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Artikel 1 — Organisatie.
Het gemeentebestuur organiseert een gemeentelijk taalkamp Nederlands: de zomerschool.
Met de zomerschool biedt het gemeentebestuur
tijdens de zomervakantie een educatief en speels
taalbad aan voor kinderen die thuis weinig of
geen Nederlands spreken.
Artikel 2 — Taalgebruik.
De voertaal van de zomerschool is het Nederlands.
Artikel 3 — Periode.
De zomerschool vindt plaats elke werkdag tijdens
de laatste week van juli en de eerste week van
augustus. Er is geen werking in het weekend.
Artikel 4 — Dagindeling.
§ 1. De dagelijkse indeling is als volgt:
– van 08.30 uur tot 09.00 uur: onthaal
– van 09.00 uur tot 12.00 uur: spelen en leren
met begeleiding
– van 12.00 uur tot 13.00 uur: lunchpauze
– van 13.00 uur tot 16.00 uur: spelen en leren
met begeleiding
– van 16.00 uur tot 16.30 uur: vertrek naar huis
Er is om 10.30 uur en om 14.30 uur een korte
pauze.
Op sommige dagen kan een speciale activiteit
georganiseerd worden, bijvoorbeeld een uitstap.
§ 2. De ouders geven een tienuurtje, een lunch,
een vieruurtje en drank mee aan de kinderen.
Artikel 5 — Aanwezigheid.
Er wordt verwacht dat de kinderen aanwezig zijn
van 09.00 uur tot 16.00 uur. Uitzonderingen hierop kunnen enkel toegestaan worden mits voorafgaande vraag van de ouders aan de hoofdbegeleider.

Artikel 6 — Deelnemers.
§ 1. Kinderen uit de derde kleuterklas tot en
met het zesde leerjaar worden toegelaten.
§ 2. Kunnen door de hoofdbegeleider geweigerd worden:
– kinderen die ziek zijn;
– kinderen die onhandelbaar zijn;
– kinderen die niet zindelijk zijn;
– kinderen die niet voldoende hygiënisch verzorgd zijn;
– kinderen met een handicap die een individuele begeleiding nodig hebben;
– kinderen die het normale verloop van de zomerschool belemmeren.
Artikel 7 — Leeftijdscategorieën.
De zomerschool is niet georganiseerd per leeftijdscategorie, maar per leerniveau. Er wordt voor
de volgende leeftijdscategorie rechtstreeks doorverwezen naar de vakantiekampen:
– 2,5 tot 4 jarigen.
Artikel 8 — Begeleiding.
De begeleiding van de kinderen gebeurt door
begeleiders aangesteld door het gemeentebestuur.
De animatoren staan onder de leiding van een
hoofdbegeleider. Deze is verantwoordelijk voor
de goede dagelijkse werking.
De dienst integratie en mondiaal beleid staat in
voor de coördinatie van de zomerschool.
Artikel 9 — Infrastructuur.
De zomerschool vindt normaal gezien plaats in de
Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst.
Artikel 10 — Rechten en plichten van de deelnemers.
De deelnemende kinderen hebben recht op een
educatieve, speelse en creatieve begeleiding.
Zij hebben de plicht de richtlijnen op te volgen die
de begeleiders hen opleggen.
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Artikel 11 — Verlies en beschadigingen.
§ 1. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor het verlies van of de beschadiging van
persoonlijke voorwerpen, zoals: kledij, juwelen,
elektronische toestellen, enz.
§ 2. Het gemeentebestuur zal de beschadigingen aan de gemeentelijke infrastructuur veroorzaakt door vandalisme laten herstellen op kosten
van de ouders van de deelnemer die aansprakelijk
is.
Artikel 12 — Ziekte en ongeval.
Bijzonderheden in verband met de gezondheid
van hun kind moeten door de ouders aan de
hoofdbegeleider worden medegedeeld.
Bij verwondingen door een ongeval of ziekte van
een kind tijdens de zomerschool, verleent de
begeleider de eerste hulp en verwittigt hij onmiddellijk de hoofdbegeleider.
De hoofdbegeleider laat, indien nodig, het kind
onderzoeken en behandelen door een geneesheer aangesteld door het gemeentebestuur en
verwittigt de ouders.
Bij noodsituaties (ernstige verwondingen of ziekteverschijnselen) verleent de begeleider de eerste
hulp en worden de hulpdiensten onmiddellijk
verwittigd. De ouders worden nadien meteen
verwittigd.
Het gemeentebestuur sluit een verzekering af
tegen ongevallen.
Artikel 13 — Tarief.
De gebruikers van de zomerschool zijn een vergoeding verschuldigd.

familiale band in rechtstreekse lijn met een inwoner van de gemeente kan aangetoond worden.
Tarief 2 is van toepassing op kinderen wonende in
een andere gemeente dan Liedekerke.
Kinderen wonende in Liedekerke, die houder zijn
van een scholenkansenpas of vrijetijdskompas,
betalen 25 % van tarief 1.
Er kan een extra vergoeding gevraagd worden
voor uitstappen of andere speciale activiteiten.
Deze vergoeding dient om de uitgaven zoals ingangsgeld, busvervoer of andere te bekostigen.
Artikel 14 — Inschrijving en betaling.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijven kan
via de gemeentelijke website, of in het vrijetijdshuis. De inschrijving is pas definitief na betaling
van de verschuldigde vergoeding. Betalen kan
elektronisch via de gemeentelijke website of in
het vrijetijdshuis contant of met Bancontact.
Deelnemen is enkel mogelijk per week. Uitzonderingen hierop zijn toegestaan mits de ouders
vooraf de hoofdbegeleider verwittigen. Dit geeft
geen aanleiding tot enige terugbetaling.
De vergoeding voor de deelname aan de bijzondere activiteiten wordt contant betaald.
Artikel 15 — Terugbetalingen.
Terugbetaling van inschrijvingsgeld is enkel mogelijk indien het kind een volledige week afwezig is
wegens ziekte of ongeval. De terugbetaling is pas
mogelijk na voorlegging van een medisch attest.
Terugbetaling van afzonderlijke dagen is niet
mogelijk.

Het tarief voor één week bedraagt:
ste

1 kind
de
vanaf 2 kind

Tarief 1
€ 50
€ 40

Tarief 2
€ 105
€ 85

Het tarief voor twee weken bedraagt:
ste

1 kind
de
vanaf 2 kind

Tarief 1
€ 75
€ 60

Tarief 2
€ 157,50
€ 127,50

Tarief 1 is van toepassing op kinderen wonende in
Liedekerke of kinderen waarvan een duidelijke

Artikel 16 — Fiscale aftrekbaarheid.
De betaalde vergoedingen voor de zomerschool
zijn fiscaal aftrekbaar zoals bepaald in de wet.
Hiervoor reikt het gemeentebestuur een fiscaal
attest uit.
Artikel 17 — Bekendmaking.
Het huishoudelijk reglement wordt aan de ingang
van de zomerschool duidelijk zichtbaar uitgehangen.
Door de deelname aan de zomerschool verklaart
men zich automatisch akkoord met de bepalingen
van dit reglement.
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