
 

Scholengroep 23 1 

 

 
  

Infobrochure 2021-2022 

GO! Basisscholen Eeklo 



 

 
 
 
Infobrochure 2021-2022 
GO! Basisscholen Eeklo 2 

Inhoudsopgave 
 

Welkom ....................................................................................................................................................... 3 

GO! campus De Tandem .............................................................................................................................. 4 

Contactpersonen GO! basisscholen Eeklo ................................................................................................... 5 

Onze visie .................................................................................................................................................... 6 

Onze schoolstructuur .................................................................................................................................. 8 

Even kennis maken? .................................................................................................................................... 9 

Inschrijven ................................................................................................................................................... 9 

Praktische info .......................................................................................................................................... 10 

Schoolkosten, -facturen en financiële ondersteuning ............................................................................... 17 

Belangrijke partners .................................................................................................................................. 19 

 

 

  



 

 
 
 
Infobrochure 2021-2022 
GO! Basisscholen Eeklo 3 

Welkom 
 

Beste ouders 

Eerst en vooral wil ik u in naam van het volledige schoolteam bedanken voor uw vertrouwen in onze school. 
Wij hopen, samen met u, te kunnen werken aan de goede ontwikkeling van uw kind.  

Deze infobrochure heeft als doel u op de hoogte te brengen van de meest praktische en belangrijke afspraken 
op onze school. Naast deze infobrochure hebben we ook het schoolreglement (https://basisschool-
detandem.be/praktisch/schoolreglement/ of https://hetdroomschip.be/praktisch/schoolreglement/) dat u 
een totaalbeeld geeft van het reilen en zeilen alsook alle geldende afspraken op onze school. 

Komt uw kind voor het eerst naar school of wenst u graag nog beter kennis te maken met onze school, maak 
dan zeker via mail of telefoon een afspraak met ons. Wij maken graag even tijd voor u vrij voor een eerste 
kennismaking, extra info en/of een rondleiding op de campus. Voor startende peuters hebben wij ook nog 
een specifieke infobrochure met meer uitleg over de start in onze kleuterafdeling. 

Ik wens elke leerling én ouder alvast een heel fijn en leerrijk schooljaar toe! 

Kristof De Baere 
Directeur GO! Basisscholen Eeklo 
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GO! campus De Tandem 
GO! campus De Tandem Eeklo maakt deel uit van Scholengroep 23 Meetjesland en bestaat uit: 

GO! Mini-crèche Habibi (0 jaar tot 3 jaar) 
Eikelstraat 41b 
9900 Eeklo 
Tel: 09/251 53 74 
Mail: info@minicreche-habibi.be 
 
 
 
 

Basisonderwijs (2,5 jaar tot 12 jaar) 
 

  
 

GO! Basisschool De Tandem 
Eikelstraat 41b 
9900 Eeklo 
Tel: 09/377 56 44 
Mail: info@basisschool-detandem.be 

GO! Leefschool Het Droomschip 
Blakstraat 25 
9900 Eeklo 
Tel: 09/377 22 05 
Mail: info@hetdroomschip.be 

 
 
 
 

Secundair onderwijs (12 jaar tot 18 jaar) 
 

  
 

GO! Atheneum De Tandem 
Eikelstraat 41 
9900 Eeklo 
Tel: 09/377 13 66 
Mail: info@atheneumdetandem.be 

GO! Leefschool De Tandem 
Eikelstraat 41 
9900 Eeklo 
Tel: 09/377 13 66 
Mail: info@leefschooldetandem.be 
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Contactpersonen GO! basisscholen Eeklo 
 
 
Naam:  Kristof De Baere 

Functie:  Directeur 

Mail:  kristof.de.baere@sgr23.be 

Tel:  09/377.56.44 

 

 

 

 

Naam:  Lien Soen 

Functie:  Zorgcoördinator + vertrouwenspersoon 

Mail:  liensoen@sgr23.be 

Tel:  0491/52.69.44 

 

 

 

 

 

Naam:  Wendy Haspeslagh 

Functie:  Administratief medewerker 

Mail:  wendy.haspeslagh@sgr23.be 

Tel:  09/377.56.44 
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Onze visie 

“Op GO! BS De Tandem… 
is het een beetje reizen en een beetje thuiskomen voor elk van onze kinderen.” 

Onze maatschappij staat niet stil en ons onderwijs dus ook niet. 

