BuSO Egmont & Hoorn
Broeckstraat 37 9890 Gavere
www.egmontenhoorn.be
info@egmontenhoorn.be
tel : 09/384.17.55

Samen op weg naar toekomst, met accent op ieders talent!

Infobrochure OV1
Schooljaar 2022-2023

Voorstelling OV1-team
Leerkrachtenteam

Magali Verlinden
Leerkracht ASV
Klastitularis Vlieger

Anke Braem
Leerkracht ASV en
Niet-Confessionele Zedenleer

Jolien Vander Linden
Leerkracht ASV en
Niet-Confessionele Zedenleer

Hannes Vankeirsbilck
Leerkracht ASV en LO
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Alice Bocquet
Leerkracht ASV
Klastitularis Klimop

Anita De Regge
Leerkracht ASV

Zarah Verellen
Leerkracht ASV

Tine Van De Vijver
Leerkracht ASV en Rooms Katholieke
Godsdienst
Klastitularis Rood
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Anke Tilley
Leerkracht ASV
Klastitularis Kompas

Sandra Clinckaert
Leerkracht ASV en LO
Klastitularis Cocon

Hilde Meremans
Leerkracht ASV

Katrien Stryckers
Leerkracht ASV en Rooms Katholieke
Godsdienst
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Fleur De Vriese
Leerkracht ASV

Monica Sobrado
Leerkracht ASV
Klastitularis Geel

Jade Verhoie
Leerkracht ASV

Inge Verpoort
Leerkracht ASV
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Ondersteunend team

Rein De Venter
Klasondersteuner

Evy De Smet
Klasondersteuner

Lindsey Voorons
Zorgkundige

Veronique Dedeyne
Zorgkundige
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Santina Aelvoet
Logopediste

Anneke Paelinck
Leerlingbegeleiding/Coördinator

Charlotte Vanwanzeele
Leerlingbegeleiding/Orthopedagoog

Elisabeth De Jaeger
Leerlingbegeleiding/Orthopedagoog

Nathalie Maes
Leerlingbegeleiding/Maatschappelijk
werker
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Praktische informatie
Algemeen
Schooluren:
De schooluren lopen als volgt:
Maandag
Opvang

8.15u - 8.30u

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

8.15u - 8.30u

8.15u - 8.30u

8.15u - 8.30u

8.15u - 8.30u

Voormiddag 8.30u - 12.15u

8.30u - 12.15u

8.30u - 12.05u

8.30u - 12.15u

8.30u - 12.15u

Middag
Speeltijd
Namiddag

12.15u - 12.35u

12.15u - 12.35u

12.15u - 12.35u

12.15u - 12.35u

12.35u - 15.30u

12.35u - 15.30u

12.35u - 15.30u

12.35u - 15.30u

Opvang

15.30u - 16.15u

15.30u - 15.45u

15.30u -15.45u

15.30u - 15.45u

12.05u - 12.20u

Schooljaarkalender:
Op de schooljaarkalender 2022-2023 staan volgende belangrijke data:
Infomomenten en
oudercontacten

Vakantieperiodes

Openklasdag
Info-avond
Oudercontact 1e semester
Oudercontact 2e semester
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasvakantie

Algemene schoolvrije Wapenstilstand
dagen
voor
de Dag van de arbeid
leerlingen
Hemelvaart + brugdag
Pinkstermaandag
Specifieke schoolvrije Evaluatiedagen
dagen
voor
de
leerlingen

Facultatieve verlofdagen
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Vrijdag

maandag 29 augustus
dinsdag 20 september
maandag 19 december
dinsdag 20 juni
maandag 31 oktober tem vrijdag
4 november
maandag 26 december tem
vrijdag 6 januari
maandag 20 februari tem vrijdag
24 februari
maandag 3 april tem vrijdag 14
april
vrijdag 11 november
maandag 1 mei
donderdag 18 en vrijdag 19 mei
maandag 29 mei
vrijdag 16 september
vrijdag 2 december
maandag 19 december
vrijdag 3 februari
vrijdag 2 juni
maandag 19 juni
maandag 3 oktober
vrijdag 17 maart

Pedagogische studiedag
Schooldag tot 12.05u

maandag 14 november
vrijdag 30 juni

Afwezigheden:
Wij vragen volgende richtlijnen omtrent afwezigheden van de leerlingen op te volgen:
-

