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Akkoordverklaring schoolbrochure
Beste ouders,
In onze schoolbrochure met schoolreglement staan ons pedagogisch project, hoe we werken en
wederzijdse rechten en plichten uitgeschreven. Toen je je kind in onze school inschreef, ondertekende je
dat je akkoord ging met de inhoud ervan. Zo vraagt de overheid dat. Ondertussen wijzigt er regelmatig
wat aan de inhoud. Telkenmale moeten we opnieuw jullie akkoord vragen, vandaar deze brief.
Ook dit schooljaar zijn er enkele wijzigingen. Het betreft enerzijds wijzigingen in de wetgeving, die voor
alle scholen gelden. Deze aanpassingen staan cursief gedrukt. Anderzijds kleine wijzigingen in onze
afspraken. Hieronder een overzicht van alle aanpassingen.

●
●
●
●

1. contact met de school (o.a. samenstelling team ) – p. 5
2. jaarkalender 2029-2021 – p. 8 en 9
5. aanpassing leerplicht vanaf 5 jaar / afwezigheden - p. 23
-> hierover wordt meer info gegeven op de ouderavond donderdag 3 september om 18u
10. bijdrageregeling – p. 40-41
→ maximumfactuur meerdaagse uitstappen is verhoogd naar 445 euro voor de hele schoolloopbaan
De gewone maximumfactuur voor kleuters blijft 45 euro/schooljaar en voor de lagere school 90
euro/schooljaar

Je vindt de vernieuwde schoolbrochure op onze website. We kiezen er (milieu)bewust voor om het
reglement niet bij elke wijziging voor iedereen af te drukken.
Wie toch graag de schoolbrochure afgedrukt heeft, neemt contact op met het secretariaat.
Gelieve de wijzigingen door te nemen en onderstaand strookje tegen donderdag in de postmap ingevuld en
ondertekend terug mee te geven. Alvast bedankt!
Sigrid Van de Velde

Ik ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ouder van
(schooloudste) ……………………………………………………………………………………………………………………………… (klas……………)
●

verklaar in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de infobrochure met het
opvoedingsproject en het schoolreglement van Leefschool De Dageraad (versie 01-09-2020) en
teken hierbij voor akkoord.

●

Ik geef wel / geen (doorhalen wat niet past) toestemming om beeld of geluidsopnames van mijn
kind op de schoolwebsite of dergelijke (enkel schoolgebonden) te plaatsen.

Te …………………………………………(plaats), de ………………………….…. (datum)
naam ondertekenaar:……………………………………………………………………………
handtekening:

