
Deel 4 - Afspraken Pagina 1 
 

DEEL 4 
 

Info en afspraken 
 

4.1 Inschrijvingsbeleid ....................................................................................................... 3 

4.2 Organisatie van de schooluren .................................................................................... 4 

4.3 Te laat komen ............................................................................................................. 5 

4.4 Voor- en naschoolse opvang ........................................................................................ 5 

4.5 Middagmalen – middagtoezicht .................................................................................. 7 

4.6 Organisatie van de oudercontacten ............................................................................. 7 

4.7 Huiswerk, schoolagenda en rapport ............................................................................ 8 

4.8 Eén- of meerdaagse schooluitstappen ......................................................................... 9 

4.9 Bijdragenregeling (maximumfactuur) ......................................................................... 10 

4.10 Samenstelling leerlingenraad ................................................................................... 12 

4.11 Andere 

4.11.1 Kledij ..................................................................................................................... 13 

4.11.2 Omgangsvormen ................................................................................................... 13 

4.11.3 Schoolmateriaal .................................................................................................... 13 

4.11.4 Milieubeleving ....................................................................................................... 14 

4.11.5 Fruit op school ....................................................................................................... 14 

4.11.6 Samenwerking parochie ........................................................................................ 14 

4.11.7 De onthaalklas en kleuternieuws ........................................................................... 15 

4.11.8 Media ................................................................................................................... 16 

4.11.9 Bewegingsopvoeding ............................................................................................ 16 

4.11.10 Toegang tot de klaslokalen .................................................................................. 17 

4.11.11 Aandachtspunten ................................................................................................ 17 

4.11.12 Rijen – verkeerssituatie ........................................................................................ 18 

4.11.13 Abonnementen .................................................................................................... 19 



Deel 4 - Afspraken Pagina 2 
 

4.12 Schooltoelage .......................................................................................................... 19  

4.13 Ons schoolteam……………………………………………………………………. 20  

4.14 Belangrijke data……………………………………………………………………. 22 
 
 



Deel 4 - Afspraken Pagina 3 
 

4. Afspraken  
 

4.1 Inschrijvingsbeleid 
 
 
Alle kinderen van het geboortejaar 2016 dienen dit huidige schooljaar ingeschreven te 
worden om de onthaalklas/1ste kleuterklas te kunnen starten in het volgende schooljaar 
2018-2019. 
  
Kinderen geboren vanaf november 2016 tot en met 31 december 2016 schrijven zich nu ook 
in,  al starten zij pas op 1 september 2019! 
 
Uw kind kan amper lopen en we spreken hier al over naar school gaan. Dit is inderdaad zeer 
vroeg. Omdat onze school in een kinderrijke buurt gelegen is, is het echter noodzakelijk om 
tijdig in te schrijven. 
 
Wij vragen dat ouders oprecht geïnteresseerd zijn in de schoolkeuze van hun kind(eren). Wij 
bieden kwaliteitsvol onderwijs aan. Om aan de verschillende noden van onze leerlingen 
tegemoet te komen, werken wij met extra leerkrachten ondersteuning in het 
kleuteronderwijs en met niveaugroepen in het lager onderwijs. Zo proberen wij ELK kind te 
helpen. Zowel kinderen die het moeilijk hebben met leren als kinderen die nood hebben aan 
extra uitdagingen.  
 
Wij zijn een groene school en proberen zo milieubewust mogelijk te leven. Hier doen wij een 
oproep aan de ouders om ons hierin te steunen.  
 
Wij behoren tot het vrije katholieke onderwijs. Dit houdt in dat wij de christelijke waarden 
van respect, vriendschap, vergevingsgezindheid, hulpvaardig zijn,… hoog in het vaandel 
dragen.  
 
Het gebeurt dat ouders hun kind inschrijven in het geval er geen plaats is in een andere 
school. Wij kunnen dit fenomeen niet tegenhouden, maar stellen ons wel de vraag in 
hoeverre dan oprecht voor onze werking wordt gekozen. Daarom vragen wij aan de ouders 
om ons bij het inschrijven van hun kind te zeggen of ze nog een andere school op het oog 
hebben. Van zodra zij bericht krijgen dat er plaats is op die andere school, dienen zijn ons 
onmiddellijk te verwittigen. Dan kunnen wij andere ouders berichten dat zij hun kind toch bij 
ons kunnen inschrijven.  
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Inschrijvingsperiode voor broers en zussen of kinderen van personeel   
 
Er is een vervroegde inschrijvingsperiode voor broers en zussen van reeds ingeschreven 
kinderen of voor kinderen van personeelsleden van de school. 
 
Deze periode start op maandag 16 oktober 2017 tot en met vrijdag 27 oktober 2017. 
  
Reguliere inschrijvingsperiode voor GOK en niet-GOK-leerlingen. 
 
