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Aalst, 2 september 2019 

 

 

Geachte ouders, 

 

Betreft: Verkorte versie van het schoolreglement 2019-2020. 

 

Vermits u en uw kind(eren) onze school reeds kennen, lijkt het ons overbodig u 

opnieuw een gedrukt exemplaar van het schoolreglement voor het schooljaar  

2019-2020 te bezorgen. 

 

De wijzigingen bij het schoolbestuur, de inschrijvingsprocedure 2020-21, de 

instapdata voor kleuters, enkele leefregels waaronder de dagorde, contacten 

ouders-school, schoolrekeningen – bijdrageregeling, schoolkalender en 

bijzondere data hebben we voor u gebundeld in dit document.  

Bewaar het zorgvuldig, zodat u het steeds kan consulteren. 

 

We verwijzen u ook naar het volledige schoolreglement dat u kan raadplegen op 

de website van onze school: www.sjcaalst.be; afdeling Basisschool, Pontstraat.  

In punt 8.4. vindt u de informatie van het CLB (Centrum voor 

leerlingenbegeleiding) en in punt 14 alle informatie i.v.m. de schoolverzekering.  

 

Indien wenselijk kan u steeds een volledige papieren versie verkrijgen op het 

secretariaat van de school. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jan Ombelets 

Directeur 

 

 

 

 

Sint-Jozefscollege -  Basisschool 
vzw IÑIGO – ignatiaanse scholen 

 
Pontstraat 18    9300 AALST 

 
053/60 58 67 

  bsp@sjcaalst.be      www.sjcaalst.be 
 

Aalst,   1998  

 

 

http://www.sjcaalst.be/
http://www.sjcaalst.be/
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3.2. SCHOOLBESTUUR  

Het schoolbestuur is de vzw IÑIGO, ignatiaanse scholen en is gevestigd in 

Pontstraat 7 met als volmachthouders de heer Bart Guns, voorzitter van het 

schoolbestuur en de heer Arie De Rijck, algemeen directeur.  

Maken deel uit van de vzw IÑIGO, ignatiaanse scholen: 

-Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem - Campus Bellestraat 

-Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem - Campus Langestraat 

-Vrije Basisschool Sint-Martinus Erpe - Campus Botermelkstraat 

-Vrije Basisschool Sint-Martinus Erpe - Campus Zevekootstraat 

-Vrije Basisschool Sint-Franciscus Burst 

-Vrije Basisschool Sint-Franciscus Erondegem 

-Vrije Basisschool Herdersem 

-Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Eikstraat 

-Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Pontstraat 

-Vrije Lagere school Sint-Jozefscollege Capucienenlaan 

-Buitengewone Basisschool Levensvreugde De Zonneroos 

-Buitengewone Secundaire school Levensvreugde 

-Sint-Jozefscollege algemeen secundair onderwijs  

-Kinderopvang De Tuimeldoos Eikstraat 

 

Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep om het eigen 

begeleidingsteam van de Vlaamse Jezuïetencolleges. 

 

4.1. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN 

Om toegelaten te worden tot het gewoon kleuteronderwijs is de leeftijd het enige 

criterium bij inschrijving: een kind moet minstens twee jaar en zes maanden oud 

zijn voorafgaand aan de instapdatum. De school “verwacht” dat de kleuters 

zindelijk zijn. De kleuteronderwijzers kunnen immers hun pedagogisch werk 

niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verschonen. 

  

Instapdagen schooljaar 2019 – 2020 

Maandag 2 september 2019 (1ste schooldag) 

Maandag 4 november 2019 (na de herfstvakantie) 

Maandag 6 januari 2020 (na de kerstvakantie) 

Maandag 3 februari 2020  

Maandag 2 maart 2020 (na de krokusvakantie) 

Maandag 20 april 2020 (na de paasvakantie) 

Maandag 25 mei 2020 (na Hemelvaart) 

 

De inschrijvingsperiode voor 2020-2021 is nog niet vastgelegd. De Vlaamse 

regering heeft een decreet goedgekeurd om de inschrijvingsprocedure te laten 

verlopen via een centraal aanmeldingsregister. De concrete uitwerking hiervan 

moet nog afgesproken worden binnen het LOP-Aalst (lokaal overlegplatform). 

Dit zal gebeuren in het najaar van 2019. Informatie hierover volgt.  
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LEEFREGELS 

 

5.1.  DAGORDE 

 
5.1.1  LAGER 

07.10 u.: begin van de opvang, in de speelzaal. 

08.25 u.: belteken, begin van de lessen 

11.40 u.: einde van de voormiddaglessen (op woensdag 12.00 u)  

11.45 u.:  refter van de kwarten, de halfinternen en de internen. 

  - kwarten zijn leerlingen die hun lunch meebrengen. Ze kunnen 

    kiezen uit: soep, melk, choco, fruitsap of water. 

