schoolteam brengt het kind naar de klas. 

Wie problemen wil melden, gaat niet voor, tijdens of na de lessen naar de klas : ouders 

kunnen steeds een afspraak maken met de verantwoordelijke ortho’s of directie. 

Ouders die hun kind ophalen, wachten achter het poortje. De kinderen komen onder 

begeleiding naar de schoolpoort. 

 

BUITENGEWOON BASISONDERWIJS 

H E T   V L O T 
ST.-ELISABETHSTRAAT  6 - 8900 IEPER 

’t VLOTJE 
ST.-CATHARINASTRAAT 9 – 8900 IEPER 

 

BIJLAGE BIJ  

SCHOOLBROCHURE 

1.  Organogram (1.3.2) 

 

2.  Openingsuren en toezichten (2.2) 
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1. We werken met een maandfactuur (domiciliëring mogelijk) 

 

’s middags onkosten per dag :  

 

* opvang voor alle lln die op school blijven :  

 

          € 1,50  

(Een attest voor de belastingsaangifte met het totaalbedrag van de middagopvang per 

kalenderjaar wordt automatisch meegegeven op het domicilieadres van leerling.) 

 

 * volle maaltijd lager  € 3 

   kleuter  € 2,5 

 

 * soep    € 0,50 

 

Leerlingen tekenen in voor een ganse week dezelfde maaltijd. Zomaar wisselen kan niet, 

uitgenomen na telefonisch contact en goedkeuring. Bij verandering wordt gevraagd om dit 

steeds in de agenda te noteren de vrijdag VOOR de start van de nieuwe week. 
 

2. zwemmen en sport :  per beurt te voet : € 1,00 (toegang zwembad, sporthal)  

(Indien zwemabonnement een kopie bezorgen = gratis zwemmen)  

alle leerlingen type 2 met bus : € 1,70 

 
 

3. maximumfactuur: we houden ons aan de maximumfactuur - bedragen te vinden op :  

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-

kleuter-en-lager-onderwijs 

 

We organiseren een koekjesverkoop om de maximumfactuur zo laag mogelijk te houden.  

- we betalen steeds de helft van de kosten voor leeruitstappen  

- openluchtklas: korting op de prijs (mag max 125 € zijn indien 4 nachten) 

 

4. We proberen steeds de kosten zo laag mogelijk te houden. Ouders die een gespreide 

betalingsregeling wensen, kunnen dit met de directeur bespreken. Er is een betaalreglement 

opgesteld (zie 2.10.1 van het schoolreglement) 

 

 

 

 

 

 

Suikerhoudende dranken zoals energy-drinks, frisdranken,…zijn tijdens de pauzes op de 

speelplaats niet toegelaten ! Enkel WATER ! 

Enkel de boterhameters mogen een ander drankje in hersluitbare flesjes meebrengen en alleen 

in de refter opdrinken. De lege flesjes worden terug meegenomen naar huis.  

 

Maandag = FRUITDAG  -  ander tussendoortje : ENKEL DROGE KOEK ! 

 

3.  Bijdrageregeling (2.10.1) 

 

4.  Gezond op school 

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolkosten-maximumfactuur-en-bijdrageregeling-in-het-kleuter-en-lager-onderwijs
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Onze schoolagenda/heen- en weerschrift is vooral een communicatiemiddel tussen school en 

gezin. Het is ook een studie- en werkinstrument dat onze leerlingen moet helpen bij het 

organiseren en plannen van studiewerk. 

 

- In het heen- en weerschrift staat beknopt wat er in de loop van de dag werd gedaan 

op school. Vragen en mededelingen van de leerkracht naar de ouders toe en 

omgekeerd. Het is de bedoeling dat de kinderen dit schrift iedere dag meenemen van 

en naar de school als dagelijks contactmiddel.  

 

- In de agenda noteren de leerlingen of leerkracht : huistaak, lesonderwerpen, SEO-

thema’s, mededelingen, klas- en schoolafspraken, opmerkingen, evaluaties ... 

De huistaak is aangepast aan het onderwijsniveau van de leerling. 

Er wordt rekening mee gehouden dat sommige leerlingen vroeg van huis vertrekken en 

laat terugkomen. Toch is leren zelfstandig werken heel belangrijk.  De opdrachten 

staan in de schoolagenda genoteerd. Er zijn vaste afspraken rond hoeveelheid, maar in 

overleg en strikte opvolging kunnen er aanpassingen gebeuren. Huistaak is echter geen  

bezigheidstherapie.  