Ons gedreven team streeft naar blijvende innovatie. Dit verwezenlijken we door 
steeds nieuwe methodes, werkwijzen en technologieën toe te passen. Digitalisering 
is hier zeker één van. We zorgen voor een correct en doordacht evenwicht tussen 
outdoor education en het gebruik van de 21e eeuwse vaardigheden. Deze zijn twee 
essentiële schakels in ons onderwijsproces. Het is ook onze taak om kinderen voor 
te bereiden en gepast te leren omgaan met allerlei vaardigheden, hulpmiddelen en 
ook valkuilen van deze digitale wereld.  

Onze school heeft een studieaanbod afgestemd op de noden van de individuele 
leerling. Zo werken we niet enkel met (de gekende) jaarklassen, maar hebben we 
ook Tandemklassen waarin twee leeftijdsgroepen samen zitten. Dit geheel waarin 
leerlingen leren van en met elkaar noemen wij onze Tandemklaswerking. Met deze 
specifieke en unieke klassenstructuur zetten we in op meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin. 

Zowel in de Tandemklassen, als in de jaarklassen wordt er vaak klasdoorbrekend gewerkt. Op die manier 
krijgen de kinderen maximaal de kans om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren, en dat op veel 
uiteenlopende vlakken. 

Als team vinden we het zeer belangrijk om de kinderen een goed gevoel te geven op school en ze respectvol 
met elkaar te leren omgaan. 

Ook onze speelplaats wordt stapsgewijs omgebouwd tot een plek waar het talent van elk kind op een 
creatieve manier in de kijker wordt gezet en waar we bovendien al spelend tot leren kunnen komen. Dit 
biedt heel veel groeikansen en vergroot het welbevinden van onze kinderen. 

Toekomstgericht willen wij blijven innoveren en met een kritische kijk onze aanpak afstemmen op de 
‘nieuwe’ uitdagingen van deze samenleving. Inzetten op gepersonaliseerd samenleren is voor ons de 
toekomst die we stapsgewijs wensen te introduceren. Leerlingen en leerkrachten trainen en 
professionaliseren door kennis en vaardigheden te delen met elkaar. Dit ook over onze landsgrenzen heen 
door internationalisering toe te laten. 

https://basisschool-detandem.be/ 
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“GO! leefschool Het Droomschip… 
waar de ontdekkingsreis van je kind begint!” 

In het Droomschip is elk kind uniek. We streven naar de totale ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, 
mondige, kritische en creatieve mensen. Een enthousiast en gedreven team werkt nauw samen met 
betrokken ouders om ervoor te zorgen dat elk kind zich goed voelt en zich kan ontplooien binnen een 
kleinschalige, groene en huiselijke omgeving.  

Bij ons staat leren door ervaren centraal: “Wat ik hoor, vergeet ik, wat ik zie, herinner ik me, wat ik doe, 
onthoud ik.” We leren van en met elkaar. Daarom kiezen we voor leefgroepen met twee leerjaren samen. 
Ook zorg dragen voor elkaar vinden we heel belangrijk. Het wij-gevoel komt wekelijks aan bod wanneer we 
met de volledige school de week afsluiten op het forum.  

Kinderen nemen hun eigen leerproces in handen via dagelijkse kringen, werken met een planning en door de 
groep gekozen projecten. We zorgen voor een correct en doordacht evenwicht tussen outdoor education en 
het gebruik van 21e eeuwse vaardigheden. Deze zijn twee essentiële schakels in ons onderwijsproces.  

We nemen regelmatig de tijd om op verschillende niveaus te evalueren, met oog voor de volledige 
persoonsontwikkeling van zowel kinderen als begeleiders.  

Inzetten op gepersonaliseerd samenleren is voor ons de toekomst die we stapsgewijs wensen te 
introduceren. Leerlingen en leerkrachten trainen en professionaliseren door kennis en vaardigheden te delen 
met elkaar. Dit ook over onze landsgrenzen heen door internationalisering op onze school toe te laten. 

De kernwaarden openheid, zelfstandigheid en respect maken ons Droomschip compleet. 

https://hetdroomschip.be/ 
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Onze schoolstructuur 

 

GO! Basisschool De Tandem 

Kleuterafdeling 
Jongste kleuters Peuterklas + Kleuterklas 1 

Oudste kleuters Kleuterklas 1 
+ 

Kleuterklas 2 

Kleuterklas 2 
+ 

Kleuterklas 3 

Kleuterklas 3 

 
Lagere afdeling 

Eerste graad Leerjaar 1 Tandemklas 1-2 Leerjaar 2 

Tweede graad Leerjaar 3 Tandemklas 3-4 Leerjaar 4 

Derde graad Leerjaar 5 Tandemklas 5-6 Leerjaar 6 

 

 

GO! Leefschool Het Droomschip 

Kleuterafdeling 
Leefgroep ‘zeepaardjes’ Peuterklas Kleuterklas 1 

Leefgroep ‘zeeduivels’ Kleuterklas 2 Kleuterklas 3 

 
Lagere afdeling 

Leefgroep ‘zeeleeuwen’ Leerjaar 1 Leerjaar 2 

Leefgroep ‘badeendjes’ Leerjaar 3 Leerjaar 4 

Leefgroep ‘bakvissen’ Leerjaar 5 Leerjaar 6 
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Even kennis maken? 
Wenst u graag kennis te maken met onze school, maak dan zeker via onze website, mail of telefoon een 
afspraak met ons. Wij maken graag even tijd voor u vrij voor een eerste kennismaking, extra info en/of een 
uitgebreide rondleiding op de campus. 

