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Welkom op onze school/ welkom in het nieuwe schooljaar!

Officiële schooluren 
	  

Maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag 
- 8.40 uur tot 12.15 uur 
soeppauze van 10.10 uur tot 10.35 uur 

- 13.25 uur tot 15.20 uur 
fruitpauze van 15.20 uur tot 15.30 uur 

Woensdag 
- 8.40 uur tot 12.05 uur 
soeppauze van 10.10 uur tot 10.35 uur	 

De schoolbel gaat ‘s morgens om 8.35 
uur.  
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Het schoolteam 
Leefgroep 1 
Lut De Rycke 
Frieda Debecker 
Marie Cloet 

Leefgroep 2 
Iris Vandersmissen 
Marie Cloet 
Sofie De Kesel ( 1 uur - accent op 

schrijfvoorwaarden, leesvoorwaarden en 
rekenvoorwaarden) 

Leefgroep 3 
Sofie De Kesel  
Inge Pensaert 

Leefgroep 4 
Reinhilde Devogelaer 
Emilie Deblock 
Marie Dumoulin 

Leefgroep 5 
Lotte Demeester  
Iris De Vylder 
Marie Dumoulin 

Sport/zwemmen 
Marie en Lut (lg 1) 

Iris Vandersmissen  

(lg 2, lg 4, lg 5) 

Sofie De Kesel (lg 3) 

Coördinatie 
Ann Vancoppenolle 

Zorgcoördinatie 
Reinhilde Devogelaer 

Administratie 
Katrien Cannie 

Opvang 
Johannes Ickler 
Frieda De Becker 

Poetsen 
team van Aarova 

Wat hebben onze kinderen nodig op school 

- een makkelijke boekentas 
 (lager: boekentas moet minstens een A4-map en 
brooddoos kunnen bevatten) 
- een paar gesloten pantoffels (geen slippers) met 
DIKKE RUBBEREN zolen (moeten door de regen kunnen 
vermits de pantoffels onder de gaanderij staan) 
- een paar regenlaarzen 
- een brooddoos en eventueel een herbruikbare, goed 
afsluitbare drinkfles (er zijn ook drankjes beschikbaar) 

- sportgerief lager: sportschoenen voor binnen en 
sportschoenen voor buiten + sportkledij aangepast 
aan het weer (stop alles in een handige rugzakj)  

- sportgerief kleuter: sportieve kledij aantrekken van 
thuis + leefgroep 2 turnpantoffels die in de klas mogen 
blijven  

- zwemgerief in een handig rugzakje 



Het brengen van de kinderen 

Je komt de school binnen via de voordeur. De kinderen worden onthaald op het terras (bij 
slecht weer in de refter). Ga steeds eerst langs bij de opvangverantwoordelijke zodat 
die weet dat je kinderen er zijn en het juiste uur van aankomst kan noteren. De boekentassen 
worden op de afgesproken plaats achtergelaten.  

Jullie zijn welkom in de keuken voor een kopje koffie/thee en een babbel. Je vindt er de 
mensen van het team en de coördinator. Heb je vragen of een boodschap voor de begeleider van 
je kind, dan is dit de geschikte plek.   

Het afhalen van de kinderen 

‘s Avonds kan je je kind afhalen op het terras of in de tuin (bij slecht weer onder de gaanderij 
of in de refter). Ga eerst bij de opvangverantwoordelijke langs zodat die het juiste 
uur van afhalen kan noteren. Wanneer je gezellig nog even blijft napraten, blijf dan 
waakzaam dat de kinderen op de speelplaats of in je omgeving blijven en niet vooruitlopen naar 
de straat.  

Denk eraan om steeds de voordeur in het slot te trekken, dit zowel bij het 
brengen van de kinderen als bij het afhalen. Wij weten graag vooraf of je kind in 
de opvang zal blijven, zeker als het dit niet gewoon is.  

Voor kinderen die alleen naar huis gaan of afgehaald worden door iemand anders: meld dit 
even aan de school.  

Voor kinderen die uitgebreid gebruik maken van de avondopvang voorzien wij een vieruurtje. 
Dit vieruurtje wordt gegeten rond vijf uur. We vragen uitdrukkelijk om geen koeken of snoep mee 
te geven voor de opvang. 