Voor de leerlingen van de hoogste klasniveaus (Basisaanbod en type 9), kunnen 

huistaken gegeven worden gespreid over meerdere dagen of weken, als voorbereiding 

op het voortgezet onderwijs. 

 

 

 

  

Op geregelde tijdstippen organiseert de school buitenschoolse activiteiten zoals 

sportactiviteiten, leeruitstappen, bos- en zeeklassen, enz. Steeds worden de ouders schriftelijk 

op de hoogte gebracht van de activiteit. 

De ouders gaan akkoord dat hun kind(eren) aan deze extra-muros activiteiten deelnemen, 

behoudens indien ze schriftelijk hun weigering laten weten aan de directie. Leerlingen die niet 

deelnemen aan de extra-murosactiviteiten dienen op school aanwezig te zijn. 

 

Indien er openstaande facturen zijn en de ouders staan niet open voor een afbetalingsplan of 

het bestaande plan wordt  niet nageleefd, dan kunnen we het kind niet laten deelnemen aan 

een betalende activiteit. 

 

 

 

 

 

7.1 Zieke kinderen worden niet naar school gestuurd.   
 

Elk geneesmiddel moet aan de schoolverpleegkundige worden afgegeven. Gelieve de naam 

van het kind op het doosje te noteren.  Alleen de verpleegkundige of de aangestelde vervanger 

mag deze medicatie toedienen. 
 

5.  Schoolagenda / heen- en weerschrift 

 

6.  Extra muros 

 

7.  Medicijnbeleid 
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TOEDIENEN MEDICIJNEN : STEEDS SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING NODIG  

- medicijnen vrij te verkrijgen in de apotheek : briefje van ouders of in de 

agenda met volgende gegevens :  

1. naam kind 

2. Welk geneesmiddel(=naam) 

3. Hoeveel 

4. Op welk tijdstip 

 

- Medicijnen enkel op DOKTERSVOORSCHRIFT : ER MOET STEEDS 

EEN ATTEST VAN DE DOKTER meegegeven worden voordat we dit 

kunnen toedienen. 

 

- Bij iedere NIEUWE MEDICATIE OF WIJZIGING van dosis van 

gekende medicatie, MOET EEN NIEUW DOKTERSATTEST afgegeven 

worden  EN brengen de ouders de verpleegster telefonisch of via een 

gesprek op de hoogte. Indien er nog geen persoonlijk contact is geweest, 

zal de verpleegster contact opnemen met de ouders om nog eens  duidelijk 

de dosis en de periode af te spreken. Zolang we geen persoonlijke 

bevestiging hebben gekregen van de veranderingen die op het 

doktersattest staan, zal het medicijn NIET worden toegediend. 

 

- Er wordt zonder geldige attesten GEEN medicatie toegediend door de 

verpleegkundige.  

 

- Als de voorraad medicijnen bijna uitgeput zijn, wordt er een briefje 

meegegeven met de vraag de nodige voorraad aan te vullen. Mocht er 

toch een tekort aan medicijnen ontstaan, dan zal de verpleegster de ouders 

verwittigen maar kan het kind geen medicijnen meer krijgen. 
 

Bij twijfel of plotse ziekte zal de schoolverpleegkundige de ouder(s) of verantwoordelijke 

steeds eerst opbellen. 

Indien die niet bereikbaar zijn en de schoolverpleegkundige oordeelt dat een dringend 

onderzoek nodig is, zal zij de huisarts, een andere arts of de spoeddienst contacteren. 

 

Bij mazelen of andere besmettelijke ziekten moeten de ouders de school verwittigen! 

 

7.2 Allergieën 

 

Tijdens het intakegesprek wordt gepeild naar mogelijke allergieën (voedsel- en/of 

medicijnallergieën). 

De ouders kunnen de allergieën van de aangeboden maaltijden steeds raadplegen op de 

schoolwebsite. (www.hetvlot.be/maaltijden) 

 

 

 

 

 

Een schoolongeval moet onmiddellijk aan de directeur of aan de schoolverpleging 

meegedeeld worden. De school staat in voor de eerste zorgen. Indien niemand op school weet 

heeft van een ongeval, kunnen we de schoolverzekering niet aanspreken. 

8.  Schoolongeval 
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Alle nodige documenten voor de verzekering worden zo vlug mogelijk aan de directeur of aan 

de schoolverpleging terugbezorgd. 

 

 

 

 

 

• De leerlingen moeten dagelijks helemaal gewassen worden en nette kleding dragen.   

• Kinderen die nog niet zindelijk zijn, hebben best reservekleding op school. Er wordt         

zindelijkheidstraining aangeboden 

• Luizenpreventie 

 

Algemeen stappenplan  

1. Wanneer controle wordt dit via een sticker met datum op, meegedeeld week voordien 

in agenda. -> stickers worden in vakje leerkrachten gestopt.  

2. In september wordt aan alle kinderen een brief meegegeven met uitleg nat-

kammethode en belang van regelmatige controle thuis, hierop wordt aangekruist of het 

kind al dan niet luizen heeft, leerkrachten kunnen de resultaten van de alg controle 

terugvinden op intradesk en vullen brief in.  

3. Bij de andere 4 algemene controles wordt gebruik gemaakt van een sticker in de 

agenda -> groen kruisje indien geen luizen, rood kruisje wanneer positief. Ook wanneer er 

neten aanwezig zijn! Wanneer positief wordt ook terug de brief meegegeven. Ook hier 

maakt de leerkracht terug gebruik van schema op intradesk.  

4. Bij melding van de ouders zelf wanneer hun kind luizen heeft, sticker in agenda laten 

kleven bij rest van de klasgroep en ouders zelf laten controleren -> kenbaar maken via 

kruisje aanduiden.  

Stappenplan wanneer luizen gevonden werden  

1. Op school wordt onmiddellijk gestart met het uitkammen via elektrische luizenkam, 

dit dagelijks of zoveel mogelijk.  

2. Wanneer na 3 weken weinig evolutie wordt er telefonisch contact opgenomen met de 

ouders.  

3. Tussen 3 weken en 3 maand wordt er op school aangeleerd hoe men zelf hun haren 

kan uitkammen met elektrische kam, dit onder toezicht. Hiervoor maken we gebruik van 

pictogrammen, zodat het kind dit kan visualiseren. Bij kinderen die hardnekkig last 

hebben van luisjes wordt hier onmiddellijk mee gestart.  

4. Tussen 6 weken en 3 maand wordt er een brief meegegeven met de ouders met enkele 

bevragingen. Dit als tussenstap om hier op school op gesprek te moeten komen.  

5. Kleiner of gelijk aan 3 maanden worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek op 

school, dit om nogmaals onze bevindingen te tonen (schema luizenopvolging) en verdere 

tips mee te geven, evtl dan ook uitleg over het gebruik thuis.  

6. Na 6 maand wordt het CLB ingeschakeld.  

7. Indien dit langer dan 1 jaar blijft aanslepen kan er nog verder gekeken worden 

om evtl samen te werken met andere instanties.  

 

 

• Er wordt seksuele voorlichting gegeven - met schriftelijke toelating van de ouders - 

aan de 11-jarige meisjes en de 12-jarige jongens. 

 

 

 

9.  Hygiëne 
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Foto’s worden op school genomen en uitgehangen als herinnering aan een activiteit op school.  

Dit bevordert het welbehagen en het groepsgevoel van de leerlingen.  Deze worden ook 

gebruikt op onze facebook (zonder namen ) adres facebook: 

https://www.facebook.com/hetvlotieper 

Alle foto’s op school genomen zijn uiteraard eigendom van de school.   

Eenmalig (bij inschrijving) wordt een bevraging naar het gebruik van foto’s op facebook, 

klasfoto’s,… ingevuld door de ouders. Mochten ouders nadien nog verzinnen, dan kunnen ze 

zonder problemen die bevraging aanpassen. 

 

 

 

Ieder kind krijgt een fluo-jasje met hun naam in vermeld. De kinderen moeten dit iedere keer 

dragen: bij het naar school komen of naar huis gaan, bij het buiten de school gaan (zwemmen, 

uitstappen,…). Bij het vergeten, kan er eenmalig een reserve-jasje gevraagd worden in de 

bureau. Het fluo-jasje steeds vergeten mee te brengen, kan tot gevolg hebben dat het kind niet 

mee kan op activiteit. 

Bij verlies wordt € 5 aangerekend voor een nieuw jasje.  

 

 

 

 

 

 

De kinderen van het lager onderwijs krijgen 2 uur lichamelijke opvoeding per week. 

 

Turnkledij is verplicht (alleen lager) en bestaat uit: in een stevige turnzak : 

• witte T-shirt 

• donkere korte broek 

• stevige turnpantoffels 

 

Zwemkledij : de toegelaten zwemkledij vind je op de site : 

https://www.ieper.be/toegelatenzwemkledij.  

Wanneer een leerling niet kan deelnemen aan de turn- of zwemles (of andere 

sportactiviteiten), dient hiervoor door de ouders een schriftelijke mededeling gegeven te 

worden. 