Komt uw kindje voor het eerst naar school, dan bent u eveneens steeds welkom op één van onze 
peuterspeeldagen waarop uw instappertje al even kennis kan wennen aan onze schoolwerking, de klas en de 
juf. 

   
https://basisschool-detandem.be/peuterspeeldagen/ of https://hetdroomschip.be/peuterspeeldagen/ 

Inschrijven 

Wie, waar en wanneer inschrijven? 
Zodra uw kind de leeftijd van 2,5 jaar heeft bereikt, kan hij/zij instappen op (door de overheid) vastgelegde 
instapdata. 

Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022: Aangezien onze scholen niet te maken hebben met 
capaciteitsproblemen, kunnen wij alle leerlingen inschrijven vanaf 1 september 2020 voor het schooljaar 
2021-2022 en dit in de volgorde waarin deze zich aanbieden. 

Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023: Aangezien onze scholen niet te maken hebben met 
capaciteitsproblemen, kunnen wij alle leerlingen inschrijven vanaf 1 september 2021 voor het schooljaar 
2022-2023 en dit in de volgorde waarin deze zich aanbieden. 

Dit betekent dat er niet langer voorrangsregels (broers/zussen, kinderen personeelsleden) gelden en nodig 
zijn. 

Aanmelden kan dagelijks tussen 08.30 uur en 16.00 uur (behalve op woensdag tot 12u) of na afspraak, 
telefonisch of via mail. Alle inschrijvingen gebeuren op het secretariaat van GO! Basisschool De Tandem, 
tenzij dit persoonlijk anders werd afgesproken. 

Gedetailleerde info omtrent instapdagen voor peuters kunnen jullie op onze website terugvinden of indien 
u meer info hieromtrent wenst, kan u steeds contact met ons opnemen. 

Wat breng je mee? 
§ De ISI+ kaart of KIDS-ID van uw kind (of SIS-kaart) 
§ Eventuele andere relevante documenten (rapport vorige school, attesten, …) 
§ Een klevertje van de mutualiteit 
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Praktische info 

Schooluren 
Onze school bestaat uit twee vestigingen met verschillende schooluren. Op woensdagnamiddag zijn er op 
beide vestigingen GEEN lessen. 

GO! Basisschool De Tandem GO! Leefschool Het Droomschip 

8u40 tot 10u20 

 10u20 tot 10u35 speeltijd 

10u35 tot 12u15 

 12u15 tot 13u25 middagpauze 

13u25 tot 14u15 

 14u15 tot 14u30 speeltijd 

14u30 tot 15u20 

8u45 tot 10u25 

 10u25 tot 10u40 speeltijd 

10u40 tot 11u55 

 11u55 tot 13u05 middagpauze 

13u05 tot 14u35 

 14u35 tot 14u45 speeltijd 

14u45 tot 15u35       (*Enkel op vrijdag tot 15u) 

Mogen wij u vriendelijk vragen deze schooltijden te allen tijde te respecteren. Breng uw kind(eren) tijdig naar 
school en kom hen ook tijdig afhalen. Om de veiligheid van uw kind(eren) te garanderen, vragen wij u om uw 
kind(eren) af te zetten op de speelplaats, alsook daar te komen ophalen. De kinderen mogen in geen geval 
zelfstandig het schooldomein verlaten of langs de oprijlaan hun ouders staan opwachten. 

Er wordt toezicht op de speelplaats voorzien vanaf 15 minuten voor tot 15 minuten na de lesuren. Indien een 
leerling toch te laat komt, dient deze (samen met de ouder) eerst het secretariaat te passeren alvorens zich 
naar de klas te begeven. Bij regelmatig, problematisch te laat komen wordt een individueel opvolgtraject 
opgestart i.s.m. het CLB. 

