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Door samenwerking van de basisscholen van Hemelsdaele en Sint-Leo starten 
we op 1 september 2017 officieel met BASISSCHOOL BRUGGE. 

Als directeurs heten we jullie van harte welkom op onze school. 
Of uw kind nu voor het eerst naar school gaat, of reeds een aantal jaren 
ervaring heeft op een andere school, iedereen is welkom op onze zorgzame 
school in het centrum van Brugge. 

Hier start een boeiende, leerrijke tocht vol verrassingen, ontdekkingen, 
creativiteit, vindingrijkheid en hartelijkheid. Leren is hier vooral leuk. Daarvoor 
rekenen we op een team van specialisten. Ons leerkrachtenteam blinkt naast 
hun deskundigheid, gedrevenheid en creativiteit ook uit in een gemoedelijke 
omgang met kinderen. Zelfs sloebers met een klein hartje voelen zich hier 
binnen de kortste keren thuis. 

We doen er alles aan om onze school ook een beetje die van u te maken en 

onze schoolervaringen willen we graag met u delen. We houden van vlotte 
communicatie. Aarzel niet om de juf of meester aan te spreken. Ook onze deur 
staat steeds voor u open, ook voor een gewone babbel. 

Wenst u graag meer informatie of wilt u uw kind graag komen inschrijven? 
Maak dan een gerust een afspraak. We maken graag tijd voor jullie. 

We wensen u en uw kapoen een fantastische schooltijd toe. 

Myriam VERCRUYSSE, 
Piet COENS, 
Directieteam van Basisschool Brugge. 



Op 1 september 2017 starten we op onze nieuwe locatie.  
Dit zijn de administratieve gegevens: 
Basisschool Brugge 
Sint-Jansstraat 16 - 8000 Brugge 
T 050 331543 (vanaf juli) - tot eind dit schooljaar: 050 333409 of 050 445931 
M basisschoolbrugge@slhd.be 
 
PRAKTISCH 
De leerlingen komen de school binnen via de Sint-Jansstraat 16 (grote poort). 
Fietsers stappen af in de poort en gaan zo naar de fietsenkelder (via de speelplaats). 
Kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar die met de fiets komen plaatsen die op 
de voorziene plaats buiten. 

Ouders zijn welkom op de speelplaats en kunnen afscheid nemen op onze 
‘keuvelzone’ - net voor het voetbalveldje. Daar kan dus gerust nog even ‘nagekeuveld’ 
worden. Ouders van peuters en eerste kleuters mogen de eerste weken nog even mee 
tot aan de klas om afscheid te nemen. 

SCHOOLUREN 

 
De lessen starten op het aangegeven uur - de bel gaat telkens 5 minuten vooraf om 

op tijd te kunnen starten met de les.  
 
VOOR- en NASCHOOLSE OPVANG 

maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag

8u55 - 11u40 8u30 - 11u40 8u30 - 11u40 8u30 - 11u40 8u30 - 11u40

13u - 15u45 13u - 15u45 13u - 15u45 13u - 14u55

ma-di-do Woensdag Vrijdag

7u30 - 8u 7u30 - 8u 7u30 - 8u betalende opvang

8u - 8u25 8u - 8u25 8u - 8u25 opvang - toezicht

11u40 - 13u 11u40 - 12u15 11u40 - 13u middagopvang

15u45 - 16u30 14u55 - 15u30

16u30 - 18u30 15u30 - 17u30
betalende opvang 

- studie
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Een Sterke, Levendige, Hartelijke en Degelijke school





MOBILITEIT - afzetten en ophalen 
We zijn er ons van bewust dat de bereikbaarheid van scholen in de binnenstad niet 
steeds even makkelijk is. We investeren in een grote fietskelder, lessen rond veilig 
fietsen in de binnenstad en verplichten fietsers om een fluo-hesje te dragen. We 
stimuleren kinderen van ouders die in de binnenstad wonen om met de fiets of te voet 
naar school te komen. 
’s Ochtends kunnen de kinderen afgezet worden tussen 8u en 8u25. (op maandag 
tussen 8u en 8u50) 
Om de drukte wat te spreiden kunnen de kinderen afgehaald worden tussen 15u45 en 
16u30 (op vrijdag tussen 14u55 en 15u30) - dan is er gratis opvang (onder toezicht op 
de speelplaats) 

 
BIJDRAGEREGELING 
We zijn verplicht om ons als school aan de strikte maximumfactuur voor basisscholen 
te houden. Voor kleuters bedraagt die 45 euro per schooljaar, voor kinderen van de 
lagere school 85 euro. Die maximumfactuur bevat alle zwembeurten, culturele 
uitstappen (film, toneel, museumbezoek,…) en een schoolreisje op het einde van het 
schooljaar. Ook de jaarlijkse sportdag zit hierin vervat. 
Er wordt gewerkt met een maandelijkse factuur. Daar komen naast de uitgaven binnen 
de maximumfactuur, ook volgende facultatieve bijdragen op: 
- abonnementen op tijdschriften 
- kerst- en/of paasboeken 
- maaltijden 

