
 

 

Type BA – 3 – 9 

 

 

 

INFOGIDS VOOR OUDERS 2022 – 2023 

Team : ……………..( horizon,  zon, vuurwerk ) 

 
 

   
  



 

Styrka Lager Onderwijs 
 

 

Buitengewoon lager onderwijs type BA, 3 en 9 

Ebergiste De Deynestraat 1 

9000 Gent 

Tel.: 09 245 57 46 

MFC: 09 222 52 32 

E-mail: lageronderwijs@styrka.broedersvanliefde.be 

Website: https://www.styrka.be/ 

Facebook: Styrka lager onderwijs 

 

Contactpersonen 
 

 

Secretariaat en directie:  09 245 57 46 

Nadine Van de Sompel( directeur ) 

nadine.vandesompel@styrka.broedersvanliefd

e.be 

An Rijcken ( schoolrekeningen ) 

 

Pedagogisch coördinator : 

Petra Van Assche – 09 245 57 46  of 

0490/13.73.01 
petra.vanassche@styrka.broedersvanliefde.be 

 

Teamcoach : 

………………  : 09 240 13 61                                 

 

Klasleerkracht : 

………………….. 

 

MFC – coördinatoren: 

09 222 52 32 

Vrij CLB regio Gent 

Marialand 29 9000 Gent – 09 277 83 40 

els.deloddere@vclbgent.be 
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Belangrijke data schooljaar 2022 – 2023 
  

donderdag 1 september : START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR 

  

vrijdag 30 september : FACULTATIEVE VERLOFDAG 

  

29 oktober tot 6 november  : HERFSTVAKANTIE 

  

vrijdag 11 november : VRIJAF (Wapenstilstand) 
  

woensdag 16 november : VRIJAF (pedagogische studiedag)  

 

Vrijdag 18 november : Actieavond voor alle ouders en sympathisanten 
  

24 december tot 8 januari : KERSTVAKANTIE 

   

woensdag 26 januari : VRIJAF (pedagogische studiedag)  

 

Donderdag 27 januari : infonamiddag voor kandidaat - overgangers 

  

Maandag 30 januari : VRIJAF (facultatieve verlofdag) 
 

18 tot 26 februari  : KROKUSVAKANTIE 

  

vrijdag 10 maart : VRIJAF (pedagogische studiedag)  

 

dinsdag  7 maart : OUDERCONTACT 16u-20u 
  

29-31 maart : OPENLUCHTKLASSEN BaA 

 

1 tot 16 april : PAASVAKANTIE 

 

zondag 22 april  : OPENDAG 

 

maandag 1 mei : VRIJAF (dag van de arbeid) 

  

donderdag 18 mei : VRIJAF (OLH Hemelvaart) 
  

vrijdag 19 mei : VRIJAF (brugdag) 
  

maandag 29 mei : VRIJAF (pinkstermaandag) 

 

Zaterdag 2 juni : 1e communie en vormsel 
  

maandag 26 juni : OUDERCONTACT 16u-19u 

  

1 juli tot 31 augustus : ZOMERVAKANTIE 

 



 

 

Schoolvisie  
 

  3 basisregels 
 

We dragen zorg voor materiaal 

 
 

We gaan op een fijne manier om met elkaar 

 
We blijven binnen de ruimte die afgesproken is 

 

 
 



 

 

Brengen en ophalen 
 

 

-  Voor externe leerlingen is de school open 

15 minuten voor aanvang van de lessen. ( 

8.10u ) Op maandag opent de 

schoolpoort dus om 10u10. Voorschoolse 

opvang mogelijk op ma vanaf 7.30u aan 

1 euro per begonnen half uur. Bij aanvang 

van de lessen wordt de poort gesloten en 

dien je aan te melden bij onthaal MFC. Na 

de school worden leerlingen opgehaald 

aan de schoolpoort. De schoolpoort sluit 

15 minuten na het einde van de lessen. Er 

is ook avondopvang voor leerlingen die 

niet met de bus naar huis gaan, dit kost 

€1,00. 
 

- Leerlingen die gebruik maken van 

dagopvang kunnen al vanaf 7u00 terecht 

in hun leefgroep. Leerlingen van 

dagopvang die afgehaald worden door 

hun ouders kunnen ’s avonds blijven tot 

18u00. 

 

- Als u uw kind zelfstandig genoeg inschat 

om de weg van en naar huis alleen af te 

leggen, moet u daarvoor het gepaste 

document aanvragen en ondertekenen.  

Uw kind ontvangt dan een groene kaart 

waarmee het de school kan verlaten. 

 

 

  



 

Maaltijden – tussendoortjes 
 

 
 

Wij vragen de boterhammen mee te geven in 

een brooddoos zonder aluminiumfolie. 

Gebruik hervulbare flesjes en doosjes om afval 

te vermijden. 

 

 

Uw kind kan, tegen betaling, ook een warme 

maaltijd of soep eten. 

