
 

 
 
Beste ouder(s) 
 
Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in ons schoolreglement. 
Dit overzicht is onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen aan de regelgeving met als 
ingangsdatum 1 september 2022.  
 

1. Algemene informatie over de school 
 

Vanaf 1 oktober wordt mevrouw Bernadette Dingenen coördinerend directeur en 
volgt mevrouw Stefanie Swyngedauw haar op als nieuwe directeur in Campus 
Glorieux Lager. 
Alle andere informatie omtrent welke leerkracht welke klas begeleidt, kan je 
vinden op de eerste pagina’s van onze schoolbrochure.  
Ook zie je vanaf dit schooljaar dat we voor elk leerjaar kiezen voor 6 klassen om 
daarnaast per leerjaar nog een zorgleerkracht in te schakelen die in de klassen van 
het leerjaar begeleiding gaat bieden waar nodig. 

 
2. Schooluren 

   

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

6.45 – 7.55 
opvang OCMW 

6.45 – 7.55 
opvang OCMW 

6.45 – 7.55 
opvang OCMW 

6.45 – 7.55 
opvang OCMW 

6.45 – 7.55 
opvang OCMW 

7.55 - 8.20 
toezicht  

7.55 - 8.20 
toezicht  

7.55 - 8.20 
toezicht  

7.55 - 8.20 
toezicht  

7.55 - 8.20 
toezicht  

08.25 – 12.05 08.25- 12.05  08.25- 12.05 08.25 – 12.05 08.25-12.05 

12.05 – 13.30 
Middagpauze 

12.05 – 13.30 
Middagpauze 12.05 – 12.35 

Toezicht 
 
12.35 – 18.30 
Opvang OCMW 

12.05 – 13.30 
Middagpauze 

12.05 – 13.30 
Middagpauze 

13.30 – 15.30 13.30 – 15.30 13.30 – 15.30 13.30 – 15.10 

15.30 – 16.00 
toezicht  

15.30 – 16.00 
toezicht  

15.30 – 16.00 
toezicht  

15.10 – 15.40 
toezicht  

16.00 – 18.30 
opvang OCMW 

16.00 – 18.30 
opvang OCMW 

16.00 – 18.30 
opvang OCMW 

15.40 – 18.30 
opvang OCMW 

 
3. Een dag in CGL 

* Graag vóór 8.20 uur aanwezig op school. 
* De lessen beginnen om 8.25 uur.  We willen de onderwijstijd respecteren. 
* Speeltijden om 10.05 uur en 15.10 uur: telkens twintig minuten 
* Een droge koek, een stuk fruit of een boterham zijn toegelaten als tussendoortje. 
         ° Naam op koekendoosje schrijven. 
         ° Herbruikbare waterfles is aangeraden 
* Middagpauze: 
         ° Boterhammen in de klas (water of witte melk).  
            Opgelet: melk kan niet gekoeld worden. 
         ° Warme maaltijd in de warme refter. 
* Einde van de schooldag:  
         ° maandag, dinsdag en donderdag: om 15.30 uur 
         ° woensdag om 12.05 uur 
         ° vrijdag om 15.10 uur 
* Indien je kind ziek is: graag voor 8u15 uur te verwittigen: 055 61 25 50 

 

 



 

 
 

4. Verlaten van de school 
 
Elk kind ontvangt een badge: 
 
Geel: wordt afgehaald 

 
Roze: mag alleen naar huis (zelfstandig) 

 
Blauw: stille studie 

 
Oranje: BKO 

 
 

5. Stille studie 
* In ieder leerjaar wordt een stille studie voorzien 
* Wanneer? Van 15u30 uur tot 16u 
* De stille studie is gratis 
* De school voorziet een rustig plekje om huiswerk te maken 
* Na de studie: betalend naar BKO 
* Voor wie?  
         ° Voor kinderen die het moeilijk hebben om thuis t studeren 
         ° Na overleg met de klasleerkracht(en) en de zorgleerkracht 

 

6. Verloren voorwerpen 
        * In de gang aan de overdekte speelplaats 
        * Tijdig komen ophalen 
        * Tijdens de vakantie worden niet-opgehaalde verloren voorwerpen geschonken aan  
          een goed doel 

 

7. Traktaties verjaardagen 

Jullie kind wordt voor zijn/haar verjaardag in de bloemetjes gezet en krijgt extra aandacht in de 
klas. Wie wenst, kan een gezonde traktatie meebrengen (niet verplicht!): 
         ° Fruit 
         °Cake en gebak 
         ° Droge koek 

Geen chips, snoep, frisdrank… we kiezen voor gezonde voeding op onze school. 