PRIJZEN 
WARME MAALTIJDEN - worden in onze eigen keuken bereid - we zorgen voor een 
gezond en gevarieerd aanbod - aangepaste maaltijden zijn voorzien 
(geloofsovertuiging of allergie) 
kleuter: 3,20 euro 
lager 3,80 euro 
SOEP of FRUITSAP (voor leerlingen die zelf hun lunch meebrengen - liefst in een 
brooddoos) 
kleuter en lager: 0,80 euro 

(bij elke maaltijd wordt nog 1,20 euro voor toezicht aangerekend, daarvan krijgt u 
jaarlijks een fiscaal attest om bij de belastingaangifte te voegen). 
 



MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN 
Ook hier geldt een maximumfactuur. Die bedraagt 420 euro (gespreid over de 6 jaar 
lagere school). Wij organiseren volgende meerdaagse uitstappen: 
Het 4de leerjaar gaat jaarlijks op openluchtklas naar ‘de Rhille’ (bij Diksmuide) - telkens 
in april. 
5de en 6de leerjaar gaan 2-jaarlijks op avonturen- en bosklas naar Chevetogne in de 
Ardennen. Voor volgend schooljaar is dat van 16 tot en met 20 oktober. 

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN 
een greep uit ons aanbod: 
- woensdagnamiddagsport 
- gitaar- en pianoles 
- crealessen 
(steeds naschools - betalend) 

GEZONDE SCHOOL 
Tijdens de pauzes eten we in de voormiddag telkens een stuk fruit (dat meegebracht 
wordt van thuis). In de namiddag kunnen de leerlingen een koekjesabonnement 
nemen. Er wordt dus niets meegebracht van thuis (tenzij kinderen met allergieën). De 
kinderen kunnen steeds water drinken - er zijn voldoende drankfonteintjes of in de 
klas kunnen ze hun eigen beker gebruiken. 
Onze kok maakt elke middag een gezonde maaltijd, rekening houdend met 
geloofsovertuiging of allergieën. 
Vanaf het 4de leerjaar gaan leerlingen te voet of met de fiets naar het zwembad 
(Interbad). Dat spaart een busrit uit. 

Bij verjaardagen is het steeds leuk de klasgenoten te verrassen met een attentie. We 
dringen aan op soberheid. Een zelfgebakken cake, een stuk fruit, een gezonde koek… 
Individuele geschenkjes (taarten, snoep, chips, speelgoed,…) kunnen niet. We 
bezorgen de jarige sowieso een fijne dag waarbij hij of zij door meester of juf en de 
medeleerlingen in de kijker wordt gezet. 
Let wel: de medeleerlingen trakteren is geen verplichting. We hebben respect voor de 
vrijheid van elke ouder. 



WAT NIET? 
Een GSM heb je overdag niet nodig. Als leerlingen hun ouders willen bereiken, kunnen 
ze gerust bellen op het secretariaat. Heb je die toch bij, dan kan je die veilig in 
bewaring geven bij meester of juf. Andere elektronische gadgets (MP3 speler of iPads) 
heb je niet nodig, tenzij dat in de computerles wordt gevraagd, of voor een 
spreekbeurt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal. 
 
NOG DIT 
Bij ziekte verwittigt u zo vlug mogelijk de school, telefonisch of per mail. 
Probeer steeds op tijd te komen, laatkomers storen de start van de dag. Wie na 8u30 
op school aankomt, meldt zich aan op het secretariaat. 
Leerkrachten zijn steeds bereikbaar, voor- of naschools. Via de agenda van uw kind 
kan u steeds een afspraak maken. 

KINDEROPVANG i.s.m. BLYDHOVE 
Op 1 september opent een nieuw kinderdagverblijf in de gebouwen van onze school. 
De toegang bevindt zich op het Sint-Jansplein 14. 
De crèche is fysiek volledig gescheiden van de school, wat niet wegneemt dat er af en 
toe zal worden samengewerkt. De oudste kinderen van de crèche en onze jongste 
kleuters zullen samen een aantal leuke activiteiten beleven. 
Er is plaats voor 40 kinderen. Mocht u interesse hebben dan neemt u best contact op 
met de heer Luc Leutem, verantwoordelijke van Blydhove. 
Dat kan best via mail op het adres postbus@blydhove.be 

We wensen jullie een schitterende tijd op onze nieuwe school. 
Veel leer-, leef- en werkplezier! We kijken er naar uit! 

Het schoolteam van Basisschool Brugge. 

Directeurs Myriam en Piet 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