Gemeentelijke Basisschool
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels

FAMILIENIEUWS

SCHOOLFEEST

OPEN WERVENDAG

26/05/2019

et is Open wervendag op
19/05/2019 van 10.00 u tot
17.00 u en de werf van onze
nieuwe school zal ook opengesteld
zijn. Staat jouw kind al te popelen om
zijn of haar nieuwe school te ontdekken? Dankzij Open wervendag kunnen
jullie samen al de sfeer komen opsnuiven. Ook buurtbewoners en andere
bezoekers zullen genieten van de wandeling door het nieuwe schoolcomplex.
In de sporthal kom je meer te weten
over de duurzame aspecten van de
school en kan je genieten van een hapje en een drankje.
Inschrijven is niet nodig. De school is
te bereiken via de Kerkstraat 24 (in
Ravels) en is ook rolstoeltoegankelijk.

G

eboortes: Proficiat aan de gelukkige ouders en hun familie
met de geboorte van:
 Hanna: zusje van Huda (1Kd).

van 14 u tot 18 u

Parking containerschool

STAGE

Thema KS:

V

olgende stages staan op het programma:
 Op maandag 20/05/2019 is er
een inhaalstagedag voor de stagiairs
die niet altijd aanwezig konden zijn.

Welke kleur kies jij?
Thema LS:

Reis door de geschiedenis

Hartelijk welkom!

KLEDINGOPHALING

W

e hebben dit jaar 620 kg kleding en textiel opgehaald en
ontvangen hiervoor een bedrag van € 186,00. Waarvoor we het
geld kunnen gebruiken, wordt nog
besproken. Hierover houden we jullie
op de hoogte. Dankjewel aan iedereen
die textiel heeft binnengebracht tijdens
de inzamelingsactie.

1STE STEENLEGGING

O

p vrijdag 17/05/2019 vindt de
symbolische eerste steenlegging plaats van de nieuwbouw
van onze school. De kleuters van de
laatste kleuterklas zullen er, samen met
enkele genodigden, op toezien hoe een
sleutelkluisje in de nieuwe school geplaatst wordt. In dit kistje zit een USBstick met foto’s van de oude school, de
containerschool en de nieuwbouw en
tekeningen en teksten van de kinderen.
Meester Jan Hofkens, burgemeester
Walter Luyten en minister Koen Van
den Heuvel zullen meer uitleg geven
over de nieuwbouw.

DOORLICHTING

V

an maandag 20/05/2019 tot en
met vrijdag 24/05/2019 vindt
in onze school een doorlichting plaats. Dat wil zeggen dat er die
week 2 of 3 inspecteurs op onze
school aanwezig zullen zijn die nagaan in welke mate onze school tegemoetkomt aan de kwaliteitsonderwijsverwachtingen en of onze school
voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. Zij zullen lessen meevolgen in
de kleuter– en lagere school, gesprekken voeren met leerkrachten en
zullen ook enkele ouders en kinderen
willen bevragen over de school.
De inspecteurs focussen tijdens deze
inspectie op volgende onderwerpen:
 KS: Geïntegreerde inspectie
 LS: Nederlands en LO
 Kwaliteitsgebied: Personeelsbeleid
en professionaliseringsbeleid
 Kwaliteitsontwikkeling: Leerlingenbegeleiding
 Bewoonbaarheid, veiligheid en
hygiëne: Elektriciteit en gebouwen
& onderhoud

H

NIEUWBOUW

D

e gemeente Ravels vindt het
belangrijk om te bekijken hoe
ze het verschil kan maken voor
het klimaat. De nieuwe school van de
kleine wereld wordt het toonbeeld van
de school van de toekomst: modern,
energiezuinig en voorzien van de allernieuwste technologie.
Zo is er naast de klassieke vloerverwarming ook vloerkoeling en wordt er
energierecuperatie van de lucht voorzien. Dit dankzij het gebruik van een
koud-warmteopslag (KWO) waarbij
warmte en koude worden opgeslagen
in de bodem. Zo kunnen we onze
school op een duurzame manier verwarmen in de winter en koelen in de
zomer. In vergelijking met een klassieke gasinstallatie besparen we zo maar
liefst 60% energie en stoten we 65%
minder CO2 uit.
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SCHOOLFEEST 2

O

p zondag 26/05/2019 van
14.00 u tot 18.00 u vindt het
schoolfeest plaats op de parking van onze school. Het podium en
de zitplaatsen worden op het verharde
gedeelte van de parking opgesteld. Op
de speelplaats van de lagere school en
op het grasveld naast de lagere school
worden de spelletjes geplaatst. Er is
heel wat minder plaats om auto’s te
parkeren. Daarom willen we vragen
om zoveel mogelijk met de fiets of te
voet naar de school te komen, indien
mogelijk. Dankjewel!

HELPENDE HANDEN

O

p het schoolfeest kunnen we
altijd helpende handen gebruiken. Zoals je weet, is ons
schoolfeest altijd een dorpsfeest met
veel volk. Om deze dag in goede banen te leiden, hebben we jullie hulp
dus hard nodig. Een schoolfeest brengt
héél veel werk met zich mee: op zaterdag– en op zondagvoormiddag met het
klaarzetten, tijdens het schoolfeest zelf
en ook voor het opruimen na het
schoolfeest. Alle hulp is welkom, ook
al is het zelfs voor een kwartiertje of
één taakje, want vele handen maken
licht werk.
We zijn dus dringend op zoek naar
hulp van (groot)ouders, grote broers en
zussen, andere familieleden, oudleerlingen, vrienden en sympathisanten. Kortom… naar iedereen die zich
even wil vrij maken om ons te helpen.
Ken jij nog iemand die ons graag wil
helpen of kan jij ons helpen? Geef ons
maar een seintje!
 Aan de school via e-mail:
info@gbsravels.be of
telefonisch: 014 - 65 63 86
 Aan Tessa Kwik, de voorzitster van
de ouderraad via e-mail:
ouderraad@gbsravels.be
We hebben jullie hulp hard nodig. We
zijn je echt dankbaar.

