SCHOOLREGLEMENT
VRIJE BASISSCHOOL
HET TALENT
KERKHOEK 8
8630 HOUTEM (VEURNE)
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Verwelkoming
Beste ouder,
Beste leerling,
Lieve kleuter,
Wij heten u van harte welkom in onze school “Het Talent” en hopen dat je op deze
school je goed voelt en al je talenten kan ontplooien.
In onze school gaan we op zoek naar de meervoudige intelligenties bij jouw kind door
middel van onze specifieke aanpak, namelijk het gebruik maken van coöperatieve
werkvormen.
We zijn inderdaad een kleine school waar grote dingen gebeuren.
Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen:
✓
✓

✓

Deel I informatie en contactgegevens
Deel II pedagogisch project.
Deel III reglement en engagementsverklaring

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. 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 aan de ouders voorgelegd, die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het
gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden met de ouderraad
besproken.
Wij hopen op een goede samenwerking!
De Directie en het schoolteam
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DEEL I: INFORMATIE
Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het
schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van
het schooljaar wijzigen..
1. CONTACT MET DE SCHOOL
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens.
Aarzel niet om ons te contacteren.
Functie - Naam
Secretariaat

Directieteam
Herlinde Deturck
Lynn Stekelorum
Zorgcoördinator
Herlinde Deturck
Kleuterleidster
Delphine Baelde
Kinderverzorgster
Anissia Kowalczyk
Leerkracht 1ste /2de leerjaar
Chloé Westerlinck
Leerkracht 1ste/2de en 3de leerjaar
Evelien Vlieghe
Leerkracht 3de/ 4de leerjaar
Lynn Stekelorum
Leerkracht 5de/ 6de leerjaar
Siska Degraer
Leerkracht 4de/ 5de en 6de leerjaar
Kelsey Kowalczyk
Leermeester Lichamelijke Opvoeding
voor kleuteronderwijs
Karlien Legein
Leermeester Lichamelijke Opvoeding
voor lager onderwijs
Sidney Soubry
Leerlingenadministratie+ preventie
Eileene Dumoulin
Personeelsadministratie
Ann Dewaele
Centrale administratie Kust en Polder
Riet Geuns
Boekhouding
Vera Crombez
ICT-coördinator:
Gregory Aernoudt
Onderhoudspersoneel:
Arlette Vanacker
Maria Decrcok
Mireille Vanhaecke
Edith Van Deun
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Adres

Telefoon

E-mail

Kerkhoek 8
8630 Veurne
Houtem

058/29 90 25

school.houtem@telenet.be
Website: www.hettalenthoutem.be

0479/33 18 61
0478/45 98 07

Herlinde.deturck@hettalenthoutem.be
Lynn.stekelorum@hettalenthoutem.be

0479/33 18 61
0497/65 09 55

Herlinde.deturck@hettalenthoutem.be
Delphine.baelde@hettalenthoutem.be

0492/83 73 11

Anissia.kowalczyk@hettalenthoutem.be

0477/64 47 77

Chloe.westerlinck@hettalenthoutem.be

0472/24 74 11

Evelien.vlieghe@hettalenthoutem.be

0479/32.20.56

Lynn.stekelorum@hettalenthoutem.be

0494/ 05 68 40

Siska.degraer@hettalenthoutem.be

0476/48 55 41

Kelsey.kowalczyk@hettalenthoutem.be

0496/32.38.01

karlien.legein@kustenpolder.be

0496/33 83 24

Sidney.soubry@hettalenthoutem.be

0478/36 54 03
0498/ 82 62 12

Administratie_houtem@hettalenthoutem.
be
ann.dewaele@kustenpolder.be

0477/99 55 55

riet.geuns@kustenpolder.be

0471/64 72 80

boekhouding@kustenpolder.be

0497/76 42 68

Ictkp1@sgkustenpolder.be

0479/97 72 94
0478/55 51 52
0471/25 51 94
0470/17 81 20
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Schoolstructuur

Vrije Basisschool Houtem Het Talent
Kerkhoek 8
8630 Houtem
Afdeling kleuter & lager

Scholengemeenschap

KUST EN POLDER www.kustenpolder.be
• VZW Katholiek Basisonderwijs Veurne,
• VZW Katholieke Basisscholen Westhoek,
• VZW Katholiek Basisonderwijs Beauvoorde,
• VZW Katholiek Onderwijs Nieuwpoort,
• VZW Vrij Onderwijs Koksijde-Oostduinkerke,
• VZW Immaculata –instituut De Panne,
• VZW Vrij Buitengewoon Onderwijs Rozengaard
Deze scholen vormen samen de scholengemeenschap‘Kust en Polder’.
De Heer Dimitri Lamaire is de coördinerende directeur (codi) van deze
scholengemeenschap codi@sgkustenpolder.be
De heer Etienne Dezeure is de voorzitter van het comité van afgevaardigde
bestuurders uit de schoolbesturen van de scholengemeenschap.
Om het schoolgebeuren te helpen uitbouwen, doen wij een beroep op onze
diocesane begeleiding.

Schoolbestuur

Voorzitter

Suzy Duinslaeger, Baronstraat 34, 8434 Lombardsijde
0497/87 03 41

Secretaris
Schatbewaarder
Leden
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suzy.duinslaeger2@telenet.be
Trees Fagoo
Jos Porreye
Johan Desmyttere
Martine Rabaey
Christine Debyser
Wim Dierinck
Christine Vanhee
Wim Pollet
Magda Matthys
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2. ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
Schooluren

• De school is open van 8.15 uur tot 16 .15 uur
• Woensdag van 8.15 uur tot 11.45 uur
• Vrijdag van 8.15 uur tot 15.15 uur
• De lessen beginnen stipt om 8.40 uur en eindigen om 16 uur

Opvang

• Woensdag tot 11.30 uur Vrijdag tot 15 uur
Uren:
Er is een gemeentelijke voor- en
• ’s Morgens vanaf 7 uur tot 8 uur. (uitzonderlijk vanaf
naschoolse opvang.
6.30 uur op aanvraag)
•
’s Avonds vanaf 16 uur tot 19 uur, woensdag vanaf
De leerlingen worden begeleid van en
11.30 uur en vrijdag vanaf 15 uur
naar de opvang.
Plaats: O.C. De Troenke Dorpsstraat 11 8630 Houtem
Vergoeding: Neem contact op met de begeleiding of
verantwoordelijke.
Algemeen Directeur: Joke Jonckheere 058/33 55 03
Middagopvang

Uren: 11.50 uur tot 13.10 uur
Plaats: Op school
Verantwoordelijke: de dienstdoende leerkracht

Vakanties

• Herfstvakantie: 1 november 2021 – 5 november 2021
• Kerstvakantie: 27 december 2021 – 7 januari 2022
• Krokusvakantie: 28 februari 2022 – 4 maart 2022
• Paasvakantie: 4 april 2022– 15 april 2022
•

Vrije dagen

Zomervakantie: 4 juli 2022– 31 augustus 2022

• Vrijdag 12 november 2021
• Maandag 2 mei 2022
• Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaart)
• Vrijdag 27 mei 2022 (brugdag)
•

Maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)

Pedagogische

• Woensdag 6 oktober 2021

studiedagen

• Vrijdag 14 januari 2022

Huiswerk

Rapporteren over uw kind:

de krokusvakantie, de paasvakantie en de zomervakantie.

rapporteren
over uw kind

We rapporteren voor de herfstvakantie, de kerstvakantie

Visie:

Zie zorgbeleid

Afspraken:

De proefwerkenperiode wordt tijdig, schriftelijk
meegedeeld alsook de oudercontacten waarop de ouders
het gewenste tijdstip kunnen aanduiden.
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3. SAMENWERKING
Met de ouders
Jullie zijn 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 jaarlijks oudercontacten (zie schoolkalender).
Ook bij de leden van de ouderraad kan je steeds terecht.
Om contact op te nemen met een leerkracht wordt eerst een seintje gegeven aan de
directie.
Met de ouderraad
Werking: Het is geen officieel erkende ouderraad. Deze bestaat uit een groepje ouders die
regelmatig samenkomen met de directie en één van de leerkrachten. De besproken
onderwerpen variëren naar gelang de nood van samenkomen. Ze staat vooral in voor de
organisatie van activiteiten: verkoop van…, pasta-avond,vaderdagontbijt,schoolfeest,….