Sport  
Leefgroep 1 en 2:	  
	 wisselende momenten op 	school  
Leefgroep 3 en 4: 	  
	 op vrijdagnamiddag op school of in de 	

	 	 sporthal van Zwalm tussen oktober en 		
	 	 Pasen 		  

Leefgroep 5:	  
	 op donderdagnamiddag op school of in de 

	 	 sporthal van Zwalm tussen oktober en 		
	 	 Pasen 	 

Zwemmen 

Het kleuterzwemmen gaat door op 
woensdag om de 14 dagen: 

Leefgroep 1: 	 van september tot kerst 
Leefgroep 2: 	 van kerst tot het einde 

Omwille van de veiligheid gaat het zwemmen 
pas door als we per 3 à 4 kleuters een 
begeleider mee hebben (ouder, grootouder, 
tante, ...) die volgende taken opneemt: 

-vervoer van en naar het zwembad  
(kinderen moeten reglementair kunnen zitten  
op een verhoogd zitje) 
-hulp bij het omkleden 
-mee toezicht houden in het zwembad 

De kinderen van het lager gaan om de 14 
dagen op donderdag- of vrijdagnamiddag 
zwemmen van september tot Pasen. De bus 
brengt en haalt hen. Er gaat 1ouder extra mee 
op vrijdag om te helpen in het zwembad bij de 
kinderen die nog niet kunnen zwemmen.  

De data van het zwemmen en sporten vind je  
terug in de schoolkalender. Deze kan je 
raadplegen op de website. Er is tevens de 
mogelijkheid om de kalender te importeren in je 
eigen elektronische agenda. 

Een dagje op De Vier Tuinen 

7.30 De opvang start  
De school ontwaakt. Alles is nog heerlijk 
rustig. De koffie begint de pruttelen. 
Johannes ontvangt de eerste kinderen. 

8.35 De schoolbel rinkelt 
Tijd om uit de tuin te komen en richting klas 
te trekken. Sommigen doen dit op eigen 
houtje. Anderen wachten op de begeleider 
om samen naar de klas te gaan. 

8.40 De lesdag start 
Praatronde/ Rekenen/ Taal/ Vrije werktijd/ 
Project/Tekstenronde/Knutselen/ Vrij spel/ 
Boekjestijd/ … 

10.15 Koekenpauze 
Voor de pauze krijgt elk kind een koek. 
Tijdens de pauze kunnen de kinderen 
ravotten in de tuin.  

10.35 uur Vervolg lesdag 
Eerst een tas heerlijke verse soep drinken 
om daarna de lessen/activiteiten te 
hervatten. 

12.15 Middageten en pauze 
Tijd om de lunchbox leeg te eten en daarna 
opnieuw de tuin in te trekken. Kinderen 
blijven minimaal tot 12.35 uur aan tafel.  

13.25 Vervolg lesdag 
Project, sport, atelier, spelen in hoeken, 
verhaaltje, ... en dan eindigen met een 
stukje fruit. 

15.20 Einde lesdag, tijd voor pauze 
De namiddagpauze staat op het einde van 
de namiddag. Zo sparen we 1 
schoenenwissel uit en kunnen we meer tijd 
spenderen aan projecten, atelier, sport ...  

15.30 De avondopvang start 
Johannes/Frieda/ … vangen de kinderen 
opnieuw op.  

18.00 De school sluit ... 



De schoolkosten  
De onderstaande kosten betaal 

je per schoolmaand (dus 10 

keer). 

- Een deel van de kosten voor 
bosklas/zeeklas/ …  wordt 
terugbetaald door je ziekenfonds. 
Vraag hen naar het in te vullen 
formulier en laat het ons invullen 
voor het einde van het schooljaar.  

Tarieven voor mensen 
met een OK-pas 

Opvang: tijden en kosten 
De opvang betaal je volgens het gebruik dat je ervan maakt. 