Een leerling komt later dan het gewone uur naar school (= minder dan een uur): U
verwittigt de school steeds zo snel mogelijk telefonisch.
Een leerling komt enkele uren of één of meerdere dagen niet naar school: U verwittigt de
school steeds zo snel mogelijk telefonisch. Indien de leerling omwille van een (medische)
afspraak later in de voormiddag op school zal aansluiten of vroeger wordt opgehaald, laat u
dit tijdig weten via de agenda. U bezorgt ons achteraf altijd een schriftelijke wettiging.
o Een leerling is ziek gedurende maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen: De
ouder of begeleider mag zelf een wettiging schrijven (zie document in de agenda).
Deze zelfgeschreven wettiging kan maximum 4 keer per schooljaar. Vanaf de vijfde
keer is een doktersattest nodig.
o Een leerling is ziek gedurende meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen: Een
doktersattest is vereist.

Geef wettigingen steeds mee op de eerste dag dat de leerling terug naar school komt na de periode
van afwezigheid via de agenda.
Voor afwezigheden in het kader van externe dagbesteding krijgt u een blanco modelbrief mee die
u verder kan invullen. Dit document dient zo snel mogelijk aan de school bezorgd te worden, zodat
de directeur zijn toestemming voor de afwezigheid kan geven.

Medicatie:
Gelieve alle medische info op de blauwe medische fiche in de agenda te noteren:
- Zaken die vanuit consultaties aan de dokter/specialist door de school moeten worden
opgevolgd.
- Medicatie die werd voorgeschreven en tijdens de schooluren moet worden toegediend.
Deze medische fiche wordt door de leerkracht dagelijks nagekeken.
We vragen volgende afspraken te respecteren:
- Voorzie steeds een voorschrift van de medicatie. Zonder voorschrift mogen wij geen
medicatie toedienen!
- Geef zeker nooit medicatie mee zonder dit te noteren. Wij zijn dan immers niet op de hoogte
van de aanwezigheid van medicatie op school en dit kan een gevaarlijke situatie creëren.
- Voorzie meteen voldoende medicatie die op school mag blijven. Noteer zeker wanneer
medicatie elke dag terug mee moet naar huis.
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Communicatie:
Om elkaar vlot wederzijds te informeren, maken we gebruik van volgende kanalen:
1. Agenda
De agenda van de leerlingen is het communicatiemiddel bij uitstek voor zowel u als de
leerkracht om informatie uit te wisselen. U kan gemakkelijk via deze weg rechtstreeks aan
de leerkracht een vraag stellen of een boodschap doorgeven. De leerkrachten controleren
de agenda dagelijks en noteren er hun vragen of mededelingen in. Wij vragen u daarom om
iedere schooldag de agenda in te kijken.
Gedurende het schooljaar worden regelmatig via de agenda brieven of informatieve
documenten meegegeven.
2. E-mail
Om u zo optimaal mogelijk te informeren bezorgen wij u de brieven eveneens digitaal via email.
U kan de school via e-mail contacteren via onderstaande contactgegevens:
Anneke: anneke.paelinck@egmontenhoorn.be
Charlotte: charlotte.vanwanzeele@egmontenhoorn.be
Elisabeth: elisabeth.de.jaeger@egmontenhoorn.be
Nathalie: nathalie.maes@egmontenhoorn.be
3. Telefonisch
Voor dringende zaken vragen wij telefonisch contact op te nemen met de school op het
nummer 09/384.17.55. Zo kunnen wij u tijdig helpen, ook bij afwezigheid van een collega.
Wanneer u naar het algemeen telefoonnummer belt, hoort u een keuzemenu. Druk hierna
op cijfer 2 op uw telefoontoestel om rechtstreeks verbonden te worden met
leerlingbegeleiding van OV1.
4. Persoonlijk gesprek
In december en juni is er een oudercontact om het rapport te bespreken en op het voorbije
semester terug te blikken.
Indien u graag tijdens het schooljaar een persoonlijk gesprek heeft met leerlingbegeleiding
en/of het leerkrachtenteam, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens CLB:
Ter info geven wij u de contactgegevens van het CLB door:
GO! CLB Deinze-Eeklo - Vestiging De Pinte
Polderdreef 42
9840 De Pinte
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Contactpersoon: Ewout Demedts
GSM-nummer: 0493/66.43.51
E-mail: ewout.demedts@go-clb.be

Bijdragelijst:
De school maakt maandelijkse schoolfacturen op. Op de bijdragelijst kan u de jaarlijkse kostprijs en
de maximale kostprijs per schooljaar terugvinden. Alle kosten worden gespreid aangerekend.
Schoolfacturen worden bij voorkeur via email verstuurd, desgewenst kan het ook via post. Bij het
niet betalen van een rekening wordt de eerstvolgende maand een herinnering tot betaling gestuurd.
Bijdragelijst OV1 schooljaar 2022 – 2023
jaarlijkse kostprijs voor
kopieën
schoolagenda
teken- en creagerief
arbeidsvaardigheden
veiligheid en hygiëne
zwemmen
sport
didactische maaltijden
maximale kostprijs voor
projecten
didactische uitstappen
maaltijd gewoon
maaltijd vegetarisch
maaltijd speciaal
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Cocon

Klimop

Kompas

43
9
32
37
16
5,00 €/les
2,00 €/les
6,00 €/les

43
9
32
37
16
5,00 €/les
2,00 €/les
6,00 €/les

43
9
32
37
16
5,00 €/les
2,00 €/les
6,00 €/les

90
90

90
90

90
90

€ 5,70
€ 6,10
€ 6,10

Vlieger

Oranje
Vlinder
Rood / Geel
43
43
21
9
9
9
32
32
32
37
37
37
16
16
16
5,00 €/les 5,00 €/les 5,00 €/les
2,00 €/les 2,00 €/les 2,00 €/les
6,00 €/les 1,60 €/les 1,60 €/les

90
90

90
90

90
90

Smartschool:
Hieronder kan u een korte handleiding raadplegen van smartschool. Als ouder of begeleider
heb je al een co-account en de gegevens daarvan ontvangen. Ga naar
http://egmontenhoorn.smartschool.be en vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
Wegwijs in smartschool
1. Via onderstaande balk kan je navigeren:

Start: Terug naar het startscherm.
Ga naar Sne naar a e onder ggende mappen gaan.

Berichten: Om e-mails binnen smartschool te versturen en ontvangen.
Meldingen: Als iets nieuws is (nieuwe e-mail, document online…) dan zie je dit hier
verschijnen. Je kan via dit luik bij ‘instellingen’ jouw persoonlijke voorkeuren
omtrent meldingen invullen.

Alle meldingen staan momenteel op actief. Ook het sturen van een bericht
naar je persoonlijk e-mailadres. Je kan deze eventueel uitvinken om zo minder
meldingen of e-mails te ontvangen.

Door op de gekleurde symbooltjes (tekstballon, symbool smartschool en
envelopje) te klikken, kan je de meldingen per item uitschakelen.

Betekenis onderstaande symbolen in de navigatiebalk:

Zoeken op smartschool

Handleiding

Afmelden

E-mail sturen binnen smartschool
1. Om een e-mail te sturen binnen smartschool, gaat u in de navigatiebalk naar berichten.

2. Om een nieuw bericht op te stellen, klikt u op het groene kruisje in de kolom. Hierna
verschijnt een tweede scherm waarin u uw bericht kan typen.

3. Wanneer u bij ‘Aan’ de naam typt, kan u de persoon aanklikken die u een bericht wenst
te schrijven. Controleer zeker steeds de achternaam. Binnen smartschool zijn er
namelijk meerdere personen met dezelfde voornaam. Vooraan deze infobrochure
werd een overzicht van het OV1-team toegevoegd waarin je de volledige naam kan
terugvinden.

4. Druk bovenaan op versturen om de e-mail te verzenden.

Maaltijden:
Om middagmaaltijden te bestellen werken we met het systeem Netpay. Dit systeem is
gekoppeld aan de smartschoolaccount van uw dochter of zoon. We overlopen enkele stappen
om maaltijden te bestellen en annuleren:


Saldo opwaarderen (geld storten om dan pas warme maaltijden te bestellen)
U moet eerst voldoende geld op uw rekening in het systeem Netpay storten om
maaltijden te kunnen bestellen. Het beschikbare saldo en het overzicht van alle
transacties kan u op elk moment raadplegen.



