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INFORMATIENOTA SPEELKOER VZW
Aanbod





Voorschoolse opvang op schooldagen vanaf 07.30 uur tot 08.00 uur.
Naschoolse opvang
- op volledige schooldagen van 16.00 uur tot 17.30 uur, uiterlijk 18.00 uur
- op woensdag in de kleuterschool tot uiterlijk14.00 en in de lagere school tot
uiterlijk 16.00 uur.
Extra activiteiten en huiswerkbegeleiding na de schooluren.

Het toezicht op en de begeleiding van onze leerlingen wordt verzekerd door vrijwilligers:
o.a. leerkrachten, ouders, grootouders en leerlingen uit de derde graad secundair
onderwijs. Speelkoer vzw eist orde, discipline en verantwoordelijkheid bij hun
medewerkers.
Opgelet! Indien u uw kind van dit aanbod wil laten genieten, dan dient u de medische
fiche verplicht in te vullen en op secretariaat basisonderwijs terug te bezorgen voor
09/09/2016.
Betaling van de voor- en naschoolse opvang












Er is een éénmalige jaarlijkse administratieve kost van €4 , die verrekend wordt
in de eerste factuur van uw kind. Facturen ontvangt u maandelijks.
We rekenen € 1,15 aan per begonnen half uur met een minimum van 3 euro per
maand.
Wij vragen met aandrang een opdracht via domiciliëring (cfr. bijlage 3). Voor
facturen die niet met domiciliëring betaald worden , rekenen we een
administratieve kost van € 1 per factuur.
In geval van bemerkingen betreffende de factuur verwachten wij dat u deze
bemerkingen uiterlijk binnen 10 dagen na inzage van de factuur meldt.
Voor een rappel zal een vaste kost van € 5 gevraagd worden.
Diegene die het kind komt afhalen, meldt het kind af bij de verantwoordelijke
achter de computer van Speelkoer. Indien het kind niet wordt afgemeld, zal er
gefactureerd worden tot 18.00 uur.
Indien het kind na 18.00 uur wordt opgehaald, wordt er een extra bedrag van € 7,50
euro per begonnen kwartier aangerekend. Bij meermaals laattijdig ophalen van het
kind na 18.00 uur, zonder dat de ouders de school op de hoogte stellen, wordt de
politie verwittigd!
U heeft op het einde van het burgerlijk jaar recht op fiscale attesten van vzw
Speelkoer indien alle voorgaande facturen betaald zijn.

Indien u nog bijkomende vragen heeft, dan kan u steeds terecht bij Speelkoer vzw.
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EXTRA ACTIVITEITEN
Onze pijlers


Het pedagogisch project van de basisschool verderzetten in een zinvol en
gevarieerd aanbod aan voor- en naschoolse opvang.



Een kwalitatief sterke vrijwilligerswerking uitbouwen waar het welbevinden en de
positieve evolutie van elk kind centraal staan.

Planning, inschrijving en betaling







De extra activiteiten starten uiterlijk in de laatste week van september.
De prijzen staan in het overzicht van de extra activiteiten (cfr. infra).
U betaalt het juiste bedrag bij inschrijving per trimester, contant op het
secretariaat basisonderwijs.
Inschrijven kan zolang het maximum aantal deelnemers niet werd bereikt en wel
per trimester voor deze data:
- voor 16/09
- voor 21/12
- voor 29/03
Na inschrijving ontvangt u een brief van de lesgever met meer informatie.
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Overzicht
KLEUTERSCHOOL
ACTIVITEIT

Info

Betaling

KNUTSELATELIER
Derde kleuterklas

Tweewekelijks op donderdag
van 15.30 uur - 17.30 uur
Lesgever: Charlotte De Group
Max. 12 leerlingen
Waar? K12

- eerste trimester: 36 euro
- tweede trimester: 30 euro
- derde trimester: 30 euro
- jaarabonnement: 96 euro
! de prijzen zijn incl.
materiaal.