Ochtend 
7.30 uur tot 8.10 uur => 55 cent per begonnen kwartier 
8.10 uur tot 8.40 uur => gratis 

Woensdagmiddag 
12.05 uur tot 12.20 uur => gratis 
12.20 uur tot 13.00 uur => 55 cent per begonnen kwartier 

Avond 
15.30 uur tot 15.45 uur => gratis 
15.45 uur tot 16.45 uur => 55 cent per begonnen kwartier 
16.45 uur tot 18.00 uur => 1 euro per begonnen kwartier 

Na sluitingstijd (vermijd dit a.u.b.)                      
5 euro per begonnen kwartier 

Activiteitenbijdrage

- lg 1,2 4,5 euro

- lg 3,4 en 5 8,5 euro

Koekenbijdrage 2,75 euro

Fruitbijdrage 4,0 euro

Soepbijdrage 6,0 euro

Drankenbijdrage 6,0 euro

Bijdrage bosklas

- lg 2 0,0 euro

- lg 3,4 en 5 7,25 euro

Activiteitenbijdrage

- lg 1,2 1,1 euro

- lg 3,4 en 5 2,1 euro

Koekenbijdrage 2,75 euro

Fruitbijdrage 1,0 euro

Soepbijdrage 2,0 euro

Drankenbijdrage 6,0 euro

Bijdrage bosklas

- lg 2 0,0 euro

- lg 3,4 en 5 1,81 euro



Kosten gemaakt door ouders voor de school 

Soms maak je als ouder kosten voor de school. Dit gebeurt in overleg. Om de gemaakte 

kosten terugbetaald te krijgen geef je de rekening af, vergezeld van een ingevuld 

onkostenformulier. Er zijn 3 verschillende onkostenformulieren in omloop: eentje voor de 

school, eentje voor de feesten en eentje voor het sprookjesbos. Deze formulieren kan je 

steeds verkrijgen in het bureau of kan je afhalen van onze website.  De onkostenvergoeding 

voor verplaatsingen met de wagen is 33 cent per kilometer. 

Betaalwijze schoolfacturen 
!!! Door een wijziging in het boekhoudsysteem zullen gesplitste facturen vanaf 
dit schooljaar niet meer mogelijk zijn !!!  

Per schoolmaand krijgen jullie per kind een factuur met een gestructureerde 
mededeling in je mailbox.  

Een gedomicilieerde schoolrekening geniet onze voorkeur omwille van de tijdswinst. We 
wachten steeds tot het begin van de volgende maand om de centen af te halen van jullie 
rekening. Zo krijgen jullie voldoende tijd om eventuele fouten te melden en krijgt de 
boekhouding de tijd om alle betaalde facturen af te punten.  

Voorbeeld: De rekening van september  gaat begin november van je rekening.  

Wie niet voor domiciliëring kiest willen we uitdrukkelijk vragen steeds de gestructureerde 
mededeling te gebruiken. Dit maakt het voor de boekhouding stukken makkelijker.



De vrijwillige oudergiften 

Het pedagogisch project van De Vier Tuinen kan gerealiseerd worden dankzij de volgende 
bronnen van inkomsten: 
●	 subsidies (Ministerie van Onderwijs), 
●	 de opbrengst uit financiële acties van De Vier Tuinen vzw. 
●	 de oudergiften. 

	 De oudergiften zijn vrijwillige giften; elke ouder bepaalt in eer en geweten, en in alle 
privacy, of hij/zij een gift betaalt en hoe hoog zijn of haar gift is. Het al dan niet betalen van een 
oudergift kan en mag geen invloed hebben op de schoolkeuze.  
	  
De oudergiften zijn voor de school een uitbreiding van de financiële inkomsten. Ze zorgen er mee 
voor dat: 

	 - de budgetten van de klassen kunnen opgetrokken worden in het kader van zorg en levend 
onderwijs; 

	 - de school dagdagelijks kan onderhouden worden door een externe dienst; 
	 ... 

Meer informatie: 

1. kan je navragen bij de Werkgroep Financiën. Contactpersoon: Koen Vlassenroot (voorzitter => 
koen.vlassenroot@ugent.be) 

2. wordt  uitgelegd op de Algemene Vergadering van de Freinetschool De Vier Tuinen vzw 

Wat de Raad van Bestuur van jou vraagt is dat je bij het bepalen van jouw oudergift rekening 
houdt met de volgende elementen: 

●	 “Allen samen” hebben we jaarlijks ongeveer € 30'000 aan ouderbijdrage nodig. Dat is 
gemiddeld ongeveer € 30 per kind per maand, of gemiddeld ongeveer € 62 per gezin/per 
maand; 

Bij dit alles stellen wij het solidariteitsprincipe voor: wie de middelen heeft om iets meer te betalen, 
steunt de ouders die hiertoe niet in staat zijn en op die manier worden al onze kinderen er beter 
van. 



