
 

BIJLAGE BIJ SCHOOLBROCHURE schooljaar 2020  - 2021. 
 

Betalingen van de schoolrekening 

 
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 

schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening 

te betalen. 
Als school kunnen we niet ingaan op de vraag om de schoolrekening te splitsen (uitzondering bij 

regeling 50/50). 
De schoolrekening is altijd gericht aan het domicilieadres van het kind. 
Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we op vraag, 

beide ouders een identieke gedetailleerde schoolrekening, zodat elke ouder zijn bedrag kan 

uitrekenen en betalen. 
Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende 

saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

 

Maximumfactuur 2020 - 2021 
 

Op school houden we per leerjaar de kosten voor culturele en didactische uitstappen, zwemmen, 

sportdag en schoolreis nauwkeurig bij zodat we de maximumfactuur niet overschrijden . De 

ouderraad komt voor de schoolreis en de sportdag tussen zodat alles binnen de perken blijft. 

 
 Geïndexeerd bedrag schooljaar 2020 – 2021 

Kleuter  

Per kleuterjaar € 45 

Lager  

Per leerjaar € 90 

 
Voor de meerdaagse uitstappen is het maximumbedrag voortaan 445 euro, gespreid over de 6 

leerjaren.  

 

De volgende rubrieken uit de schoolbrochure variëren van jaar tot jaar en worden steeds 

als bijlage vermeld bij de start van ieder schooljaar.  
 

Prijzen in het schooljaar 2020 - 2021 
 

Hoewel het basisonderwijs op zich gratis is, wordt er een bijdrage aan de ouders gevraagd 

voor aanvullende faciliteiten die wij aanbieden. 

 

A. Diensten. 
 

1. Maaltijden: De maaltijden worden via overschrijving betaald. In elke prijs zit het bedrag voor 

middagopvang (1,70 euro per middag) verrekend. 

- warme maaltijd: 

 kleuterschool: 4,40 euro  

 Lagere school: 4,70 euro 

- soep: 

  2,50 euro 

 



 

- broodmaaltijd: 

  1,70 euro 

- studie: 

 1ste kind:  € 1,06 per half uur 

 Meerdere kinderen:   € 0,80 per half uur 
 

 

2. Dagelijks tussendoortje voor de kleuters (droge koek en/of fruit): 18 euro voor het eerste 

trimester, 14,40 euro voor het tweede trimester en 12,00 euro voor het derde trimester. 

Fruitdag op donderdag voor de lagere school: ook hier schrijven we dit jaar in op het 

fruitproject “Oog voor Lekkers” waarvoor we subsidies kunnen krijgen.  

De fruitprijs is daardoor lager en bedraagt  € 18,00 voor het volledige schooljaar vanaf 

september. Als school zorgen we zelf voor ons fruit. Op die manier kunnen we een meer 

gevarieerd aanbod geven van fruit en groenten. 

Als tussendoortje kiezen we duidelijk voor een stuk fruit of groente, geen koeken. Een droge 

koek kan alleen op maandagnamiddag. 
 

3. Geen sapjes meer: 
 

In het kader van ons gezondheidsbeleid bieden we geen sapjes meer aan. Dit schooljaar 

bieden we gratis enkel kraantjeswater in de klas, de refter en op de speelplaats. Het is 

aangeraden dan de kinderen een herbruikbare drinkfles meebrengen. In de klas zijn bekers 

voorzien voor wie geen herbruikbare fles mee heeft. PMD is niet toegelaten. Op de 

speelplaats en in klas zijn geen andere dranken toegelaten. 
 

4. Zwemmen:  
 

1 euro per beurt, ingang zwembad. Ongeveer 18 maal per jaar. 

 Opmerkingen: 

1. De kleuters van de derde kleuterklas gaan in de loop van het derde trimester ook naar 

het zwembad. 

2. De leerlingen van het 6de leerjaar blijven gratis zwemmen. 

 

Opmerking : 

Deze prijzen gelden in zoverre wij afhangen van de leveranciers. Ze zijn dus afhankelijk van 

schommelingen doorheen het jaar. Voor het bedrag van de middagopvang en studie wordt 

jaarlijks een fiscaal attest uitgereikt. 
 