  - halfinternen zijn leerlingen die warm eten. Deze maaltijden 

    worden ter plaatse bereid. 

  - internen zijn leerlingen die inslapen op het college. 

13.10 u.: belteken, begin van de namiddaglessen. 

15.30 u.: einde van de lessen. 

15.45 u.: begin van de avondstudie 

16.30 u.: einde studie 1e graad; zij kunnen naar de avondopvang 

17.00 u.: einde van de avondstudie. De leerlingen kunnen de studie ook 

verlaten om 16.05 u. en 16.30 u.  

18.00 u.: einde van de avondopvang (speelzaal).   

 

 
5.1.2  KLEUTER 

07.10 u. – 08.00 u.: betalende ochtendopvang, in de speelzaal (lager). 

08.00 u. – 08.45 u.: ochtendopvang, in de polyvalente zaal (kleuter)  

  of speelplaats (kleuter). 

8.45 u.: belteken, begin van de lessen. 

12.10 u.: einde van de voormiddag. 

  refter van de kwarten en halfinternen. 

  - kwarten zijn kleuters die hun boterhammen meebrengen 

  - halfinternen zijn leerlingen die warm eten. Deze maaltijden 

    worden bereid door de collegekok. 

12.40 u.: speeltijd 

13.10 u.: belteken, begin van de namiddaglessen. 

15.30 u.: einde klasdag. 

15.30 u. - 17.00 u.: opvang tot 17.00 u. in de polyvalente ruimte (kleuter), 

daarna op speelplaats (lager) of in de speelzaal (lager).  

18.00 u.: einde van de avondopvang (speelzaal).   

 

5.14.2. Snoep, chips, kauwgom is verboden op onze school. ’s Woensdags 

wordt enkel fruit toegestaan als tussendoortje; de leerlingen brengen 

dan geen koeken mee. Koeken worden, zonder verpakking, 

meegebracht in een doosje. Bij traktatie voor verjaardagen geven we 

de voorkeur aan het meebrengen van een stukje fruit. 
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CONTACTEN OUDERS-SCHOOL 

 

6.4.  Klasverantwoordelijke ouderraad maakt whats app-groep aan.  Indien 

de ouders principieel bezwaar hebben om in deze whats app-groep te 

staan, kunnen ze dit meedelen aan de directie. 

 

6.5.  Oudercontacten:  

  - kleuters en 1e-4e leerjaar: 2 keer in het midden van 1e en 2e trimester; 

3e trimester op uitdrukkelijke vraag 

  - 5e en 6e leerjaar: in december en in juni 

 

7.5. GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS 

Een leerling die bij het voltooien van het basisonderwijs geen getuigschrift 

krijgt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom hij/zij het getuigschrift 

basisonderwijs niet behaalt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor 

de verdere schoolloopbaan en een verklaring met vermelding van het aantal en 

soort gevolgde schooljaren lager onderwijs. 

 

Leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs kunnen alleen doorstromen naar 

1A. Leerlingen zonder een getuigschrift basisonderwijs kunnen alleen 

doorstromen naar 1B. 

 

 

11. SCHOOLREKENINGEN – BIJDRAGEREGELING 
 

De school staat in voor onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een 

eindterm te bereiken. Halfweg ieder trimester ontvangen de ouders een 

schoolrekening met een overschrijvingsformulier. Wij trachten zo veel mogelijk 

transacties met baar geld te vermijden. Mogen wij erop aandringen dat de 

schoolrekening binnen de 14 dagen betaald wordt. Voor deze aangelegenheid 

vallen we niet graag de leerlingen zelf lastig.  

Een niet-betaalde rekening kan maar één keer overgedragen worden naar de 

volgende rekening.  

Voor extra-schoolse prestaties (o.a. drank, maaltijden, avondstudie, toezichten 

buiten de normale aanwezigheden van de kinderen, abonnementen op 

periodieken die niet geacht worden voor alle leerlingen van een klas gebruikt te 

worden, turnuniform,….) vraagt de school een vergoeding zoals hieronder 

beschreven.  

 

De school organiseert tal van activiteiten die een extra culturele verrijking en 

sportieve ontplooiing beogen: o.a. toneelvoorstellingen, poppentheater, film, 

muzikale optredens, uitnodigen van een jeugdschrijver of een extern deskundige 
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(gastspreker), museumbezoek, leeruitstappen, sportactiviteiten (o.a. sportdagen, 

ijsschaatsen en zwemmen), extra-muros-activiteiten, jeugdtijdschriften,….  

Hiervoor wordt een financiële bijdrage van de ouders gevraagd, rekening 

houdend met de maximumfactuur van € 85 voor een leerling van de lagere 

school en €45 voor een kleuter per leerjaar en per schooljaar. 