 
8. Verplichte en niet-verplichte uitgaven 

    

Verplichte uitgaven:   

Turngerief     

  Witte T-shirt met logo € 6,00 
Zwembad     

  Inkom* € 1,00 

  
Busvervoer naar het zwembad € 2,00 
* 3de leerjaar: gratis zwemmen   

Sportdagen, sport- en 
culturele activiteiten 

per leerjaar 

 
Eéndaagse uitstappen  per leerjaar 



 

 

TOTAAL (Maximumfactuur)         € 95,00 

 

Niet-verplichte uitgaven:   

Buitenschoolse kinderopvang (BKO)    

  wordt georganiseerd en 
gefactureerd door OCMW Ronse.   

  In alle KOR-scholen  
€ 1,00 per begonnen half uur 
vanaf het tweede kind: € 0,75 

Middagverblijf     

  

middagopvang € 0,60 

warme maaltijd  
(middagopvang inbegrepen) € 4,50 

Nieuwjaarsbrieven per stuk € 0,80 
Turngerief     
   donkerblauw turnbroekje € 6,00 

 
9. Oudercontacten 

 in de week van 14/11/2022 (voor iedereen) 
 in de week van 13/02/2023 (voor iedereen) 
 + indien nodig op het einde van het schooljaar 

 
10. Rapporten 

  herfstrapport: donderdag 10/11/2022 
 winterrapport: vrijdag 03/02/2023 
 lenterapport: vrijdag 21/04/2023 
 zomerrapport: vrijdag 30/06/2023 

 
11. Infoavonden september 2022 

 donderdag 8 september:  18.00u  L2  19.00u  L1 
 maandag 12 september:   18.00u  L3  19.00u  L4 
 donderdag 15 september:  18.00u  L5  19.00u  L6 

 
12. Schoolfotograaf 

 dinsdag 27 september voor CGLager + CSP Lager 
 

13. Samenwerking met Kava (Kunstacademie Vlaamse Ardennen) 
KUNSTkuur L2  op donderdag  
CULTUURklas L3  één week 
  3A: van maandag 23 januari t.e.m. vrijdag 27 januari 
  3B: van maandag 30 januari t.e.m. vrijdag 3 februari 
  3C: van maandag 6 februari t.e.m. vrijdag 10 februari 
  3E: van maandag 13 februari t.e.m. vrijdag 17 februari 
  3F: van maandag 27 februari t.e.m. vrijdag 3 maart 
  3G: van maandag 8 mei t.e.m. vrijdag 12 mei 
  1+2 SP: van maandag 17 april t.e.m. vrijdag 21 april 

 
14. Samenwerking met koren: 

  het Gregoriuskoor  op dinsdagmiddag 
  het Knapenkoor ‘Les petits chanteurs de Belgique’  op vrijdagmiddag 

 
 



 

 
15.  Schoolfeest 

 vrijdag 28 april: Thema ‘toTAALMUZIEKaal’ 
  De activiteiten vinden plaats van 16.00 uur tot 20.00 uur.  

 
16.  Auteurslezingen en ander taalactiviteiten 

  Leerjaar 1: geleid bibliotheekbezoek 
 Leerjaar 2: maandag 8 mei    Frank Daenen en Stefan Boonen 
 Leerjaar 3: dinsdag 15 november   Jan De Kinder 
 Leerjaar 4: dinsdag 17 januari  Marc de Bel 
 Leerjaar 5: dinsdag 22 november  Hilde Rogge 
 Leerjaar 6: dinsdag 14 februari  Gerda Dendooven 

Voorleesweek: 19 tot 27 november: Lezen met je oren 
Gedichtenweek: start op 26 januari: Vriendschap 
Jeugdboekenmaand: maand maart: Geluk 
 

