November 2020
Corona Tijden… Het blijven vreemde tijden… Het virus blijft bepalend voor het dagelijks leven. Ook in
onze scholen. De overstap naar code oranje met het afgelasten van de openluchtklassen zorgde voor
ontgoochelingen bij leerlingen, leerkrachten en directie. Ook dat moeten loslaten…
Maar de gezondheid van ons allen is het belangrijkste. En daar willen we positief aan meewerken.
virus komt ook heel dichtbij : een leerkracht, leerlingen, familieleden zijn besmet. We hopen dat
iedereen snel het virus de kop kan indrukken.

Het

Duimen dat de vakantie ervoor zorgt dat we de curve naar beneden krijgen….
Wij volgen alle algemene richtlijnen constant op. Bij besmettingen is er een volledige procedure die wij
moeten doorlopen : CLB inlichten, externe preventiedienst inlichten, eigen preventieadviseur contacteren.
Stapsgewijs doorlopen we steeds de hele procedure en volgen we de richtlijnen. Eenmaal we besluiten
krijgen, lichten we de betrokken oudergroep in.
Zoals de info nu is, vragen wij om bij de heropstart op maandag 16 november de school op voorhand in te
lichten vanaf maandag 9 november als een leerling zou besmet zijn. We bekijken dan samen de verdere
aanpak.
En bovenal laten we positief blijven en elkaar vanop afstand steunen!
Misschien heb je nu die tijd om eens dat gezelschapsspel dat altijd in de kast zit, eens te spelen met je
kinderen, die cake samen te bakken, samen een wandeling te maken, te knutselen, te koken, ….

in de kijker
Contact
Vanaf de herfstvakantie heeft basisschool Mikado maar 1 telefoonnummer : 051 63 56 50. Ouders die de
school dringend moeten bereiken, contacteren dit nummer tussen 8u00 en 17u00.
Afwezigheden van leerlingen kunnen ook steeds gemeld worden via mail secretariaat@vbsmikado.be. Het
algemeen contact e-mailadres van de school blijft info@vbsmikado.be.
Het gsm nummer van de directeur blijft +32 474 284 529.
Alle contactgegevens kan je ook nalezen op https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/contact/

Allerheiligen - Allerzielen
Weet dat je de ander niet los hoeft te laten, maar anders moet
vasthouden: in je herinneringen.
Wie sterft, verhuist van de buitenwereld naar het hart.
Laat dankbare herinneringen verder leven in verdriet, zoals de vogels
zingen in de regen.
Manu Keirse
Even stilstaan ….
Misschien doen de corona-omstandigheden ons nog eens meer stilstaan
bij de ratrace van het leven en bij het gemis van zij die wie al moesten
loslaten….

Nieuwe fluojasjes

Van gemeente Dentergem kregen alle
leerlingen van de eerste kleuterklas, het
eerste leerjaar en het vierde leerjaar een
nieuwe fluojas! Dankjewel!
Met zijn allen zorgen we ervoor dat we als
fietser of voetganger in deze donkere tijd
van het jaar zichtbaar zijn in het verkeer!

agenda
November 2020
●
●

●

HERFSTVAKANTIE van maandag 2 november tot en met woensdag 11 november : geen
school!
Donderdag 9 november, maandag 16 en dinsdag 17 november : algemene
leerlingenbesprekingen in onze scholen nav de herfst rapporten. Met de klasleerkrachten en het
zorgteam wordt gekeken waar er verder moet gewerkt worden aan opgelopen achterstanden. Bij
grote zorgen worden de ouders ingelicht.
Maandag 23 november : leerlingenbesprekingen van 3de kleuterklassen ( zorgteam en
klasleerkrachten)

Voor de kalender verwijzen we jullie ook graag naar de website, zowel voor Oeselgem als voor Markegem.
Vakanties en vrije dagen kan je hier terug vinden.

leerlingen
Typen in het vierde leerjaar !
In beide afdelingen zijn de typelessen opgestart. De leerlingen zijn alvast heel enthousiast! Kijk maar...

ouders

Spaarplan openluchtklassen - facturatie 20-21
Alle ouders van 3de kleuter( vorig schooljaar) en van leerlingen lager waren al aan het sparen voor de
openluchtklassen van deze periode. De openluchtklassen werden meteen opgeschort naar volgend
schooljaar. De gespaarde som zullen wij verrekenen in de factuur van oktober. (Het overzicht zal per
leerling op de factuur staan. ) Bij leerlingen zonder kosten in oktober, zal het teruggestort worden in
november.
Voor wat het spaarplan in het lager voor het komende schooljaar betreft, zullen wij dit, aangezien de
huidige situatie, stopzetten. Er werd reeds 9,5 euro betaald in de maand september. Dit gebruiken wij
voor het busvervoer. Gemaakte onkosten per klas (daguitstap, sportklassen, MOEV op Strapdag) zullen
voor deze specifieke leerlingen aangerekend worden. Op deze manier zal alles dan effen staan en kunnen
nieuwe activiteiten, als die kunnen doorgaan, gewoon aangerekend worden. De toekomst zal uitwijzen of
we nog verder zullen moeten aanrekenen voor het busvervoer of niet.
Voor wat het kleuter betreft, werken we nu ook zonder spaarplan. De onkosten voor bosuitstap voor de
kleuters van Oeselgem worden gewoon aangerekend.

varia
Even verduidelijken: 3de kleuterklas leerplichtig
De wetgeving is sinds dit schooljaar veranderd voor de kleuters van de derde kleuterklas. Zij zijn ook
leerplichtig. Dit is de info uit het schoolreglement omtrent afwezigheden op school. In het blauw staan de
zaken die nieuw werden toegevoegd.
Het volledige schoolreglement is na te lezen op onze website:
https://www.poelbergommeland.be/vbsmikado/schoolbrochure/

5.

AFWEZIGHEDEN

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- en
7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde
afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minsten 275 halve dagen
aanwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn,
aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht.
De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd
wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van
de 275 halve dagen aanwezigheid.
Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het belang van
je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer
risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.
De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgegeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende
dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het
lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde.
We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor 9 uur.
Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten
via een telefoon naar de afdeling. Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest,
dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter kunnen verhogen.
Gewettigde afwezigheden
Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6 en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden volgende
gewettigde afwezigheden :
●
●
●
●

Is jullie kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
Is jullie kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders
voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
Is jullie kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de
schooluren plaatsvinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de leraar. De school zal
het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.
Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden:
De afwezigheid van jullie kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen
toestemming van de directeur nodig. Jullie verwittigen de school wel vooraf van deze afwezigheid. Jullie
geven ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden
hiervan zijn:

●
●
●

het bijwonen van de begrafenis van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloeden aanverwant
de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke,
orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst)

Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting :
De afwezigheid van jullie kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting is
gewettigd. Jullie kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of jullie kind wel of niet door de
school wordt opgevangen.
Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is:
Soms kan jullie kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de
directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens :
●
●
●
●
●
●

de rouwperiode bij een overlijden
het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging
of culturele en/of sportieve manifestaties
(andere dan de 10 schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben)
trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor max 6 lestijden per
week, verplaatsingen inbegrepen)
revalidatie tijdens de lestijden
schoolexterne interventies
persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden

Opgelet: h
 et is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te
vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1
september tot en met 30 juni.
Problematische afwezigheden:
Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als
problematische afwezigheden. De school zal jullie onmiddellijk contacteren bij elke problematische
afwezigheid van jullie kind.
Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB. Samen werken ze
rond de begeleiding van jullie kind. Jullie worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