Er is voor het schooljaar 2017 – 2018 een inschrijving voorzien die gelijktijdig ingaat voor 
GOK en niet-GOK-leerlingen. 
 
Vanaf 2 februari 2018 tot en met 23 februari 2018 ( 12 uur)  melden de ouders via de 
website www.meldjeaan@gent.be zich aan voor onze school.  
 
Tijdens de verwerkingsperiode zorgt de Stad Gent dat u allemaal een nummer krijgt. Met dit 
nummer kan u uw inschrijving bevestigen. U kan uw kind op school inschrijven van 5 tot en 
met 23 maart 2018 voor het schooljaar 2018 – 2019. 
 
Kinderen die de inschrijving zagen geweigerd worden, kunnen vanaf 17 april 2018 zich 
opnieuw proberen inschrijven indien de GOK en/of niet-GOK-groep van de school niet vol zit. 
 
Indien er nog plaats is, zorgt de Stad Gent dat u een nieuwe inschrijving kan uitvoeren. 
 
Daarna kan er nog ingeschreven worden indien er nog plaats zou zijn en dit zonder 
aanmeldingsprocedure. 
 
 

4.2 Organisatie van de schooluren 
 
De lesuren voor kleuters en leerlingen van de lagere school zijn van  
8.25 uur tot 11.35 uur 
13.20 uur tot 15.40 uur (op dinsdag, donderdag en vrijdag) 
13.20 uur tot 16.05 uur  (op maandag) 
Op woensdagnamiddag is er geen klas. 
De schoolpoort wordt geopend 15 min. voor het begin en 5 min. na het einde van de 
klasuren.  
 
Mogen we aan de ouders vragen om buiten de schoolpoort te wachten tot de tweede bel 
gaat. Enkel fietsers komen via het tuinhek naar binnen. Ouders die hun kind komen afhalen 
gaan via het hek aan de trapjes naar binnen. Op deze maatregel zijn enkel uitzonderingen 
toegestaan die met de directeur zijn afgesproken (bv. kinderen die naar de revalidatie 
vertrekken).  
 
 
Er is een elektronisch hek aan de trappen van de school. Wanneer u te laat bent, moet u zich 
eerst aanmelden aan het secretariaat. Het tuinhek wordt om 8.45 uur afgesloten.  

http://www.meldjeaan@gent.be
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Aan de ouders vragen we hun kind(eren) slechts te begeleiden tot aan de aangeduide plaats, 
zodat  het toezicht voor de leerkrachten overzichtelijk blijft. De ouders van de kleuters mogen 
hun kinderen afhalen op de speelplaats. 
De schoolpoort wordt gesloten bij het 2de belteken. 

 

4.3  Te laat komen 
 
Alle kinderen, ook de kleuters moeten TIJDIG op school zijn. 
 
Bij leerplichtige kinderen die te laat komen, wordt achteraan in de klasagenda genoteerd  dat 
uw kind te laat was. Bij meer dan drie keer kort na elkaar te laat komen, gaan de leerlingen 
naar de brugfiguur of de zorgcoördinator. Blijft het te laat komen duren, dan krijgt u een 
uitnodiging om bij de directeur langs te gaan. We zoeken dan samen naar een oplossing.  
 
Bij grondige redenen kan de directeur hierop een uitzondering toestaan. 
 
 

4.4  Voor- en naschoolse opvang  
 
Voorschoolse opvang 
 
Er is voorschoolse opvang voorzien vanaf 7.15  uur. Wij vragen aan ouders om de school vóór 
7.15 uur niet te betreden ook al is het tuinhek open. Sommige leveranciers komen zeer vroeg, 
maar dat betekent niet dat de persoon die de opvang doet reeds aanwezig is.  
Deze opvang is betalend. 
De voorschoolse vindt plaats in de kleuterspeelzaal. Gelieve uw kind steeds te begeleiden tot 
bij de persoon van toezicht.  
 
Naschoolse studie/opvang 
  
Er is naschoolse opvang voorzien op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 18.00 uur. 
Op woensdag is er opvang tot 17 uur. 
  
Deze opvang is betalend. De  betalende opvang start op maandag  om 16.15 uur, op 
dinsdag, donderdag en vrijdag start de betalende opvang om 16.00 uur. 
 