Voor- en naschoolse kinderopvang 
Indien u opvang wenst voor- of na schooltijd, dan kan u steeds terecht bij onze 
buitenschoolse kinderopvang. Deze buitenschoolse kinderopvang wordt 
georganiseerd door stad Eeklo en kan u bereiken a.d.h.v. volgende gegevens: 

BKO Bukinop (Tandem) 
tel. 0498 91 38 02 / 09 228 76 12 
kinderopvang@eeklo.be 
Eikelstraat 41A 
9900 Eeklo 

BKO @bij (Droomschip) 
tel. 0499 53 46 75 / 09 228 76 12 
kinderopvang@eeklo.be 
Abdijstraat 29A 
9900 Eeklo 

Slaapklasje 
Indien uw peuter nog nood heeft aan een middagdutje, dan kunnen wij tegemoetkomen aan deze wens. 
Spreek de juf hierover aan, en dan zorgen wij ervoor dat uw peuter na het middagmaal nog even kan 
uitrusten alvorens de lessen terug aan te vatten. 
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Schoolvakanties en verlofdagen 
§ Pedagogische studiedag: 1 oktober 2021 
§ Herfstvakantie: van 1 t.e.m. 7 november 2021 
§ Allerheiligen: 1 november 2021 
§ Wapenstilstand: 11 november 2021 
§ Pedagogische studiedag: 1 december 2021 
§ Kerstvakantie: van 27 december 2021 t.e.m. 9 januari 2022 
§ Kerstmis: 25 december 2021 
§ Nieuwjaar: 1 januari 2022 
§ Facultatieve vrije dag: 7 februari 2021 
§ Krokusvakantie: van 28 februari t.e.m. 6 maart 2022 
§ Paasvakantie: van 4 t.e.m. 18 april 2022 
§ Pasen: 17 april 2022 
§ Paasmaandag: 18 april 2022 
§ Dag van de Arbeid: 1 mei 2022 
§ Facultatieve vrije dag: 6 mei 2022 
§ O.L.H. Hemelvaart + brugdag: 26 en 27 mei 2022 
§ Pinksteren: 5 juni 2022 
§ Pinkstermaandag: 6 juni 2022 
§ Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2022 

Op de onze website (downloads & schoolkalender) kunt u steeds de nieuwste versie van de schoolkalender 
met alle belangrijke data terugvinden.  

Middagmaal 
Het is zowel mogelijk om soep, een warme maaltijd of boterhammen te nuttigen tijdens de middagpauze in 
onze eetzaal. Dit gebeurt steeds onder toezicht van twee leerkrachten. 

Elke maand krijgen jullie kinderen een bestellijst mee om de soep, warme maaltijd en melk (enkel kleuters 
GO! BS De Tandem) te bestellen. Gelieve deze zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de klasleerkracht zodat 
wij de bestellingen tijdig kunnen doorgeven aan onze leverancier. 

Let wel, alles wat besteld wordt, zal ook aangerekend worden. Enkel indien de leerling afwezig is (met geldige 
reden), zal de soep, warme maaltijd en/of melk niet worden aangerekend. 

De warme maaltijden worden geleverd door de firma AGAPE. Het menu bestaat telkens uit soep en een 
hoofdschotel. Soep is ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

§ Kleuters: €3,25 per dag (Vegetarisch: €3,45)  
§ Lagere school kinderen: €3,95 per dag (Vegetarisch: €4,25)   
§ Soep/drankje: €0,90 

*Alle prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen mogelijks nog licht wijzigen. 

Leerlingen die enkel boterhammen eten op school, betalen €0,90 per dag. Hiervoor krijgen ze gratis soep of 
een flesje water. 

BELANGRIJK!!! Deze middagvergoedingen zijn volgens de algemene regelgeving vastgelegd. De school 
bezorgt u hiervan een fiscaal attest die u kan bij uw belastingaangifte kan indienen.  
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Tussendoortjes 
Wij moedigen onze leerlingen aan om ook tussendoortjes gezond te houden. De kinderen brengen enkel 
water mee naar school in een hervulbare drinkfles of -beker (geen PET-flessen). We vragen om minimum 1 
stuk fruit mee te brengen en maximum 1 koek per dag, snoepen worden niet toegelaten. Bovendien is 
woensdag onze vaste fruitdag en mogen de kinderen enkel fruit meebrengen naar school. 

Correspondentie 
Om jullie op de hoogte te brengen van schooluitstappen of andere praktische zaken, worden op regelmatige 
tijdstippen infobrieven meegegeven met uw kind (via de schoolagenda of heen-en-weer-schriftje). 

De kleuters hebben een heen-en-weer-schriftje waar zowel de leerkracht als de ouders belangrijk meldingen 
kunnen in noteren. Dit heen-en-weer-schriftje dient dagelijks van huis naar school (en omgekeerd) worden 
meegebracht. Bij verlies van het schriftje (gekregen van school), dienen de ouders in te staan voor een nieuw 
exemplaar. 
De leerlingen van de lagere school krijgen hiervoor een schoolagenda. Bij verlies ervan, geldt dezelfde regel 
als bij de kleuters. 

