Deel 1: 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.
Directeur:

Naam: Tony Lambrecht
Telefoon: 051401590 of 0477269186
e-mail: tony.lambrecht@blo-devlinder.be

Beleidsmedewerkers:

Namen: Valérie Pielaat (orthopedagoog) en Floor Minne
(orthopedagoog/ leerkracht)
Telefoon: 051401590
e-mail:valerie.pielaat@blo-devlinder.be
floor.minne@blo-devlinder.be

Leerkrachtenteam:

zie website van de school www.blo-devlinder.be

Schoolstructuur:

Adres: Oude Pittemstraat 1, 8700 Tielt
Telefoon: 051401590
e-mail: info@blo-devlinder.be
Types: basisaanbod, 9

Scholengemeenschap:

Naam: Scholen Basisonderwijs Regio Tielt (SBRT)
Algemeen directeur: Pieter Devos
e-mail: pieter.devos@sbrt.be

Schoolbestuur:

VZW PoelbergOmmeland, Ontvangerstraat 9, 8700 Tielt
Ondernemeingsnummer: 0416 806 624
mail: info@poelbergommeland.be
website: www.poelbergommeland.be
ondernemingsrechtbank
- Gent, afdeling Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge
- 050473731
- orb.brugge.griffie@just.fgov.be
Voorzitter bestuur: Celine D’Huyvetter
mail: celine.dhuyvetter@sbrt.be
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Website van de school:

www.blo-devlinder.be

2 Organisatie van de school
Hier vind je praktische informatie over onze school.
Schooluren

De school is open van van 8.30 u. tot 16.05 u., op woensdag tot 11.45 u.
en op vrijdag tot 15.15 u.
De lessen beginnen stipt om 8.45 u. en eindigen om 15.50 u., op
woensdag om 11.30 u., op vrijdag om 15.00 u.
Een kwartier voor de aanvang van de lessen, om 8.30 u. en om 12.50 u. is
er toezicht op de speelplaats door 2 leerkrachten van de school.
Er is een pauze voorzien van 10.25 tot 10.40 u. (op woensdag van 10.00
tot 10.15 u.) en van 14.20 tot 14.35 u.

Opvang
Voor- en naschoolse opvang:

Middagopvang:

Vakanties:

de school organiseert geen voor-en naschoolse opvang.
Leerlingen die school lopen in De Vlinder kunnen inschrijven
in buitenschoolse opvang Tanneke, Belgiëlaan 2 in Tielt
(051428250).

leerlingen die over de middag niet naar huis gaan, kunnen over de middag
op school blijven. De middagpauze verloopt als volgt:
11.55 - 12.10 u.:
toezicht door 3 leerkrachten
12.10 - 12.50 u.:
toezicht en begeleiding door 2 middagtoezichters.
Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd.
12.50 - 13.05 u.:
toezicht door 2 leerkrachten

herfstvakantie: van ma 31/10/2022 t.e.m. zo 6/11/2022
kerstvakantie: van ma 26/12/2022 t.e.m. zo 8/1/2023
krokusvakantie: van ma 20/2/2023 t.e.m. zo 26/2/2023
paasvakantie van ma 3/4/2022 t.e.m. zo 16/4/2023
zomervakantie van do 1/7/2023 t.e.m. di 31/8/2023
Het schooljaar eindigt op vrijdag 30 juni 2023 om 11.30 u.

Vrije dagen: maandag 3 oktober 2022
vrijdag 28 april 2023
Pedagogische studiedagen (geen school voor de leerlingen):

maandag 14 november 2023
woensdag 17 mei 2023

Leerlingenvervoer: Onze school organiseert leerlingenvervoer, neem contact op met
verantwoordelijke:
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● directeur Tony Lambrecht, tony.lambrecht@blo-devlinder.be,
0477269186
● administratief medewerker Melissa Dedecker,
melissa.dedecker@sbrt.be 051402062
De busbegeleidsters zijn rechtstreeks te contacteren op:
● Shirley Simoens (bus 1) 0473725361
● Sandrina Tack (bus 2) 0473725362
● Inge Vandecaveye (bus 3): 0473725363
● Karline Beke (bus 4): 0483246030
● Heidi Blyaert: 0492119675
● Ann Crop: 0492119674
Gelieve niet te bellen en te SMS’en tussen 22.00 u. en 6.00 u.
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3. Samenwerking
3.1 Met de ouders
Je bent onze partner 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 met de
directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook
engagementsverklaring tussen school en ouders).

3.2 Met de leerlingen
De Vlinder kent geen officieel verkozen leerlingenraad. Wel worden jaarlijks een aantal
initiatieven genomen om vanuit de klassen met de oudste leerlingen (eindniveau) te werken
aan leerlingenparticipatie.

3.3 Met externen
Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)
Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Trikant, vestiging Tielt.
@Tielt : Grote Hulststraat 55/1, 8700 Tielt
Tel : 051.42.66.42 info@clbtrikant.be
Teamleden van de school
● Lauren De Blieck - Schoolarts team basisonderwijs
● (nog niet bekend) -Medische contactpersoon verpleegkundige
● Hilde Lannoo - psychopedagogisch consulent en contactpersoon
● Sigrid Debeurme - maatschappelijk werker
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 tussen school en ouders). Het CLB
kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de
school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB
versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.
Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het
CLB werkt gratis en discreet.

Ondersteuningsnetwerk
Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk:
Ondersteuningsnetwerk Zuid
alle info: www.netwerkzuid.be en zorgloket@netwerkzuid.be
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3.4 Nuttige adressen
Klachtencommissie Katholiek onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
025070872
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

Commissie inzake Leerlingenrechten
Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi
Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel
025539383
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

Commissie Zorgvuldig Bestuur
Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten - AgODi
Afdeling Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel (AOP)
Commissie Zorgvuldig Bestuur
Koning Albert II-laan 15
12010 Brussel
025536598
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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