=> Waar parkeren? (goeie buren 
maken goede vrienden) 

De meest veilige parkeerplaatsen vind je op 
de parkeerstrook voor bakkerij Rombout 
aan dezelfde kant van de school. Het gaat 
hier jammer genoeg om een beperkt aantal 
plaatsen en de handelszaak daar vraagt 
niet een hele dag te blijven staan omwille 
van hun klanten. 

Ter hoogte van huisnummer 20 dien je op te 
letten. Op vak 2 en 3, als je uit de richting 
van de school komt, mag je niet parkeren 
omwille van de 2 opritten.  Deze buren 
kunnen soms hun huis gewoonweg niet 
verlaten omwille van onze auto’s en dat kan 
niet de bedoeling zijn. 

=> Oversteken aan de schoolpoort 

Dit zal zoveel als mogelijk begeleid 
worden door gemachtigde opzichters tijdens 
de piekmomenten (8.10 uur  - 8.35 uur, 
15.40 uur - 16.10 uur).  

Regelmatig is er de mogelijkheid tot het 
volgen van een cursus gemachtigd opzichter 
(cursus van 2 uren). We zoeken elk 
schooljaar 10 ouders en/of 
grootouders om deze opleiding te 
volgen. Ben je kandidaat, laat je dan 
zeker horen. 

Verkeersveiligheid rond de school 

De veiligheid van de kinderen vergroten, is iets waar hard aan gewerkt wordt. De plannen 
voor de herinrichting van de schoolomgeving zijn zo goed als af. De werken werden voorzien 
voor eind 2016 maar worden steeds verder uitgesteld.



  => Zichtbaarheid 

Vanaf de herfstvakantie tot Pasen willen wij het dragen van het fluovestje sterk promoten. 
De zichtbaarheid verhoogt daardoor aanzienlijk. Er is voor elk kind een fluovestje op school 
aanwezig. Vraag ernaar bij de start van de zichtbaarheidsweken. 

 => Schooluitstappen 

Schooluitstappen gebeuren zo vaak als mogelijk met het openbaar vervoer, te voet of met 
de fiets (leefgroep 4 en 5). Bij het fietsen gelden volgende afspraken: 

- helm en fluovest zijn verplicht 
- fiets is nagekeken en voldoet aan de wettelijke eisen 

Wanneer openbaar vervoer, te voet of per fiets niet mogelijk is of heel onpraktisch, kiezen 
we voor de auto (lees => vragen wij aan jullie om te rijden). Ook daar gelden een aantal 
afspraken: 

- Laat de kinderen bij voorkeur in- en uitstappen aan de kant van de school op het trottoir. 
Moet je het zebrapad over, doe dit dan heel geleid en met een dubbele portie 
aandacht. 

-Verplicht de kinderen altijd de veiligheidsgordel om te doen.  
- In leefgroep 1,2 en 3 is het verhoogkussen verplicht. Je vindt deze op het 
boekentassenrek onder de gaanderij (waar ze achteraf ook moeten terugkeren). 

-Elk kind heeft een volwaardige zitplaats nodig in de wagen. Ook vooraan mag een kind 
plaatsnemen indien de achterbank volzet is. 



Afspraken over eten 

- geen gesuikerde, koolzuurhoudende dranken 

- geen snoep of koek mee naar school  

- gebruik een brooddoos en vermijd afvalmaterialen erin 

- gebruik een goed afsluitbare, hervulbare drinkfles 

indien je kind geen drankje neemt op school 

Middageten op school 

Kinderen brengen hun lunchpakket mee van thuis. Alle 
kinderen eten in hun klas met één van hun begeleiders. 
Op die manier kan elk kind rustig eten. Drankjes kunnen 
via school aangekocht woorden voor wie dat wenst. 

Verloren voorwerpen 

Omdat er zoveel mooie 
kledij achterblijft op school 
en wij niet kunnen geloven 
dat ouders die niet missen, 
vragen wij alles te 
naamtekenen. Simpelweg 
met een fijne alcoholstift de 
etiketten van een naam 
voorzien volstaat. Op het 
einde van het schooljaar 
houden wij enkele dagen 
“onze” verloren-
voorwerpen-winkel open. 
Wat daarna nog blijft liggen 
gaat naar de 
kringloopwinkel.  