Vanaf september 2020 maken wij ook gebruik van het online leer- en communicatieplatform ‘Smartschool’ 
om digitaal met ouders te kunnen communiceren. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk via deze 
elektronische briefwisseling te werken om zo papierverspilling tegen te gaan. Bovendien kunnen wij 
belangrijke berichten ook sneller met ouders communiceren. Omtrent de werking van dit platform bieden 
we infoavonden aan alsook handleidingen. Indien nodig, kunnen we jullie uiteraard nog persoonlijk verder 
begeleiden bij vragen en/of opmerkingen. 

Aanmelden op ons platform doe je via: https://bsdetandem.smartschool.be of de Smartschool app op je 
smartphone (domeinnaam bsdetandem.smartschool.be). 

Gebruikersnaam: voornaam.achternaam (van de leerling) 

Wachtwoord: Verandermij123 (Dit wachtwoord dien je bij je eerste aanmelding meteen aan te passen) 

De school probeert op verschillende manieren ouders en leerlingen zo goed mogelijk te informeren. Wij 
merken echter dat steeds meer briefwisseling niet of nauwelijks gelezen wordt. Ouderbetrokkenheid is zeer 
belangrijk voor een goede en vlotte werking tussen de ouders, leerkrachten, directie en het secretariaat. Wij 
willen dan ook vragen om brieven die ingevuld of ondertekend moeten worden, steeds correct ingevuld en 
ondertekend, terug te bezorgen. Dagelijks de schoolagenda of het heen- en weerschriftje van uw kind 
nakijken en onderteken voor gezien, is hierbij noodzakelijk. 

Evalueren en rapporteren 
Er zijn voor beide vestigingen drie evaluatieperiodes per schooljaar: winter-evaluatie, lente-evalutie en 
zomer-evaluatie (met eindbeslissing in functie van het volgend schooljaar). 

GO! BS De Tandem levert voor elk van deze periodes een rapport af die een weerspiegeling geeft van de 
inspanning en resultaten van elke leerling. Deze cijfers en waarderingen worden steeds gestaafd a.d.h.v. 
vakcommentaar. 

GO! Leefschool Het Droomschip kiest voor een groei-evaluatie die het groeiproces per leergebied per leerling 
weergeeft. Ook deze evaluaties worden steeds voorzien van remediërend vakcommentaar. 

Beide vestigingen nemen zowel sociale vaardigheden als leerinhoudelijke doelstellingen op in de 
rapportering. Dit omdat wij aan beide zaken veel belang hechten in de verdere ontwikkeling van elk kind. 
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Oudercontact 
Vier keer per schooljaar krijgen ouders de mogelijkheid om de klasleerkracht te spreken over de voorbije 
periode. Dit is een belangrijk gesprek waar wij elke ouder zoveel mogelijk bij willen betrekken. 

Elke ouder heeft recht op informatie over zijn kind. Voor ouders die niet samenwonend zijn, kan dit wel enige 
organisatie vragen. De school probeert hieraan tegemoet te komen. Bij vragen of problemen kan elke ouder 
een afspraak maken met de leerkracht, zorgcoördinator of directie. Het is echter noodzakelijk hierbij de 
onderwijstijd te respecteren en billijke uren in acht te nemen.  

Voor de georganiseerde oudercontacten vragen wij ook om als ouders samen aanwezig te zijn. Ouders 
ontvangen bij voorkeur samen dezelfde boodschap.  

Sportkledij 
Voor de turnlessen is het dragen van aangepaste sportkledij een vereiste. Vanaf het 1e leerjaar dragen de 
leerlingen een zwart of donkerblauw broekje en T-shirt met het logo van onze school. Op het secretariaat 
kan je een T-shirt kopen voor €7. 

Onze leerlingen gaan ook op regelmatige basis zwemmen, dit al vanaf de derde kleuterklas (in GO! Leefschool 
Het Droomschip reeds vanaf de tweede kleuterklas). De zwemlessen voor L1 zijn gratis. Omdat zwemmen 
hier tot de leerplandoelstellingen behoren, staat de school in voor de kosten. De andere klassen betalen een 
bijdrage van €1,5 (onder voorbehoud, afhankelijk van mogelijke wijzigingen in de zwemtarieven die worden 
bepaald door stad Eeklo). 

Busvervoer 
Onze school beschikt over een GO!-bus die de mogelijkheid biedt om kinderen ’s morgens thuis op te halen 
en ’s avonds terug af te zetten.  