 

 

Wij stimuleren fruit en water als tussendoortje. 

Een droge koek en melk mogen ook.  

 

 

Wekelijks is er een fruitdag. Op die dag krijgt uw 

kind een stuk fruit van de school. Op die dag 

brengen we geen koek mee. 

 

 

  



 

Ziekte 
 

 

- Meld de afwezigheid van uw kind zo snel 

mogelijk en zeker voor 9 uur ’s morgens aan juf 

Francesca: 09/240 13 62. 

- Voor een ziekte van 1 tot en met 3 

kalenderdagen volstaat een ingevuld 

ziektebriefje door de ouders. U krijgt 4 

voorgedrukte briefjes in september. Als deze 

zijn opgebruikt, is een doktersattest verplicht. 

- Voor een ziekte van meer dan 3 

kalenderdagen is steeds een doktersbriefje 

nodig. 

 

 

 

Voorbeeld: Uw kind is ziek van vrijdag 12 september  

 tot en met maandag 15 september.  

 Dit zijn 4 opeenvolgende kalenderdagen.  

 Er is dus een doktersattest nodig. 

 

 
  



 

 

Huiswerk 
 

 

Info over huiswerk wordt meegedeeld door de 

leerkrachten op de infoavond van augustus. 

Ook het “bingel” huiswerk wordt daar 

toegelicht. 

In de agenda of het heen- en weerschrift kunt 

u steeds de opdrachten terugvinden. 

 

Rapporten 
 

 

3 maal per schooljaar is er een rapport 

Het rapport geeft u als ouder een duidelijk 

beeld van de leerstof waarmee uw kind bezig 

is. In hoeverre uw kind deze leerstof beheerst, 

kan u merken aan de evaluatie. 

In het rapport geven wij weer hoe uw kind zich 

gedraagt t.o.v. van het leerproces, 

medeleerlingen, leerkrachten en hoe hij/zij 

evolueert. Wij vragen u om het rapport te 

komen bespreken tijdens de ouderavonden.  

 

 

  



 

Afspraken 
 

 

Enkele afspraken uit het schoolreglement voor 

de goede orde van zaken op onze school: 

 

 

Afspraken rond computerspelletjes, GSM-toestellen, MP3-

spelers, juwelen, draagbare luidsprekers,… : 

 

• Meenemen van deze spullen is op eigen 

risico: de school staat niet in voor schade of 

diefstal. 

• Indien leerkrachten zien dat leerlingen deze 

spullen gebruiken op school tijdens de 

schooluren,  zullen deze onmiddellijk in 

bewaring genomen worden. 

• Op vrijdag om 15u45 kunnen deze opnieuw 

afgehaald worden bij de coördinator. 

• Indien dit verschillende keren gebeurt zal de 

coördinator de gadgets in bewaring 

houden tot wanneer de ouders het komen 

afhalen. 

• Indien de gadgets niet opgehaald worden, 

blijven ze bij de directie tot het einde van 

het schooljaar. 

• Op de bus deze spullen meenemen kan 

wel, indien de spullen in de rugzak of 

boekentas worden gestopt tijdens de 

schooluren. De GSM moet tevens uit staan 

tijdens de schooluren. 

 

  



 

Afspraken rond kledij en voorkomen: 

 

• De leerlingen dragen geen make-up, tenzij 

op feestelijke gelegenheden. 

• Tatoeages en piercings zijn niet toegestaan, 

tenzij bedekt. 

• In de klas dragen de leerlingen geen 

hoofddeksel. 

 

Afspraken voor leerlingen die zelfstandig van en naar 

school komen: 

 

• Leerlingen die alleen van en naar school 

komen, vragen een groene kaart aan hun 

leerkracht.  De leerlingen zullen mits 

toestemming van hun ouders, de groene 

kaart ontvangen. 

• Zij moeten dagelijks deze kaart tonen aan 

de leerkracht van toezicht aan de 

schoolpoort, om de school zelfstandig te 

kunnen verlaten. 

 

Afspraken rond brieven: 

 

• Gele brieven: worden ingevuld en 

ondertekend terug meegegeven naar 

school.  

• Witte brieven: zijn brieven met informatie.  

 

Het schoolreglement: 

 

• kunt u opvragen op het schoolsecretariaat. 

• kunt u vinden op onze website: 

https://www.styrka.be/. Klik op ons logo, 

daarna links op de foto van ons gebouw en 

daarna op ‘Algemene informatie’. 

https://www.styrka.be/


 

Schooluren 

 
Maandag  

  

10.25 - 12.05 u  

  

13.25 - 15.50 u  

  

Dinsdag  

  

8.25 - 12.05 u  

  

13.25 - 15.50 u  

  

Woensdag  

  

8.25 - 12.05 u  

  

Donderdag  

  

8.25 - 12.05 u  

  

13.25 - 15.50 u  

  

Vrijdag  

  

8.25 - 12.05 u  

  

13.25 - 15.50 u  

 

 
 