Trakteren voor de verjaardag van je kind - de afspraken: 

Feest in de klas: we zingen, maken een kroon (kleuter), de jarige is werkman/vrouw 

(kleuter), … . De jarige mag trakteren. Er worden geen individuele pakjes of snoep 

uitgedeeld, liever een heerlijke cake, lekker fruit of koekjes (al dan niet zelf gebakken ), 

die we samen opeten. 



Revalidatie (therapie) tijdens de schooluren 

Een aantal ouders doen een beroep op schoolexterne hulpverleners (logopedisten, 
kinesisten, … ). Dit op eigen vraag of op vraag van de school. Met alle vragen rond deze 
materie kan je terecht bij de zorgcoördinator. Zij zal ook zorgen dat alle nodige gegevens 
verzameld worden voor de verificateur indien de revalidatie doorgaat op school. 

Kinderen die revalidatie/therapie volgen doen dit bij voorkeur buiten de schooluren.  

In specifieke gevallen kan dit tijdens de schooluren voor maximaal 150 minuten per week.  

Daarbij zijn volgende zaken noodzakelijk: 

     1) een verklaring van de ouders waarom de therapie tijdens de lestijden moet 
plaatsvinden; 

2) een advies, geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) in 
overleg met het team en de ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van 
de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop 
geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen 
worden als schoolgebonden aanbod; 

3) een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de 
manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de 
manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op 
het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het 
centrum voor leerlingenbegeleiding, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij 
onderworpen is; 

4) een toestemming van de coördinator, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet 
worden, rekening houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3. 

Honden op school 
Soms komen de trouwe viervoeters mee om kinderen te brengen of te halen. Omdat 

sommige ouders/kinderen schrik hebben, vragen we hiermee rekening te houden en je 

viervoeter steeds aan de leiband te houden. 



ZEG HET ONS ...  
Praten is de basis van communicatie, zeker 
op onze school. Wij vinden het belangrijk 
dat jullie ruim terecht kunnen met vragen/
bedenkingen/suggesties, kritieken ... . 
M.a.w., zeg het ons ... zo maken we samen 
school. 

GDPR 
Jullie privacy is voor ons heel belangrijk. Het 
officiële aanspreekpunt hiervoor is Ann. Bij 
de start van het schooljaar krijgen jullie 
sowieso een invulfiche waarop jullie kunnen 
aangeven wat we wel en niet mogen 
verspreiden aan persoonlijke gegevens en 
beeldmateriaal.  

COMMUNICATIEBOEKJE  
Elk jaar opnieuw maken wij een 
communicatieboekje voor jullie. In dit boekje 
worden volgende gegevens opgenomen: 

	 => naam en voornaam kind(eren) 
	 => naam en voornaam ouders  
	 => telefoonnummers ouders (vast en 

gsm) 
	 => adresgegevens ouders/kind 
	 => mailadressen ouders  

Het communicatieboekje maakt het mogelijk 
om elkaar vlot te bereiken. Indien je niet 
wenst opgenomen te worden of je wenst 
maar een deel van de gegevens vrij te 
geven, vragen wij dit schriftelijk te melden 
aan de school. Wij vragen ook om de 
gegevens niet te gebruiken voor 
reclamedoeleinden.  

Naast de gegevens van de ouders vind je er 
alle gegevens van het schoolteam. Zo kan je 
hen vlot bereiken.  

Het boekje wordt gemaakt van zodra we de 
aangepaste gegevens van jullie ontvangen 
hebben. Dit neemt soms een paar weken in 
beslag.  

DE PLANNING/CAKE VAN DE WEEK 
Elke week krijgen de kinderen een planning 
(lagere school) of cake van de week 
(kleuters) mee naar huis. Deze planning/
cake van de week dient tevens als 
communicatiemiddel tussen kind/ouder en de 
klas. Je vindt er heel wat klasnieuwtjes. Wij 
vragen om de planning op maandagavond 
te tekenen. Bij de kleuters hoeft er niets 
getekend te worden. 

COMMUNICATIE



BRIEVENBUS 

In de hal van de school vind je “de brievenbus voor ouders”. 
Daarin horen alle documenten voor “het bureau”. ZEKER DE    
ZELFGESCHREVEN AFWEZIGHEIDSBRIEFJES en 
DOKTERSBRIEFJES! 

!!  A.u.b., leg geen briefjes zomaar op ons bureau!! 