We nodigen ook alle ouders uit om jaarlijks aan te sluiten bij de ouderraad.  

Leerlingen bereiken de eindtermen na tien uren zwemlessen. De inkom van deze 

zwemlessen in het tweede leerjaar (20 beurten) is ten laste van de school. De 

overige zwembeurten komen op de rekening. De deelname aan facultatieve 

naschoolse activiteiten (vb. dactylo) wordt financieel geregeld met de 

verantwoordelijke organisatie.  

De aankoop van klas- of individuele foto’s is uiteraard geheel vrijblijvend.  

We nodigen ook alle ouders uit om jaarlijks aan te sluiten bij de Ouderraad.  

Voor meerdaagse uitstappen is de maximumfactuur € 435, gespreid over de 

volledige loopbaan van de lagere school.  

Onderstaande bedragen zijn een raming van de financiële kosten per leerjaar. In 

de loop van het schooljaar kunnen zich evenwel sporadisch onvoorzien zaken 

voordoen die een prijswijziging veroorzaken.  

 

Kosten voor opvang en studie fiscaal aftrekbaar voor kinderen jonger dan 12 

jaar.  

 

A. Facultatieve uitgaven  

- middagmaal:  € 2.90 (kleuter) € 3,50 (lager)  

(-10% vanaf 3 kinderen op het college) 

- occasioneel middagmaal voor leerlingen die normaal naar huis gaan: € 4,00 

(kleuter) € 4,60 (lager);  

- occasioneel middagmaal voor boterhammeneters: € 3,40 (kleuter)€ 4,00 (lager) 

- toezicht voor leerlingen die ’s middags op school blijven: € 0,60 (drank gratis)  

- morgenopvang: € 0,60 occasioneel: € 0,72 

- avondopvang: € 1,20 occasioneel: € 1,44 

- avondopvang kleuters:   

 € 1.35 tot 17.00 u.  occasioneel: € 1.62 

 € 2.43 vanaf 17.00 u. occasioneel: € 2.92    

- studie: € 1,50  occasioneel: € 1,80 

- studie tot 16.05u.: € 0,40  occasioneel: € 0,48 

- belegde broodjes: € 2,20  

- ouderraad: € 4 (voor oudste leerling van elke SJ-campus) 

- Focus: € 4 (voor oudste leerling binnen het SJ-college) 

- Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland: € 38 

- nieuwjaarsbrief: € 0,60  

- Vakantieblaadjes: € 8  

- vakantieboeken Averbode: € 7 

- vrijwillige sociale bijdrage: € 5  

- bosklassen: € 145 



6 
 

- sneeuwklassen: € 290  

- bijdrage sneeuwklassen ouderraad: € 170 

- Moederdag – Vaderdag  

- vrije bijdrage eerste communie  

- woensdagnamiddagopvang (-10 % indien er drie kinderen zijn van eenzelfde 

gezin)  

 

 Tot 16.00 u. Tot 17.00 u. Tot 18.00 u.  

Eerste trimester € 88  € 99 € 110  

Tweede trimester € 71.50  € 82.50 € 93.50  

Derde trimester € 49.50 € 60.50 € 71.50 

Dagprijs € 6.60 € 8.25 € 9.90 

 

 
B. Verplichte uitgaven  

- Turntrui: maat 128-140-152-164-176: € 8.50  maat S-M-L: € 9.50  

- Turnbroek: maat 128-140-152-164-176: € 10.50  maat S-M-L: € 12.50 

- Turnzak: €5  

- Turnpantoffels en witte sokken: zelf aan te schaffen.  

- Jaarabonnement zwemmen: € 34 voor lln. van 1e, 3-6; € 14 voor lln. van 2e.  

 

Ouders die problemen ondervinden om aan een bijdrage te voldoen, kunnen de 

directeur contacteren. In alle discretie zal naar een individuele oplossing gezocht 

worden die de draagkracht van de school zal proberen te verzoenen met deze 

van de ouders, waaronder gespreide betaling. 

Indien de leerlingen over een uitpas aan kansenpas tarief beschikken, gelieve dit 

aan de directie te melden. Dit wordt uiterst discreet behandeld. Leerlingen 

kunnen op school dan deelnemen aan activiteiten en culturele voorstellingen 

tegen ‘’kansenpastarief’’.  

 

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. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de 

schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de 

schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. 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.  