Kinderen die minder dan 4km van de school wonen, worden best naar school gebracht. Wij moedigen aan 
om voor korte afstanden gebruik te maken van de fiets of deze te voet af te leggen. Dit om uw kinderen te 
sensibiliseren dat kleine verplaatsingen ook op een milieu- en budgetvriendelijke manier kunnen gebeuren. 
Wenst u toch gebruik te maken van deze busdienst, dan zal u daarvoor een vergoeding moeten betalen: 

§ Per rit: €1,6 (Omwille van praktische redenen krijgen maand- en jaarabonnementen voorrang op 
enkele ritten) 

§ Per maand: €21,5 
§ Per jaar: €215 

*Alle prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen mogelijks nog licht wijzigen. 

Een tweede kind vanuit hetzelfde gezin geniet een korting van 20%, een derde kind van datzelfde gezin rijdt 
gratis mee. Eveneens kleuters kunnen gratis gebruik maken van de bus. 

Kinderen die buiten de straal van 4km wonen, kunnen gratis gebruik maken van deze busdienst. Gelieve 
hiervoor contact op te nemen met het secretariaat of directie. 
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Let wel: 
§ Wanneer de bus vol zit, dienen wij een tweede rit te organiseren. Alle kinderen van de eerste rit, 

worden naar de buitenschoolse opvang Bukinop gebracht. (Opgelet: kinderen moeten hiervoor 
ingeschreven worden in deze buitenschoolse opvang.) 

§ Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met ieders wensen. Al is het niet mogelijk om op 
drie plaatsen tegelijkertijd te zijn. Wij hopen dan ook op uw begrip wat de ophaal- en afzettijden 
betreft. Deze worden u telefonisch medegedeeld. 

§ Wie wenst gebruik te maken van deze dienst, dient het schoolbusreglement te ondertekenen en na 
te leven. Dit reglement kan u terugvinden in ons schoolreglement, maar zal u ook nogmaals 
afzonderlijk worden meegegeven. 

§ De regelgeving omtrent busvervoer is zeer strikt en dienen wij nauwkeurig toe te passen. Gelieve 
voor het gebruik van deze busdienst steeds uw aanvraag te verhelderen op het secretariaat of bij 
de directie. 

Het volledige schoolbusreglement en bijhorende afsprakennota kan je terugvinden op onze schoolwebsite:  

https://basisschool-detandem.be/praktisch/bereikbaarheid/ en https://hetdroomschip.be/praktisch/bereikbaarheid/ 

Schoolbenodigdheden 
Uw kind krijgt alle schoolmateriaal gratis aangeboden (schrijfgerief, kleurtjes, lijm, schaar, lat, passer, 
geodriehoek enz.), het blijft altijd in de klas. Bij verlies of beschadiging zal dit verrekend worden op de factuur. 
Sommige kinderen houden van hun eigen schoolspulletjes (vb. een eigen pen, eigen map …), zij mogen dit 
uiteraard meebrengen naar de klas. 

Verkeersveiligheid + Fluohesje + fietshelm 
Wij moedigen ouders, leerlingen, personeel en derden aan om te voet, met de fiets of met het openbaar 
vervoer tot aan onze schooldomeinen te komen. Dit is niet enkel goed voor ons milieu maar zorgt ook voor 
een verkeersveilige schoolomgeving. Indien u toch uw kind met de auto naar school brengt, zorg dat u 
hiervoor voldoende tijd uittrekt. Het spreekt voor zich dat de wegcode/verkeersregels in acht moeten 
worden genomen (snelheid aanpassen, correct parkeren, aandacht voor de zwakke weggebruikers, …) 

Omdat wij de veiligheid van onze leerlingen heel belangrijk vinden, worden ALLE kinderen verplicht om een 
fluohesje te dragen op de weg van en naar onze school. Wie nog niet over een fluohesje beschikt, kan een 
hesje met de logo’s van onze scholen aankopen voor €5 op het secretariaat. 

Leerlingen die met de fiets naar school komen, worden eveneens verplicht een fietshelm te dragen. 
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Afwezigheden 
Wanneer uw kind afwezig is op school, gelieve dit zo snel mogelijk telefonisch door te geven zodat wij 
hiermee rekening kunnen houden. 

De reglementering op de afwezigheden van de leerplichtige leerlingen houdt in dat:  
§ Voor een periode van meer dan 3 opeenvolgende schooldagen een doktersattest moet bezorgd 

worden.  
§ Voor een periode tot en met 3 dagen een briefje van de ouders volstaat, met een beperking echter 

van maximum 4 per schooljaar.  
§ Na 4 ingediende briefjes van de ouders is zelfs voor 1 dag afwezigheid een doktersbriefje vereist.  
§ Voor afwezigheden omwille van familiale omstandigheden kan de directie toelating geven voor een 

verletdag. Dit dient wel eerst besproken te worden met de directie.  