DE POSTVAKJES 
Elke gezin heeft zijn vakje in de hal van de 
school. Wie om persoonlijke redenen een 
extra vakje wil kan dit vragen. De 
postvakjes zijn het communicatiekanaal 
binnen de school voor alle “papieren 
communicatie”. Ook ouders en kinderen 
onderling kunnen er gebruik van maken: 
uitnodigingen voor verjaardagen, 
bezoekjes, ... . 

Wat niet in de vakjes hoort, is reclame. Wij 
kiezen uitdrukkelijk om geen reclame 
individueel te verspreiden. Wil je reclame 
maken voor iets, dan kan je daarvoor het 
bord gebruiken in de inkomhal. 

MAIL 
We willen het papierverbruik tot een 
minimum beperken en proberen daarom 
voor heel wat berichten jullie mailbox te 
gebruiken. Nieuwsflitsen, uitnodigingen 
voor vergaderingen, schoolrekeningen... 
worden via mail verzonden.  Mensen die 
geen mailadres hebben of hun “post” niet 
per mail wensen te ontvangen kunnen dit 
doorgeven aan de coördinator. Zij krijgen 
hun post in hun vakje.  

NIEUWSFLITS 
Op regelmatige basis krijgen jullie de 
nieuwsflits digitaal toegestuurd.  Via de 
nieuwsflits proberen we jullie op de hoogte 
te houden van het schoolleven.  

WEBSITE 
De website biedt enerzijds heel wat 
informatie voor nieuwe ouders, anderzijds 
een hoop praktische en andere informatie 
voor jullie: digitale schoolkalender (waarop 
je je kan abonneren), fotomateriaal, 
formulieren, schoolreglement, deze 
infomap, … . Mocht je er nog iets missen, 
laat het dan zeker horen.  

www.deviertuinen.be 

FACEBOOKPAGINA 
Ook hier vind je ons als school terug. We 
gebruiken het vooral om in contact te 
blijven met onze oudleerlingen en 
oudouders. Ook als reclamekanaal voor 
zowel de school als het sprookjesbos. Je 
mag van ons steeds verwachten dat we er 
wijs zullen mee omspringen. Zie je er iets 
verschijnen waar je vragen bij hebt, aarzel 
niet dit te melden. 

http://www.facebook.com/
freinetschool.deviertuinen 

Er is tevens een gesloten facebookgroep 
waar je zelf allerlei vragen/suggesties/ …  
kan posten. In deze groep worden enkel 
ouders en kinderen van de school 
toegelaten. Ook sommige grootouders die 
heel actief zijn op school krijgen toegang.  

https://www.facebook.com/groups/

http://www.deviertuinen.be
http://www.facebook.com/freinetschool.deviertuinen
http://www.facebook.com/freinetschool.deviertuinen
https://www.facebook.com/groups/161682757497384/
http://www.deviertuinen.be
http://www.facebook.com/freinetschool.deviertuinen
http://www.facebook.com/freinetschool.deviertuinen
https://www.facebook.com/groups/161682757497384/


MEDICIJNENGEBRUIK OP SCHOOL 

De wetgeving omtrent het toedienen van medicijnen is beduidend strenger geworden. 

Bij voorkeur dien je te vermijden dat medicijnen op school moeten gegeven worden. Kan 
het niet anders, dan is er een uitgebreid toestemmingsformulier nodig dat 
zowel door de dokter als door de ouders moet ondertekend zijn. 

Het attest: 

1.  kan je via onderstaande link afhalen op de website van de school (tabblad 
documenten); 

Attest medicijnen FSD4T 

2. krijg je op papier in je bruine enveloppe bij de start van het schooljaar; 

3. vind je tevens in de hal van de school. 

!!!!! OPGELET: Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen voorgeschreven 
medicatie en niet voorgeschreven medicatie. Voor alles (ook homeopathische 
middelen) is er een voorschrift nodig!!!! 

http://www.deviertuinen.be/attest-medicijnen/
http://www.deviertuinen.be/attest-medicijnen/
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Algemene vergadering (=AV)
(Alle ouders en personeelsleden die lid zijn of worden) 

Raad van Bestuur
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Demedts, Benedikt Cappaert, Kristel Eerdekens, Gregory Lambert 

en 2 personeelsleden)
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(verkozen vanuit AV: Koen Vlassenroot, Anneleen Verckens, Sievert 
Demedts, Benedikt Cappaert, Kristel Eerdekens, Gregory Lambert 

en 2 personeelsleden)
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