Wanneer meer dan 2 keren om dezelfde reden niet aan de turn- of zwemles kan deelgenomen 

worden, is een doktersbriefje vereist. 
 

Sport en/of zwemonderwijs :   Type 2 : kleuter en lager: op dinsdagnamiddag 

 Type 9 kleuter : op dinsdagnamiddag 

 Type 1-8-9-basisaanbod : op vrijdagnamiddag 
 

Elk kind in het lager onderwijs heeft recht op één schooljaar gratis zwemmen. Dit betekent 

dat het schoolbestuur voor elke leerling gedurende één schooljaar de kosten van de 

toegangsprijs tot het zwembad draagt.  

Het schoolbestuur besliste dat 12-jarige leerlingen één jaar gratis zwemonderwijs genieten.  

10.   Foto’s en privacy 

 

11.  Fluo-jasje 

 

12.  Lichamelijke opvoeding, sport en zwemonderwijs 

 

https://www.facebook.com/hetvlotieper
https://www.facebook.com/hetvlotieper
https://www.ieper.be/toegelatenzwemkledij
https://www.ieper.be/toegelatenzwemkledij
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• bus 1: Mevr. Soete Nadine  0494/58 16 11(privé) – 0472/58 78 68(bus) 

 Abele - Poperinge – Reningelst - Dikkebus  

• bus 2: Mevr. Huyghe Ann        0479/78 93 47(bus) 

 Mesen – Wijtschate – Voormezele  

• bus 3: Mevr. Racke Ann   057/44 80 48(privé) –  0474/33 85 75(bus) 

 Nieuwkerke – Westouter – Loker – Kemmel – Dikkebus 

• bus 4: Mevr. Doise Carine       0488/90 33 18(bus) 

 Geluwe - Geluveld – Hollebeke – Zillebeke  

• bus 5: Mevr. Bouchaert Claire  057/20 68 04 – 0496/14 15 56(privé) –  

          0479/67 99 59(bus) 

 Bikschote – Noordschote - Boezinge – Elverdinge – Brielen – Vlamertinge 

• bus 6: Mevr. Dehouck Dorine      0488/90 33 17(bus) 

 Zonnebeke – Poelkapelle – Langemark – Passendale – St.-Juliaan – St.-Jan 

• bus 7: Mevr. Deleye Sabrine      0475/31 20 39(bus) 

Watou – Haringe – Proven – Vleteren Oost/West – Woesten  

• bus 8: Mevr. De Mey Sonja  0498/48 81 33(privé) – 0474/33 86 26(bus) 

 Ieper centrum  
 

Indien de ouders beslissen dat hun kind te voet of met de fiets naar school komt, vullen zij 

hiervoor een standaardformulier in, te bekomen op het secretariaat. 

Indien uw kind op school door iemand anders (dan de ouders) afgehaald wordt, moeten de 

ouders vooraf de identiteit van die persoon aan de directeur/medewerkers meedelen. 

Indien uw kind door de bus op een ander adres moet opgehaald of teruggebracht worden, 

moet dit ook schriftelijk/telefonisch aan de directeur gevraagd worden. Na goedkeuring door 

“De Lijn” en als er plaats is op de bus, kan dit toegestaan worden.  

Met de bus van een vriendje meegaan om daar te gaan spelen (voorbeeld op 

woensdagmiddag) is niet toegelaten. 

Bij slecht weer (sneeuw, ijzel, mist, …) rijdt de bus uit maar enkel de buschauffeur beslist 

welke straten er wel of niet kunnen bereden worden. Als de buschauffeur van oordeel is dat 

het niet veilig is, dan kan hij/zij niet verplicht worden om die straat in te rijden. Wel zal de 

buschauffeur zo dicht als mogelijk bij de op/afstapplaats de leerling oppikken of afzetten.  

Zodra de busbegeleidster de beslissing van de buschauffeur kent, verwittigt ze (telefonisch of 

per bericht) de betrokken ouders en beide directies. Zij maakt duidelijke afspraken wat de 

nieuwe op/afstapplaats zal zijn.  

De ouders beantwoorden de oproep/het bericht van de busbegeleidster en zorgen dat hun kind 

op tijd op de nieuwe afgesproken plaats geraakt of dat ze daar aanwezig zijn als het kind 

wordt teruggebracht naar die nieuwe afstapplaats. 

Ouders die spontaan de busbegeleidsters en de betrokken school op de hoogte brengen van 

slechte toestand van de straat mag,(ook indien die in de loop van de dag gewijzigd is), maar 

het is de eindverantwoordelijkheid van de busmaatschappij of de bus zal inrijden of niet. 

13.  Busvervoer (zie ook website) 

 


