Inleiding
Welkom op onze school! We zijn blij samen met jullie school te mogen maken. Met deze
brochure willen wij u wegwijs maken binnen Vrije Lagere School De Lieve. Vooreerst enkele
praktische gegevens op een rijtje.
Adres :

Toekomststraat 15 9950 Waarschoot

Telefoonnummer :

09/377.57.78

E-mailadres :

secretariaat@delieve.be

Website :

www.delieve.be

Directie :

Karel Verjans
directie@delieve.be – 0486/40.97.78

Scholengemeenschap
De Lieve maakt deel uit van de scholengemeenschap Kaprijke-Lievegem. Deze bestaat uit 12
scholen die in Lievegem en Kaprijke gelegen zijn. Er is een samenwerkingsovereenkomst op
bestuurlijk, pedagogisch, didactisch en organisatorisch vlak.

Personeelssamenstelling schooljaar 2022-2023
Directie: Karel Verjans
Klas

Leerkracht

1A

Annemie Smessaert

1B

Annelies De Wispelaere

1C

Kristl Van der Meulen

1D

Yenthe Haegeman

2A

Sara Ryckaert

2B

Josianne De Craene

2C

Fiebe Geirnaert

3A

Lien De Craene

3B

Lieve Blanckaert

4A

Ingrid De Brauwer

4B

Margo De Smet

4C

Febe Wytynck

5A

Guy Bonne

5B

Veronique Lacayse

6A

Marion Claeys

6B

Heidi Criel

6C

Mathieu Telier

We ondersteunen deze klastitularissen op verschillende manieren.
=>De zorgcoördinator, juf Veerle Verplancken, coördineert niet alleen alle zorg, maar
ondersteunt ook de leerlingen, leerkrachten en ouders die concrete zorgvragen hebben.
Haar hulp wordt ingezet waar nodig.
=>Meester Luc, de zorgleerkracht, ondersteunt waar er zich noden bevinden. Ook wordt
hij ingezet bij differentiatieopdrachten (bijvoorbeeld ondersteunen van leesgroepjes,
spellinggroepjes…).
=>Juf Hilde is de eerste 10 weken van het schooljaar ambulant en wordt vooral ingezet
in het derde en vijfde leerjaar.

Bewegingsopvoeding

Lien D’hont-Miel Grawet

Zorg

Veerle Verplanken (ZOCO), Luc Timbreur (zorgleerkracht)

ICT

Géry De Munter - Mathieu Telier

Administratie

Anneleen Van Vooren - Ann Lybaert - Karen Dossche

Onderhoud

Katleen De Roose - Marleen De Vilder - Martine Moens

Praktisch
Voor allerlei afspraken die op school bestaan, verwijzen wij u naar het schoolreglement dat u
kunt terugvinden op de website www.delieve.be onder de link ‘onze school’. Toch willen we een
aantal onderwerpen nog even speciaal toelichten.
Schooltijden
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : van 08.30 u. tot 11.40 u. en van 13.15 u. tot 15.35 u.
Op woensdag : van 08.30 u. tot 12.05 u.
De poorten van de speelplaats gaan een kwartier vroeger open : om 08.15 u. en om 13.00 u. Vanaf
dan is er toezicht en is de school verantwoordelijk.
Activiteiten
De Lieve is een levendige school die zoveel mogelijk binnen- en buitenschoolse activiteiten
aanbiedt. We leren door te ondervinden. Op de website, in de maandelijkse nieuwsbrieven én via
onze facebookpagina krijgt u alle belangrijke data.