Bestellingen plaatsen
Maaltijden worden ten minste 2 volle werkdagen vooraf besteld. Voorbeelden:
Op donderdag voor 16 u een maaltijd betalen en bestellen = maandag een
maaltijd op school gebruiken. Op vrijdag voor 16 u een maaltijd betalen en
bestellen = dinsdag een maaltijd op school gebruiken. Enzovoorts …
U kan ook betalen en bestellen voor meerdere weken, tot maximum 20 dagen vooraf.



Een maaltijd annuleren
Annuleren kan pas vanaf een tweede dag afwezigheid en wanneer de annulering op
de eerste dag voor 10 u ‘s morgens gebeurt.
Voorbeeld: Uw dochter of zoon is ziek op maandag, allicht ook op dinsdag. U
verwittigt de school zoals gewoonlijk. De maaltijd moet u echter zelf annuleren via
Netpay. De maaltijd voor die eerste dag ziekte kan u niet annuleren, de maaltijd voor
de tweede en volgende dagen wel op voorwaarde dat u dat doet vóór 10 u van die
eerste dag afwezigheid.
Een gelijkaardig principe geldt voor de didactische maaltijden die op donderdag
gemaakt worden in de klassen Vlieger, Cocon, Klimop en Kompas. Gelieve hiervoor op
woensdag de school vóór 10u te verwittigen indien de leerling op donderdag afwezig
zal zijn. Op die manier kunnen wij nog aanpassingen maken in het aankopen van de
juiste hoeveelheid ingrediënten. Wanneer de school tijdig verwittigd wordt, zal de
maaltijd van de didactische keuken niet aangerekend worden op de schoolfactuur.
Ook voor de klassen Geel, Rood en Vlinder in kader van snoezelkoken graag tijdig
verwittigen bij afwezigheden om dezelfde reden.



Kalender
In het systeem staan dagen en periodes geblokkeerd. Op die dagen kan je geen
maaltijden bestellen:







schoolvakanties extra feestdag (bvb. Hemelvaart)
officiële feestdagen
woensdagen, zaterdagen en zondagen
facultatieve verlofdagen
evaluatiedagen

Didactische uitstappen, stagedagen, blokstage, schoolreizen en andere activiteiten
die occasioneel doorgaan worden niet geblokkeerd. Als ouder moet u zelf alert
blijven en in dat geval geen maaltijd bestellen. Wij helpen u hier zeker aan
herinneren.


Concreet gaat het als volgt:

1. Ga naar https://egmontenhoorn.smartschool.be/login

2. Vul gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op “aanmelden”. U ziet onderstaande
startpagina.

3. Klik in de startpagina links bovenaan op de smiley.

4. U komt op de webpagina van Netpay.

5. Klik op Aanmelden met Smartschool.

6. U komt op een nieuwe pagina terecht.



U vult de naam van de school in: egmontenhoorn.smartschool.be
U klikt op “volgende”.

7. U belandt weer op een pagina van Netpay. Nu pas kan u warme maaltijden bestellen.

8. Opwaarderen = geld op de rekening storten zodat u maaltijden kan bestellen.
 Klik op het bedrag dat je wil betalen.
 Kies een betaalmethode.

9. Een bestelling plaatsen.
 Het systeem verwittigt u als er onvoldoende geld op de rekening staat.
 Kies eenmalig de juiste afhaalplaats (alle volgende keren wordt die plaats automatisch
gekozen):
 Egmont&Hoorn OV4 (T3 en T9): de refter
 Egmont&Hoorn OV1 De Cocon, Klimop, Kompas, Vlieger: de refter
 Egmont&Hoorn OV1 Oranje-Rood, Oranje-Geel, Vlinder: de leefruimte


Klik op een + om een maaltijd te bestellen, vervolgens op “verder”.





U ziet een agenda. U kan aanduiden op welke dagen u die gekozen maaltijd wil
gebruiken.
U klikt nu op “bestelling bevestigen en betalen”.
U ontvangt een bevestiging van wat u besteld hebt.

10. Annuleren van een bestelling.
 Klik op ‘bestellingen’.
 Klik vervolgens op ‘Mijn bestellingen’



Klik op ‘annuleer deze bestelling”.

11. Afronden.
 U gaat terug naar het startscherm.
 Wenst u nog iets te bestellen dan kan u opnieuw klikken op “bestellingen.