Functie

Naam

Adres, E-mail, Telefoonnummer

Voorzitter

Xavier Roose
Papa van Maylie Roose

0491/35 99 22

Leden

Leen Desaever
Mama van Lars Herregat
Tony Finaut
Papa van Franne Finaut
Julien Baillieu
Papa van Noémie Baillieu
Kelly Inghelbrecht
Mama van Aiden
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Met externen:
Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)
Onze school werkt samen met het CLB Veurne-Diksmuide:
Adres: Oude Beestenmarkt 6
058/31 16 14
veurne@vcl-veurne.be
Medewerkers schooljaar 2018-2019:

Functie

Naam

E-mail

Directeur

Hans Vandelannoote

hans.vandelannoote@vrijclbwesthoek.be

Vestigingscoördinator

Jan Seys

Jan.seys@vrijclbwesthoek.be

Psychopedagoog

Jozefien Verschaeve

jozefien.verschaeve@vrijclbwesthoek.be

Maatschappelijk
werker
Arts-coördinator

Christine Lannoo

christine.lannoo@vclb-west.be

Ilse Moncarey

Ilse.moncarey@vrijclbwesthoek.be

Verpleegkundige

Renate Denys

Renate.deys@vclbwesthoek.be

Je kan bij het CLB terecht voor informatie,hulp en begeleiding in volgende domeinen:
➢ begeleiding bij leermoeilijkheden en ontwikkelingsproblemen
•
•
•
•
•
•
•

spraakmoeilijkheden en taalachterstand
verlaagde motoriek
leesproblemen, dyslexie
rekenproblemen, dyscalculie
aandachtsproblemen ADHD
begeleiding bij studiekeuze
studiekeuze na 6de lj

➢ Je kan bij het CLB terecht bij problemen op sociaal en emotioneel vlak:
•
•
•
•

gedragsproblemen
concentratieproblemen
rouwverwerking
faalangst

➢ Het CLB biedt ook begeleiding en preventieve gezondheidzorg aan :
•

1ste kleuter: op school – aanwezigheid ouders wordt aangemoedigd
o Gesprek met ouders
o Lengte en gewicht
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o
o
o
o

o

Gehoorscontrole op indicatie
Motivering tandartsbezoek
Controle vaccinatiestatus
Inschatten van de risico’s en beschermende factoren mbt gezondheid, groei,
ontwikkeling, schoolloopbaan en van de behoefte aan zorg met focus op motoriek,
taal en spraak en sociaal-emotionele aspecten
Informeren, adviseren, verwijzen of toeleiden van het kind of het gezin naar zorg
of traject op maat

•

2de kleuter: uitsluitend op uitdrukkelijke vraag van ouders – na afspraak – op CLB

•

1ste
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

6de leerjaar:op school – uitsluitend op uitdrukkelijke vraag van ouders – na afspraak –
op CLB

leerjaar:op school – aanwezigheid ouders wordt aangemoedigd
Kennisname medische antecedenten relevant voor groei en ontwikkeling
Gezinskenmerken en maatsch. context relevant voor groei en ontwikkeling
Lengte en gewicht
Visus Ver voor verpleegkundige en oogstand door arts
Kleurenzin
Audiometrie door arts
Motivering tandartsbezoek
Controle vaccinatiestatus
Inschatten van de risico’s en beschermende factoren mbt gezondheid, groei,
ontwikkeling, schoolloopbaan en van de behoefte aan zorg … met focus op
motoriek, taal en spraak en sociaal- emotionele aspecten
o Informeren, adviseren, verwijzen of toeleiden van het kind of het gezin naar zorg of
een traject op maat

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2.
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.
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Met de pedagogische begeleiding
De pedagogische begeleiding van de directie en de leerkrachten is in handen van de
diocesane begeleiding:
Diocesaan verantwoordelijke is Iris Bruneel.
Met de gemeenschapsinspectie
De rijksinspecteur is Hendrik D’Hulster ’s Gravendriesschelaan 55, 8480 Ichtegem.
Met de decanale werken
De schoolgebouwen zijn sinds 20 januari 2003 eigendom van het patrimonium Onderwijs
Decanale werken Veurne-Westkust, Boterweegschaalstraat 5, 8630
Veurne. Het Schoolbestuur is huurder van de gebouwen waaronder: vier klaslokalen, een
eetzaal,een techniek/ creakelder, een zorglokaal, een leerkrachtenlokaal en omkleedlokaal voor de
turnactiviteiten, een bureau, een overdekte en niet- overdekte speelplaats.
De schooltuin zit onder een beheerscontract met het gemeentebestuur van Veurne.
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