Afwezigheden
Afwezigheden wegens ziekte van maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen mogen gewettigd
worden door een geschreven briefje van de ouders (die u via de klasleerkracht ontvangt).
Ziektedagen van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen dienen gewettigd te worden met een
doktersattest.
Agenda
De schoolagenda is een handig informatief hulpmiddel voor leerlingen, leerkrachten en ouders.
Alle leerlingen houden dagelijks een agenda bij. De agenda kan ook gebruikt worden voor
mededelingen van de school naar de ouders toe en omgekeerd. Indien het delicate info betreft
maakt u beter gebruik van het mailadres van de titularis.
Betalingen
Elke maand wordt de schoolrekening digitaal verstuurd naar het mailadres van de ouders. Indien
je liever een papieren versie ontvangt, kan je dit gerust laten weten aan het secretariaat. We
werken het liefst met domiciliëring. Je mag steeds contact opnemen met de directie als er
moeilijkheden zijn bij betalingen. Er kan dan gekeken worden op welke manier we dit kunnen
oplossen.
Drank op school
Leerlingen kunnen drankjes meebrengen naar school: water, melk of fruitsap. Blikjes of glazen
flesjes zijn niet toegelaten, frisdranken evenmin. Water is steeds ter beschikking, de
leerlingen brengen zelf een drinkfles mee.
Bewegingsopvoeding
Voor de lessen bewegingsopvoeding dragen de meisjes en de jongens verplicht een T-shirt van de
school. Het ‘gymzakje’ met logo van de school is eveneens verplicht. Een blauw broekje is ook
verkrijgbaar (niet verplicht). Het zwemonderricht gebeurt per leerjaar in blokken van 10
beurten. De leerlingen van het 6de leerjaar zwemmen gratis. Voor de kinderen van het 1e, 2e en
3e leerjaar is de inkom gratis. Geregeld wordt deelgenomen aan sportactiviteiten buiten de
schooluren op woensdagnamiddag. De ouders worden hierover tijdig geïnformeerd. De gemeente
komt tussen in de kost voor het busvervoer in bepaalde leerjaren. Dat verklaart de soms
wisselende kostprijs.
Huistaken
We kiezen ervoor om de kinderen in beperkte mate huiswerk te geven. We willen hiermee een
brug slaan naar de thuissituatie en de kinderen aanzetten tot zelfstandig werken.
Het huiswerk van de leerlingen in een bepaalde klas kan verschillend zijn van een andere klas als
gevolg van verschil in niveau tussen de leerlingen. Iedere leerkracht zal dit niveau aanpassen aan
de leerling.

Middagverblijf en maaltijden
Op onze school bestaan volgende mogelijkheden:
Middagverblijf met broodmaaltijd: men brengt boterhammen mee en/of drinkt soep.
Middagverblijf met warme maaltijd: er is mogelijkheid om op volle schooldagen een warme
maaltijd te gebruiken.
Water is steeds gratis te verkrijgen in de refter.
●
●

Telkens op vrijdag bestelt men maaltijden en soep voor de volgende week. Het is best dat de
ouders in de agenda schrijven wanneer hun zoon of dochter blijft eten.
Indien een leerling onverwacht op school een warme maaltijd moet gebruiken, dan moet hij/zij
dat melden voor 9 uur in de klas.
Het menu kunt u vinden op de website www.delieve.be.
Opvoedingsproject
Elke Katholieke school heeft een pedagogisch project waaraan het wil werken. De visietekst van
ons opvoedingsproject kunt u vinden op onze website onder de link ‘onze school’.
Oudercontacten
In het begin van het schooljaar is er een open klasmoment waar u als ouder kennis kan maken met
de klasleerkracht.
Verder zijn er 2 vaste oudercontacten per schooljaar (voor de herfst- en krokusvakantie) en 1 op
aanvraag (einde schooljaar). Daarnaast is het vanzelfsprekend op ieder ogenblik toegestaan een
afspraak te maken met de klastitularis, zorgcoördinator of directie. Ook de school zelf nodigt
op zeer regelmatige basis ouders uit voor een oudercontact.
Rapporten
De rapporten zijn splinternieuw vanaf dit schooljaar. In de infofilmpjes krijgen jullie hier al wat
uitleg over. Belangrijke wijziging is dat alle rapporten nu in 1 rapport vervat zullen zitten (dus
geen aparte mediarapporten, attituderapporten… meer).
Er zijn 4 rapporten per schooljaar (geen 5 meer), waarbij er met 4 even lange rapportperiodes
gewerkt wordt. Hierdoor is er bijvoorbeeld geen rapport net voor de kerstvakantie, maar wel
ééntje enkele weken ná de kerstvakantie. Ons rapport is nu volledig gebaseerd op het leerplan
ZILL waar we in de lagere school mee werken (Katholiek Onderwijs). In dat leerplan staan alle
doelen die we zoveel mogelijk dienen te halen op het einde van het zesde leerjaar. In het eerste
en tweede leerjaar werken we integraal met een doelenrapport. In de andere leerjaren is er een
combinatie van doelen en punten.
Rijen
De leerlingen verlaten de school in rijen. Voor de veiligheid van de kinderen dringt de school erop
aan dat geen enkel kind de rij vroegtijdig verlaat. Kinderclub DOMINO komt de kinderen ophalen
die naar de kinderopvang moeten.
Snoepen op school
Er wordt op school niet gesnoept. Het eten van een boterham, een koek of een stukje fruit
tijdens de speeltijden is toegelaten. Op woensdag mogen de kinderen enkel fruit meebrengen als
tussendoortje. Voor wie deelneemt aan ‘tutti frutti’ vragen we een doosje mee te brengen om
overschotjes mee te nemen naar huis en deze NIET in de vuilnisbakken te gooien. Chips en
kauwgom zijn uit den boze.