5. Kledij. 
 

Voor de lessen lichamelijke opvoeding hebben de kinderen vanaf het eerste leerjaar een 

turnuniform nodig: T-shirt ( € 7,00 ) en broekje (€ 11,00 ). Dit uniform wordt via de 

school besteld en wordt door de hoofdschool OLVA geleverd. 
 

6. Uitstappen. 
 

a. Per klas wordt aan enkele culturele activiteiten deelgenomen (toneel of film). 

b. In het kader van de belangstellingscentra (kleuter) en de wero-thema’s (lager) worden 

bepaalde bezoeken voorzien.  



 

c. Voor de jaarlijkse sportdag (lager) en voor de schoolreis voorzie je ongeveer 30 euro.  

Hierbij zorgen we ervoor dat de maximumfactuur zeker niet wordt overschreden. Ook de 

ouderraad probeert elk schooljaar hier een stuk in mee te betalen. 
 

P.S.:Wettelijk verplichte aanvulling bij het schoolreglement: Indien ouders bezwaar 

hebben tegen deelname aan deze extra-muros activiteiten laten ze dit  schriftelijk 

weten aan de directie. 
 

 

7. Eerste Communie. 
 

De eerste communie wordt ingericht door de parochiale dienst. Zij staan in voor de 

voorbereidingen van de viering. De leerlingen en ouders kunnen kiezen om aan te sluiten bij de 

viering in Moerkerke of de viering in Sijsele. Meer info over de eerste communie kunnen de 

ouders terugvinden op de website www.groeneweiden.be. 
 

8.Vrije activiteiten (geen aankoopverplichting) 
 

Jeugdtijdschriften. Wij bieden,  geheel vrijblijvend tijdschriften aan. Deze tijdschriften 

kunnen als jaarabonnement via de school besteld worden. 

 

1.4.2. Schoolteam Olva Vivenkapelle in het schooljaar 2020 - 2021: 

  

Kleuterschool: 

 

klastitularis jongste kleuters (= peuter & 1ste kleuter – Blauwe klas):  

Mevr. Ine Scherpereel ine.scherpereel@olva-viven.be (zwangerschapsverlof) 

Mevr. Julie Gregoir julie.gregoir@olva-viven.be (interim juf Ine) 

klastitularis middengroep kleuters (1ste en 2de kleuter – Rode klas): 

Mevr. Katy Dossche katy.dossche@olva-viven.be  

klastitularis oudste kleuters (2de en 3de kleuter – Gele klas): 

Mevr. Katia Taets katia.taets@olva-viven.be  

zorgverbreding kleuterschool:  

Mr. Johan Dehaes zorg@olva-viven.be  

 

Kinderverzorgster(1ste en 2de kleuter):  

Mevr. Martine Stroef martine.stroef@olva-viven.be  

Kleuterturnen en Zorg in de kleuterschool 

Mevr. Anoek Verfaillie anoek.verfaillie@olva-viven.be  

Mevr. Annelies Coens annelies.coens@olva-viven.be  

Lagere school: 

 

klastitularis 1ste leerjaar: 

Mr. Jos De Kersgieter jos.de.kersgieter@olva-viven.be 

klastitularis 2de leerjaar:  
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Mevr. Romina Mercy romina.mercy@olva-viven.be 

klastitularis 3de leerjaar: 

Mevr. Ingrid Verstraete ingrid.verstraete@olva-viven.be 

klastitularis 4de leerjaar: 

Mevr. Katrien  Andries katrien.andries@olva-viven.be 

klastitularis 5° leerjaar: 

Mr. Thomas Devoghel thomas.devoghel@olva-viven.be 
 

klastitularis 6° leerjaar: 

Mevr. Els Cosman els.cosman@olva-viven.be 

zorgverbreding lagere school: 

Mr Johan De Haes zorg@olva-viven.be 

Leerkracht bewegingsopvoeding en zwemmen 
 

Mr. Dirk De Jonghe   dirk.de.jonghe@olva-viven.be  

Mr. Tom Goossens   tom.goossens@olva-viven.be 

ICT-leerkracht: 