In geval van achterstallige schoolrekeningen beslist de school op welke 

schuld(en) een betaling wordt toegerekend. Schulden m.b.t. verplichte bijdragen 

worden eerst aangezuiverd, te beginnen met de oudste schuld. 
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16. SCHOOLKALENDER 2019 - 2020 
 

1ste trimester: ma. 2 september t/m vr. 20 december 

 

 - vrije dag: vrijdag 4 oktober 

 - herfstvakantie: zaterdag 28 oktober t/m zondag 3 november 

 - wapenstilstand: maandag 11 november (vrije dag) 

 - pedagogische studiedag: maandag 25 november (vrije dag) 

 - kerstvakantie: zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari 

 

2de trimester: maandag 6 januari t/m vrijdag 3 april 

 

 - pedagogische studiedag: maandag 27 januari (vrije dag) 

- vrije dag: vrijdag 20 maart 

 - krokusvakantie: zaterdag 22 februari t/m zondag 29 februari 

 - paasvakantie: zaterdag 4 april t/m zondag 19 april 

 

3de trimester: maandag 20 april  t/m dinsdag 30 juni 

 

 - Dag van de arbeid : vrijdag 1 mei (vrije dag) 

 - pedagogische studiedag: woensdag 6 mei (vrije dag) 

 - Hemelvaart: donderdag 21 mei t/m zondag 24 mei (vrije dagen) 

 - pinkstermaandag: maandag 1 juni (vrije dag) 

 

17. BIJZONDERE DATA 
 

 ma. 2 sept ....... : welkom aan iedereen; koffieonthaal om 08.00u. 

  vr. 6 sept ....... : foto 

 vr. 6  sept ....... : oudercontact voor alle klassen (lager en kleuter) 

 ma. 9 sept ....... : startvieringen 2de - 6de leerjaren 

 vr. 27  sept ....... : rapport (1 – 6) 

 wo. 2 okt ........ : mini-collegecross voor de kleuters 

 do. 3 okt ........ : collegecross lagere school 

 za. 5 okt ........ : dag van de leerkracht 

 za. 5 okt en zo. 6 okt.: levensloop 

 vr. 18 okt ........ : missiemarkt  

 vr. 25 okt ........ : rapport (1 – 6) 

 vr. 8 nov ....... : Sint-Maarten op bezoek 

 do. 14 nov ....... : oudercontact kleuters, 1e en 2de graad 

 wo. 20 nov ....... : grootouderfeest (kleuterschool) 

 vr. 29 nov ....... : rapport (1 – 6) 

 ma. 9 dec. tot en met do. 12 dec.: proefwerkdagen 1ste periode (5 - 6) 

 wo. 18 dec ........ : totaalrapport 1ste periode 

 do. 19 dec ........ : oudercontact (5 – 6) en tweedehandsverkoop skikledij 
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 vr. 20 dec ........ : kerstviering 

 ma. 13 jan ........ : infoavond sneeuwschool zesdes  

 vr. 24 jan ........ : tweedehandsverkoop eerste communiekledij 

 do. 30 januari tot en met vr. 7 februari: sneeuwklassen 6de leerjaren 

 vr. 31 jan ........ : rapport (1 – 5) 

 di. 18 feb ........ : kleuters bezoeken de foor 

 do. 20 feb……: carnavalsfeest: Dag van het kind (1 – 6)  

 vr. 21 feb ........ : rapport (1 – 6) 

 woe 4 maart .... : startvieringen vasten (lager) 

 zo. 8 maart…: opendeurdag basisschool en humaniora 

 do. 19 maart .... : feest van Sint-Jozef 

 do. 19 maart …: kangoeroewedstrijd 

 di. 31 maart .... : oudercontact kleuters, 1e en 2de graad 

 vr. 3 april ...... : rapport (1 – 6) 

 ma. 27 april tot en met do. 30 april: bosklassen 3de leerjaren 

 za. 16 mei ....... : collegefeest humaniora 

 vr.  8 mei ....... : mamadag voor de kleuters 

 zo. 10 mei ....... : Moederdag 

 za.   9   mei of  zo. 10 mei: hernieuwing van de doopbeloften en H. Vormsel 

(dit kan verschillen in andere parochies) 

   vr. 15 mei ....... : City Run: 400 jaar college 

 za.    16  mei……: Collegefeest humaniora 

 zo. 17 mei ....... : eerste communie (meisjes en jongens in uniform) 

 vr.    29 mei en za. 30 mei: Schoolfeest in de Werf en foodmarket op de 

speelplaats  

 vr. 5 juni ....... : rapport (1 – 6) 

 zo. 14 juni ....... : Vaderdag 

 do. 18 juni tot en met di. 23 juni: proefwerkdagen 2de periode (5 - 6) 

 woe. 24 juni ....... : sportdag kleuters 

 do. 25 juni ....... : sportdag lager 

 do. 25 juni ....... : proclamatie kleuters 3° klas 

 vr. 26 juni ....... : eindrapporten 

 ma. 29 juni ....... : oudercontact 

boekenbeurs 6de leerjaren 

sport tussen leerkrachten en leerlingen 

afscheid 6de leerjaren en dankviering     