ONTHAALMOMENT

O

m een beeld te krijgen van het
aantal nieuwe kleutertjes dat
volgend schooljaar in het 1ste
trimester naar onze school komt, organiseren we een info- of kennismakingsmoment voor de ouders en de
kleuters. We vinden het ook belangrijk
dat ouders vooraf goed worden geïnformeerd.
De infoavond vindt plaats op dinsdag
04/06/2019 van 18.00 u tot 19.30 u.
Hiermee trachten we:
 Onze school kort voor te stellen.
 De ouders en de kinderen kennis te

laten maken met het 1ste kleuterklasje, de werking van de klas en
met de kleuterjuf.
 De mogelijkheid te bieden om uw
kleuter in te schrijven als dit nog
niet is gebeurd. Br eng dan de
Kids-ID van uw kindje mee alstublieft.
 Een beeld te krijgen van het aantal inschrijvingen van volgend
schooljaar, zodat we een beter e
klasverdeling kunnen maken.
We mogen geen uitnodigingen meer
versturen door de wetgeving op de
privacy. Kennen jullie iemand met
een kind dat volgend schooljaar voor
het eerst naar school mag? Willen
jullie hen informeren over dit onthaalmoment? Iedereen is van harte
welkom, vanwege de kleuterjuffen,
het hele schoolteam en de directeur.
Dankjewel.

PRIVACYWETGEVING
Bij de inschrijving van jouw kind in
onze school noteerden we enkele
persoonsgegevens van jouw kind
zoals naam, geboortedatum, en plaats, nationaliteit, rijksregisternummer, adres, telefoonnummer,
spreektaal, naam huisarts en medische gegevens. Ook van de ouders
vroegen we persoonsgegevens
(naam, telefoonnummers, mailadres,
beroep en diploma moeder).
Bijkomende vragen stelden we ook:
 Mogen we de foto’s of filmpjes
(bewegende beelden) van jouw
kind gebruiken voor schoolse doeleinden (website, nieuwsbrief, ...)
 Mogen we naam, adres en telefoonnummer van je kind noteren
op de klaslijst, die we aan de kinderen van de klas verdelen?
Personeelsleden die persoonsgegevens verwerken, hebben een grotere
verantwoordingsplicht. Zij moeten
de persoonsgegevens op een veilige
manier verwerken met een groot
bewustzijn voor de bescherming van
de privacy van alle partijen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het
schoolbestuur, de gemeente Ravels.

PRIVACYWETGEVING 2

W

aarom verwerkt de school
persoonsgegevens?
Dit is een wettelijke verplichting. De administratie is nodig
voor de organisatie van het onderwijs, de opvolging van de leerplichtcontrole, voor de verwerking van de
af- en aanwezigheden, voor het opmaken van getuigschriften. De
school verwerkt enkel persoonsgegevens met toestemming van de ouders.

Hoe worden persoonsgegevens bewaard?
Wij noteren de persoonsgegevens in
het schoolsoftwarepakket ‘Broekx’. De
gegevens worden in een beschermde
omgeving bewaard en zijn enkel via
een dubbele sleutel te raadplegen.
Daarnaast werken we ook met leerlingenfiches die op het secretariaat
worden bewaard. Hierop kunnen we
snel contactgegevens vinden van ouders, indien nodig bv. bij ziekte.
Hoe lang worden de persoonsgegevens
bewaard?
We bewaren de persoonsgegevens niet
langer dan nodig. De bewaartermijn
van de meeste documenten zijn wettelijk bepaald en wordt met zorg gerespecteerd. Zo moeten lijsten van leerlingen, die een getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, permanent
worden bewaard. Het stamboekregister, met vermelding van alle ingeschreven kinderen, moet 30 jaar worden
bijgehouden. Afwezigheidsattesten
mogen na 2 volledige schooljaren weg.
Documenten die weg mogen, worden
telkens discreet vernietigd.
Welke rechten heeft de betrokkene?
Iedereen waarvan we persoonsgegevens beheren, heeft inzagerecht, recht
op toelichting bij de gegevens zoals
bv. evaluatiegegevens en zelfs kopierecht. Ouders mogen altijd wijzigingen
van de persoonsgegevens melden zoals
telefoon, adres, …
Met wie worden de persoonsgegevens
gedeeld?
De school deelt geen leerlingengegevens mee aan derden, tenzij voor de
toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling in het kader van een
overeenkomst, die de school afsluit
met een verwerker voor leerplatformen, leerlingenvolgsystemen en leerlingenadministratie.
Zo heeft het CLB persoonsgegevens
nodig voor de begeleiding van de
schoolloopbaan en voor de medische
opvolging van kinderen. Agodi
(Agentschap voor Onderwijsdiensten)
vraagt de persoonsgegevens op voor
de opvolging van de leerplichtcontrole
en voor de toekenning van de schooltoelagen. Bij schoolverandering worden tussen de betrokken school
leerlingengegevens overgedragen
naar de nieuwe school op voorwaarde
dat:
 de gegevens enkel betrekking hebben
op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;
 de overdracht gebeurt in het belang
van de leerling;
 ouders zich niet expliciet verzet hebben, tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt.