Mr. Daan Saelens        daan.saelens@olva-viven.be 

administratief medewerkster:    

Mevr. Kris Lambrechts  

secretariaat@olva-viven.be Mevr. Marie Huys 

Mevr. Christine Timmerman 

Onderhoud en refter 

Mevr. Tamara Claessens Mevr. Syl Huwel Mevr. Cécile Verstappen 

Mevr. Marleen Vandenbosch   

directeur basisschool: 

Mr. Olivier Verwilst directie@olva-viven.be Tel. 050 35 47 87 

0474/25.50.16 

directeur O-L-Vrouwecollege secundaire school: 

Mr. Tom Vanheede Collegestraat 24 8310 Assebroek tel. 050 35 26 10 

 

1.4.4. Samenstelling schoolraad (sedert 1 september 2017) 

 

voorzitter :  

Mevr. Mycke Evy 

secretariaat: 

Mevr. Els Cosman 

vertegenwoordiging van de ouders : 

Mevr. Mycke Evy 

Mevr. Slabbinck Rein 

 



 

vertegenwoordiging van de leerkrachten : 

Mevr. Katia Taets 

Mevr. Els Cosman 

       

vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap : 

Mr. Bart De Sutter 

Mr. Marc Verstringhe 

afgevaardigde van het schoolbestuur: 

Mr. Joost Lagae Ter Lo 94 8310 Brugge 

 

1.4.5. Samenstelling kern ouderraad: 

 

Voorzitter en contactpersoon: 

Mr. Bart Decraene Papa Tuur, Lea en Anna ouderraad@olva-viven.be 

Penningmeester: 

mevrouw.  Mama  

Secretariaat: 

Mevrouw Mycke Evy mama van Maurice en Rosalie 

Andere kernleden: 

Francis Gevaert – papa van Noor en Ellen Kris De Greve – papa van Seppe 

Els Mille - mama van Manoah en Meraud  Inge Taelman - mama van Seppe 

Ann Vancanneyt - mama van Anouk en Maxim Rein Slabbinck – mama Noor en Ellen 

Lisa Parton – mama Bent en Nand Jessica Landuyt – mama van Loïc en Maurice 

     

Ieder schooljaar wordt voor een aantal activiteiten beroep gedaan op ouders om 

ondersteuning te geven bij de activiteit. 

 

“De ouderraad vormt de natuurlijke schakel tussen ouders en school. Via allerhande acties en 

activiteiten verstevigt ze de band tussen ouders, leerlingen en school en draagt ze bij tot de 

materiële uitrusting van de school. Ze kunnen ook een aanspreekpunt zijn voor ouders die zich 

niet onmiddellijk tot de school willen wenden met opmerkingen of vragen.  

Onze ouderraad is aangesloten bij de koepel van het VCOV. 

 

telefoon school : 050/35.47.87  Gsm school: 0474 25 50 16 

directie@olva-viven.be     www.olva-viven.be 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olva-viven.be/


 

Karel de Goede vzw      Deze strook terug indienen, aub. 

Collegestraat 24 

8310 Assebroek 
 

 

O Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2020 – 2021 beelden   

van ……………………………………………………………………………………………………………………………………… te maken.* 

 

O Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2020 - 2021 beelden   

van …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  te 

publiceren op de website, op de nieuwsbrief, op de Facebookpagina, in de schoolfolder.* 

 

O Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2020 – 2021 een  

klasfoto van …………………………………………………………………………………………………………………… te maken.* 

 
 

 

De heer en/of mevrouw ……………………………………………………….. 

ouder(s) van  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… * 

adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

verkla(ren)art in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met 

opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie van Olva Vivenkapelle ‘De 

HulstHaegen’, van 1 september 2020 en teken(en)t hierbij voor instemming en akkoord. 

Te …………………………………………………………………………., de ………………………………………………………………… 

de ouder(s),      ………………………………………………………       ……………………………………………………………… 

 

Handtekening(en): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gelieve alle namen van jullie kinderen die bij ons school lopen te vermelden 
 