17.  Schooltoneel 
  Leerjaar 1: dinsdag 6 juni om 10.30u:  Tarzan 
 Leerjaar 2: dinsdag 17 januari om 13.30u: Colla 
 Leerjaar 3: dinsdag 18 april om 10.30u: 3 sterke vrouwen 
 Leerjaar 4: maandag 15 mei om 13.30u: Koortzz 
 Leerjaar 5: dinsdag 28 februari om13.30u: Thassos 
 Leerjaar 6: donderdag 22 september om 10.30u: Piv Huvluv 

 
18.  Vakantiedagen en vrije dagen schooljaar 2022-2023 

 
  Vrije dagen van het eerste trimester 
  vrijdag 30 september 2022: facultatieve verlofdag 
  woensdag 5 oktober 2022: pedagogische studiedag 

herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2022 tot zondag 6 november 2022 
vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand 
woensdag 7 december 2022: pedagogische studiedag 
 kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot zondag 8 januari 2023 
 

  Vrije dagen van het tweede trimester 
krokusvakantie: van maandag 20 februari 2023 tot zondag 26 februari 2023 
woensdag 15 maart 2023: pedagogische studiedag 
paasvakantie: van maandag 3 april 2023 tot en met zondag 16 april 2023 
 

  Vrije dagen van het derde trimester 
  maandag 1 mei 2023: Feest van de Arbeid 
  donderdag 18 mei 2023: O.L.H.-Hemelvaart 
  vrijdag 19 mei 2023: brugdag 
  maandag 29 mei 2023: Pinkstermaandag 
  maandag 5 juni 2023: facultatieve verlofdag (Fiertelmaandag) 
 

19.  Schooluitstappen 
 Voor de schooluitstappen van 2022- 2023 kiezen we ervoor om in de leerjaren 
 dat er op meerdaagse uitstap wordt gegaan er geen extra schoolreis naar een  
 pretpark ingepland wordt.  

 
20.  Zwemmen 

Om de veertien dagen gaan alle kinderen van onze school zwemmen.  
Zwemmen is één van de te bereiken eindtermen, iedereen is dus verplicht om 
deel te nemen aan de zwemlessen die de school organiseert.  

 
 

 



 

 
21. Taalscreening (KOALA-test) bij het begin van de leerplicht 

 Vanaf dit schooljaar is er in de derde kleuterklas een verplichte taalscreening. 
 Die taalscreening leidt voor sommige leerlingen tot een taal-integratietraject in 
 het eerste leerjaar.  

22. Kledij 

De leerlingen hebben een verzorgd voorkomen en gedragen zich voornaam in en 
buiten de school. Extravagante haartooi, kledij of attributen zijn verboden. 
Hoofddeksels worden afgedaan bij het betreden van het gebouw.  

 
Verduidelijkingen  
 

1. Geen vrijstellingen voor de lessen rooms-katholieke godsdienst  
Voor de lessen rooms-katholieke godsdienst zijn vrijstellingen niet mogelijk. Dit staat 
opgenomen in de engagementsverklaring van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
 

2. Schoolkosten: bedragen maximumfactuur  
Voor elk kind uit de lagere school is een maximumbedrag voor alle uitgaven van het lager 
onderwijs vastgelegd. Voor de meerdaagse schooluitstappen (zeeklassen, bosklassen) 
bedraagt dit € 480 voor de volledige periode van de lagere school.  
Voor leeruitstappen, culturele en sportactiviteiten, … bedraagt de maximumfactuur € 95. 
 

3. Leerplicht 
Elk kind in België leerplichtig vanaf de leeftijd van 5 jaar. 
 

4. Beroep bij het schoolbestuur  
Elk beroep bij de beroepscommissie wordt gericht aan het schoolbestuur. Zo kan elk 
bestuurslid, zonder volmacht, een aangetekend schrijven in ontvangst nemen. Daarnaast 
kan nog steeds een volmacht worden gegeven die bij naam aangeeft welke andere 
personen (bv. van het directieteam) eveneens een aangetekende zending voor het 
schoolbestuur in ontvangst kunnen nemen.  
 

5. Dieren zijn verboden  
Om veiligheidsredenen laten wij geen dieren toe op ons schooldomein. 
 
 
Vriendelijke groet 
 
Directies Campus Glorieux Lager 