EXTRA GYM
derde kleuterklas

RITMIEK
tweede kleuterklas

Elke maandag
van 15.30 uur – 16.30 uur
Lesgever: Dieter Joosens
Max. 20 leerlingen
Waar? gymzaal K

Elke dinsdag
van 15.30 uur tot 16.30 uur
Lesgever: Ellen Van Noyen
Max. 16 leerlingen
Waar? gymzaal K

-

eerste trimester: € 30
tweede trimester: € 25
derde trimester: € 25
jaarabonnement: 80 euro

-

eerste trimester: € 30
tweede trimester: € 25
derde trimester: € 25
jaarabonnement: 80 euro

LAGERE SCHOOL
ACTIVITEIT

Info

Betaling

KNUTSELATELIER
eerste leerjaar

Tweewekelijks op maandag
van 15.30 uur - 17.30 uur
Lesgever: Sophie Parmentier
Max. 12 leerlingen
Waar? K01

-

TAALKABAAL
tweede en derde
leerjaar
Georganiseerd door
Jeugd & Poëzie vzw

Wekelijks op maandag van
15.45 uur tot 17.15 uur
Lesgever:
Jeugd & Poëzie vzw
Max. 12 leerlingen
Waar? zaal T

- jaarabonnement:
80 euro voor 20 ateliers
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MINIVOETBAL
vijfde en zesde leerjaar

NETBAL
vijfde en zesde leerjaar

HUISWERKBEGELEIDING
vierde, vijfde en zesde
leerjaar

wekelijks op vrijdag (eerste
en derde trimester)
van 15.30-16.30 uur
Lesgever: Yves Raguet
Waar? speelplaats
wekelijks op donderdag
(tweede trimester)
15.30-16.30 uur
Lesgever: Yves Raguet
Max. 24 leerlingen
Waar? Gymzaal/ speelplaats

- € 10/ trimester
- drankje inbegrepen
- Het netbalseizoen en de
speeldagen worden nog
meegedeeld door de lesgever.

maandag en donderdag van
15.30 uur -16.30 uur
Lesgevers: Ines Loncin met
extra opvolging door de
zorgcoördinator
Waar? klaslokaal E24

- Studiekaart (40 euro voor 10
vakjes)
- Inschrijving op aanraden van
klasleerkracht, zorgcoördinator
en/of directie

dinsdag van 12.00-13.00
(derde en vierde leerjaar)
Max.20 leerlingen
HIP HOP en
BREAKDANCE
Eerste, tweede, derde
en vierde leerjaar

- € 10/ trimester
- drankje inbegrepen
- Het voetbalseizoen en de
speeldagen worden nog
meegedeeld door de lesgever.

Dinsdag van 16.00-17.00
(eerste en tweede leerjaar)
Max. 20 leerlingen

Sessie 1 di 4 oktober – di 10
december (kostprijs: € 50)
Sessie 2 di 17 januari – di 9 mei
(kostprijs € 65)

Lesgever: Yasemin Taplak
(born4dance)
Waar? gymzaal G
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Opgelet! Onderstaande activiteiten worden ook op het Sint-Lievenscollege aangeboden
maar de inschrijvingen verlopen niet via Speelkoer vzw.
ACTIVITEIT

INFO

INSCHRIJVING/ BETALING

ZWEMCLUB

Wekelijks op dinsdag
van 12.00 uur – 13.00 uur
Lesgever: Julie Deckers
Max. 25 leerlingen

- eerste trimester: 10 euro
- tweede trimester: 10 euro
- derde trimester: 10 euro
Inschrijving op secretariaat BaO.
Betaling via schoolrekening.