Belangrijk: 

§ Leerlingen die de regelgeving niet navolgen dienen wij te melden aan het CLB en het bevoegde 
ministerie. Hun afwezigheid wordt dan beschouwd als een problematische afwezigheid en wordt 
individueel begeleid door de school en het CLB. 

§ De school is verplicht om elke dubieuze verklaring (bv. ziektebriefje terwijl het kind op reis is) als 
onwettig door te geven. De directie beschikt niet over de mogelijkheid om dit toe te staan daar de 
organisatie van de afwezigheden door de overheid wettelijk bepaald is! 

Levensbeschouwelijke vakken 
Enkel de leerlingen van het eerste leerjaar en nieuwe leerlingen ontvangen een keuzeformulier voor de keuze 
van een levensbeschouwelijk vak. Voor de andere leerlingen blijft de reeds gemaakte keuze ook het volgend 
schooljaar gelden. Leerlingen die deze keuze wensen te wijzigen, kunnen dit doorgeven vòòr 30 juni in functie 
van het daaropvolgend schooljaar. Wijzigingen tijdens het schooljaar worden decretaal niet toegestaan. 

Huiswerk 

Het huiswerk is een zelfstandig uit te voeren opdracht om de les in te oefenen of een volgende les voor te 
bereiden. Huiswerk kan functioneel aangeboden worden n.a.v. nieuwe leerstofgehelen of herhaling. Als 
school is het voor ons belangrijk dat het gaat om vaardigheden die in de klas werden aangeleerd en die verder 
gestimuleerd kunnen worden. Wij hopen ook hier op een goede en gezonde samenwerking tussen enerzijds 
de school/klasleerkracht en de ouders. 

Voor leerlingen van GO! BS De Tandem wordt op dinsdag en donderdag een huiswerkklas georganiseerd van 
15u20 tot 16u. Indien u uw kind hiervoor wenst aan te melden, neemt u bij voorkeur contact op met de 
klasjuf/-meester. 

GSM, iPad, speelgoed… 

In de klas en op het schooldomein mag uw kind geen persoonlijke elektronische apparatuur (gsm, tablet, 
gameconsoles, MP3-spelers, …) gebruiken. Het toestel wordt afgezet bij het betreden van het schooldomein. 
Gebruikt uw kind dit toch in de klas of op ons schooldomein, dan moet hij die aan de leerkracht geven, die 
het apparaat tot het einde van de schooltijd (van de voormiddag/namiddag) in bewaring houdt. Bij verlies of 
beschadiging kan noch de school, noch derden verantwoordelijk gesteld worden. 

Ook persoonlijk speelgoed dat naar school wordt meegebracht, is steeds op eigen risico.  
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Ouderparticipatie 
Aangezien wij ouderbetrokkenheid belangrijk vinden en samen school willen maken, zijn er enkele overleg- 
en ondersteunende structuren waarbij ouders hun inbreng kunnen geven en ons team extra kunnen 
ondersteunen. 

§ Op GO! basisschool De Tandem is er sinds 1/09/2021 een oudercomité die het leerkrachtenkorps 
bijstaat bij het organiseren van heel wat activiteiten. Indien je interesse hebt om hierbij aan te 
sluiten, neem dan zeker contact op met Elien Tondat (coördinator: elientondat@gmail.com) of met 
de directie. 

§ Op GO! leefschool Het Droomschip organiseren wij bij de start van elk schooljaar een 
‘startvergadering’ voor ouders en leerkrachten. Hierop worden werkgroepen samengesteld waarin 
ouders kunnen participeren en ondersteunen. 

§ De schoolraad is een adviesorgaan die een 4-tal keer per schooljaar samenkomt om de schoolwerking 
en -organisatie te bespreken. Hierin zetelen zowel ouders, leerkrachten als gecoöpteerden. Deze 
werden a.d.h.v. een verkiezing aangesteld. Deze samenstelling blijft behouden voor 4 schooljaren. 

Schoolreglement 
Deze infobrochure helpt je enkel op weg doorheen de meest praktische zaken van onze scholen, het 
schoolreglement behandelt echter alle details van het reilen en zeilen op onze scholen. Gelieve ook dit 
belangrijk document na te lezen op onze website en het formulier (geven we mee met uw kind tijdens de 
eerste schoolweek) voor akkoord te tekenen en terug te bezorgen via de klasleerkracht. 

https://basisschool-detandem.be/praktisch/schoolreglement/ en https://hetdroomschip.be/praktisch/schoolreglement/ 

Indien het niet mogelijk is om het reglement op de website te bekijken, kunnen wij steeds een papieren 
versie meegeven met uw kind. 
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Schoolkosten, -facturen en financiële ondersteuning 

Schoolkosten 
Onze school houdt rekening met de maximumfactuur opgelegd door de overheid. De bedragen voor 
eendaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (vb. zwemmen, toneel, 
tentoonstelling …) liggen vast. Voor het totale pakket van uitstappen voor één schooljaar betaalt men per 
schooljaar een maximumfactuur van:  

§ kleuterschool: €45 
§ lagere school: €90 

Voor meerdaagse uitstappen (GWP’s, zeeklas, plattenlandsklas, …) bedraagt de maximumfactuur €450 
gedurende de volledige basisschool-loopbaan. 

 GO! BS De Tandem 
(tweejaarlijks) 

GO! leefschool  
Het Droomschip 

(jaarlijks) 

Eerste graad €125 €65 

Tweede graad €135 €67,5 

Derde graad €185 €90 

Mogelijke bijkomende kosten kunnen zijn: 

§ Middagmalen, zie eerder in deze infobrochure 
§ T-Shirt om te turnen van school: €7 (niet verplicht) 
§ Fluohesje van de school: €5 (niet verplicht) 

Schoolfacturen 
Op het einde van elke maand wordt jullie een overschrijvingsformulier overhandigd met een afrekening voor 
de maaltijden, uitstappen en het zwemmen. Om grote maandfacturen te vermijden, kiezen wij ervoor om 
het bedrag voor uitstappen/activiteiten (de zogenaamde scherpe maximumfactuur) te spreiden over het 
volledige schooljaar. Ook de meerdaagse uitstappen (GWP’s) worden gespreid betaald over de 10 
schoolmaanden. Hierover krijgen alle ouders een brief mee in het begin van het schooljaar. 

Gelieve steeds stipt te betalen. Late betalers brengen de school in ernstige moeilijkheden. Indien de rekening 
niet tijdig is betaald, wordt een procedure gevolgd, vastgelegd voor alle scholen van onze Scholengroep. Deze 
kan u in de bijlage van het schoolreglement vinden: ‘Algemene voorwaarden schoolfacturen’. Gelieve dit 
grondig na te lezen.  

Wanneer er betalingsmoeilijkheden – of problemen zijn, dan kan u ook steeds bij ons 
terecht. Onze vertrouwenspersoon, Lien Soen, maakt tijd vrij voor een vertrouwelijk 
gesprek om samen naar mogelijke oplossingen te zoeken. Je kan haar steeds bereiken 
via liensoen@sgr23.be of 0491/52.69.44 of spreek haar gerust persoonlijk even aan. 
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Schooltoelage 
Sinds 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige 
schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 
vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. De afdeling Studietoelagen 
staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs. 

Wat wil dit zeggen? 

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs? Dan moet je vanaf schooljaar 2019-2020 geen 
aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag 
zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). 

Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be vind 
je heel wat informatie. 
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Belangrijke partners 

CLB 
Onze school werkt samen met: 

CLB GO! Eeklo-De Pinte 
Eikelstraat 42 
9900 Eeklo 
09/377 36 93 

Onze contactpersoon: 

 Karen Camps 
 09 377 36 93 of 0493/662321 
 karen.camps@go-clb.be 

Website: https://www.clbgoeeklo.be/ 

Brugfiguren Eeklo 
Kirsten en Alana zijn brugfiguren voor de Eeklose basisscholen. Zij 
helpen, op vraag van de scholen én de gezinnen, de brug te maken tussen 
onderwijs en welzijn. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het gebruik of 
aanvragen van de UitPas, informeren gezinnen over het aanbod van het 
wijkcentrum, de Jeugddienst, … Daarnaast zet vooral Alana zich in om 
digitale vragen te beantwoorden en gezinnen te ondersteunen in de 
digitale wereld. Ze gaan beide actief aan de slag samen met de gezinnen 
en kunnen ook op huisbezoek komen.  

https://www.eeklo.be/thema/detail/125/brugfiguur 

Info en vragen via: kirsten@wijkcentrumdekring.be, 0483/536740 of alana@wijkcentrumdekring.be, 
0465/006127 of via onze school. 

UitPas Meetjesland 
De UitPas Meetjesland is een spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd, voor iedereen! Een voordeelkaart 
waarmee elke Meetjeslander aan een voordelig tarief kan deelnemen aan sport- en vrijetijdsactiviteiten. 
Meer info: https://www.uitinhetmeetjesland.be/content/over-uitpas-meetjesland  

 