Voor- en naschoolse opvang
Ouders die dat wensen, kunnen hun kinderen voor en na schooltijd toevertrouwen aan de zorgen
van kinderclub DOMINO. Deze buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de
gemeente.
Zorg
Zorg voor ieder kind is in onze school een vaste waarde en zit verweven in de volledige klas- en
schoolwerking.
De zorgleerkrachten staan de leerkrachten bij in de klas of nemen kleinere groepjes onder hun
hoede. Zo kan kort op de bal gespeeld worden indien er zich eventuele moeilijkheden voordoen.
De zorgcoördinator waakt erover dat het geheel aan zorg op onze school vlot verloopt.

Richtprijzen
Dranken
maaltijden

€ 3,50 LET OP: prijsstijging door
stijging bij cateraar

soep

€ 0,60

middagopvang

€ 0,85

Tutti Frutti (per
trimester)

€ 3,00

Tijdschriften (vrijblijvend)
Mol en beerkrant

€ 16

1ste leerjaar

Zonnekind

€ 45

2de leerjaar

Zonnestraal

€ 45

2de graad

Zonneland

€ 45

3de graad

Vlaamse filmpjes

€ 45

3de graad

Klap

€ 23.5

2de graad

Kits

€ 23.5

3de graad

Schoolsport
zwemmen

€ 3,75

1e, 2e, 3e lj: inkom gratis. 6e lj: gratis
(inkom en bus)

sportweek

€ 17,5

5 halve dagen voor alle leerjaren

ontbijtzwemmen

€ 5,25

4de, 5de en 6de leerjaar

sportdag Zomergem

€8

6de leerjaar

Gymkledij
gymshirt

€6

gymbroek (vrijblijvend)

€ 10

badmuts

€2

gymzakje

€4

Schoolreis + leeruitstappen
Schoolreizen

± € 27

1ste, 2de en 3de leerjaar

3-daagse

± € 110
€130

4de leerjaar zeeklassen
5de en 6de leerjaar 3-daagse

Cruise (overnachting)

€6

1ste leerjaar

Hof ter Motte

€ 16

2de leerjaar

chocolate nation

€17,5

3de leerjaar

Watervliet

€2

3de leerjaar

Gent

€ 14

4de leerjaar

Museum Schone Kunsten Gent

gratis

4de leerjaar

Brussel

€ 15

5de leerjaar

Antwerpen

€ 14

5de leerjaar

Mechelen + Technopolis

€ 24

6de leerjaar

Brugge

€ 14

6de leerjaar

Gent

€ 23

6de leerjaar

Zwin

€18

5e leerjaar

Toneel, film...
toneelvoorstelling in Cultuurcentrum Sleidinge

€5

met bus € 10

film

€4

met bus €10

Kunstacademie Eeklo (1ste leerjaar)

gratis

Achter De Schermen CC Sleidinge (4de leerjaar)

€1,50

Nieuwjaarsbrieven
nieuwjaarsbrieven

€ 0,60/st

(vrijblijvend)