Wekelijks op maandag
van 12.00 uur – 13.00 uur
Lesgever: Kris Boerjan
Max. 25 leerlingen

- eerste trimester: 10 euro
- tweede trimester: 10 euro
- derde trimester: 10 euro
Inschrijving op secretariaat BaO.
Betaling via schoolrekening.

dinsdag of donderdag van
15.30-17.30 uur
Lesgever: Goele Neyens
Waar? zaal T

1ste trim (13 weken): €125

vijfde en zesde
leerjaar

SILIRUN
als voorbereiding op
Sint-Andriesrun

zesde leerjaar

KraKraKnutselklas :
knutselen met
recyclagematerialen
(tweede, derde, vierde,
vijfde en zesde lj)

Bij inschrijving ontvangt u een
begeleidend schrijven.
Start cursus 13 september ( enkel
bij voldoende inschrijvingen)
e-mail: goeleneyens@skynet.be

KLAVIERVAARDIGHEID
zesde leerjaar

Om de veertien dagen. De
precieze dagen en lesgever
worden later nog
gecommuniceerd.
Waar? Op school, in het ICTlokaal. De leerlingen
worden opgehaald door de
leerkracht op de
speelplaats.

JIU-JITSU
Sport, ontspanning en
zelfverdediging

woensdag tussen 14.0017.45 uur (afhankelijk van
de leeftijd)

Inschrijving via Secundair
Onderwijs vanaf oktober (meer
info leest u eerst via nieuwsbrief
BaO)

via Renshi Janick Dams
tel :0475/919126
e-mail: janick.dams@telenet.be

vanaf eerste leerjaar
Speelkoer vzw

De kostprijs voor deze cursus
bedraagt € 60. De prijs voor het
leerboek is € 20.
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SCOUTS 9&10
vanaf eerste leerjaar

De activiteiten gaan
meestal zondagvoormiddag
tussen 9u en 12u door.
Tenzij anders aangegeven in
het programma ( per tak te
raadplegen via
http://www.9en10.be/).

Inschrijven kan via de
site http://www.9en10.be/ onder
het vak "Inschrijven in de 9&10!".

Waar? De lokalen zijn
gevestigd op de SintAndriesplaats 24, 2000
Antwerpen.
BASKETBAL OLICSA

Speelkoer vzw

via olicsabasket@gmail.com
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BIJLAGE 2: MEDISCHE INLICHTINGENFICHE
Indien u gebruik wenst te maken voor uw kind, van de voor en/of nabewaking, moet deze
inlichtingenfiche ingevuld worden door de ouders en/of de arts. Op deze manier beschikt de
verantwoordelijke van Speelkoer over de nodige informatie om uw kind goed te begeleiden.
Deze informatie is strikt vertrouwelijk.
Opgelet! Indien u de medische gegevens niet ter beschikking wil stellen, vragen wij een verklaring
van weigering door de ouders. Deze kan u halen op het secretariaat basisonderwijs tussen 15.15 en
17.30 uur of op de receptie op woensdag tussen 12.30 en 16.15 uur. Dan is onze coördinator, mevr.
De Ceulaer, aanwezig.
______________________________________________________________________________________
ALGEMENE GEGEVENS KIND

Naam: …………………………………………….

Voornaam: ……………………

Klas: ……………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer in geval van nood: ……………………………………………………………………………………………………
Wie kan er INDIEN NODIG gecontacteerd worden tijdens de voor- en nabewaking?
Naam: ………………………………….. Telefoon: ……………………
Verwantschap: …………………
Naam: ………………………………….. Telefoon: …………………….

Verwantschap: …………………

Naam: ………………………………….. Telefoon: …………………….

Verwantschap: …………………

CONTACTGEGEVENS VAN UW HUISARTS
Naam: ………………………………….

Telefoon: …………………………………………………………………

MEDISCHE GEGEVENS
Heeft uw kind bepaalde ziektes gehad of heelkundige ingrepen waarvan de verantwoordelijke op de
hoogte moet zijn?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Is uw kind gevaccineerd voor tetanus? JA / NEE
In welk jaar ………………………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de verantwoordelijke wil meedelen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum :
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