Ouders halen hun kinderen af via via het tuinhek.  Op het moment dat  de opvang begint, 
dienen de andere ouders met hun kinderen de speelplaats te verlaten. Zo vermijden we 
verwarring tussen de afgehaalde kinderen en kinderen voor de opvang. 
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 ma, di, do vrij 

peuters, 1ste kk, 2de kk kleuterspeelzaal 
bij goed weer buiten -
kleuterspeelplaats 

kleuterspeelzaal 
Bij goed weer buiten - 
kleuterspeelplaats 
 

3de kleuterklassen nieuwe refter naast de 
toiletten, bij goed weer 
buiten 

nieuwe refter naast de 
toiletten, bij goed weer 
buiten 

eerste leerjaar in klassen 1ste leerjaar tot 
16.45 uur, daarna in refter 
en/of bij goed weer buiten 

refter, na huiswerk bij goed 
weer buiten 
 
 
 
 

tweede leerjaar en tweede 
graad 
(2-3-4) 

refter, vanaf 17 uur bij goed 
weer buiten 

derde graad (5-6) klassen vijfde en zesde 
leerjaar tot 17 uur, daarna 
refter en/of bij goed weer 
buiten 

klassen vijfde en zesde 
leerjaar tot 17 uur, daarna 
refter en/of bij goed weer 
buiten 

 
 
De kinderen kunnen na de studie nog in de opvang tot 18 uur blijven.  
 
De leerlingen van het lager verzamelen in de studierij. Leerlingen die niet werden afgehaald, 
worden door de leerkracht van toezicht bij de verantwoordelijke voor de opvang gebracht.  
Overblijvende kleuters worden op dat moment op de opvanglijst aangeduid (gescand). Van 
zodra de naam van het kind gescand staat, wordt de opvang betalend.  
 
Op woensdagnamiddag is er tot 13.30 uur betalende opvang. Vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur 
is er enkel betalende opvang voor kleuters/leerlingen van werkende ouders.  
Gelieve uw kind steeds een lunchpakket mee te geven. Kinderen die geen eten bij zich 
hebben, krijgen boterhammen met beleg mits een extra vergoeding.   
Als een kind de woensdagnamiddagopvang verlaat, wordt de naam van het kind gescand 
zodat we correct weten hoelang uw kind in de opvang is gebleven. 
 
Gelieve uw kinderen tijdig te komen afhalen en de uren van de opvang te respecteren.   
Wanneer u merkt dat u het einduur van de opvang niet zult halen, gelieve de opvang hiervan 
te verwittigen.  Dit kan via de schooltelefoon (092285871). 
Een mogelijkheid is ook een bevriende ouder, buur, familielid, … te bellen met de vraag of die 
persoon uw kind(eren) tijdig kan afhalen op school. 
 
Aangezien wij de verantwoordelijke voor de opvang dienen te betalen, rekenen wij u extra 
kosten aan wanneer uw kinderen te laat worden afgehaald.  
Dit bedraagt voor de woensdag vanaf 17 uur (voor de overige dagen vanaf 18.00 uur): 5 euro 
per gezin en vanaf 17.15 uur (of 18.15 uur voor de overige dagen) 10 euro.   
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Indien wij zouden vaststellen dat u uw kind(eren) te laat blijft afhalen ondanks onze 
herhaalde aansporingen, behouden wij ons het recht om deze opvang stop te zetten voor uw 
kind(eren).  
 
4.5 Middagmalen – middagtoezicht 
 
Er is gelegenheid om tijdens de MIDDAGPAUZE op school te blijven eten. 
 
Aangezien wij ’s morgens vóór 8.40 uur onze warme maaltijden en de soep dienen te 
bestellen, worden de warme maaltijden onmiddellijk als de kinderen in de klas komen 
opgenomen. Van zodra de lijsten naar het secretariaat gebracht zijn, is er geen mogelijkheid 
meer om warm te eten. Gelieve daarom zeker op tijd te komen of uw kind een eigen 
lunchpakket mee te geven. Wij laten een kind nooit zonder eten zitten en zullen bij het 
vergeten van een lunchpakket zelf zorgen voor boterhammen. Dit  wordt dan aangerekend 
op het einde van de maand. 
 
Eigen lunchpakket    
De leerlingen brengen zelf geen drankjes mee voor ‘s middags. Er is keuze tussen soep, melk 
en water. Wij vragen met aandrang om enkel brooddozen met uw kind mee te geven én de 
brooddozen te naamtekenen. 
 
Wanneer uw kind weigert te eten, zullen de verantwoordelijken van toezicht u dit via een 
briefje in de brooddoos meedelen.  
. 
Volledig middagmaal   
Soep, aardappelen/pasta/rijst, groenten, vlees/vis. Wij bieden geen nagerecht aan. Een stuk 
fruit of een koek kunnen jullie natuurlijk altijd meegeven aan jullie kind. 
Het menu hangt uit in de kijkkast aan de schoolingang, op verschillende plaatsen op school 
én is ook  te vinden op de website. 
 
Wanneer een kind een bepaalde vlees- of groentesoort niet mag eten of niet lust, dan willen 
we u vragen om een lunchpakket mee te geven. Zo kunnen we verdere problemen en/of 
misverstanden vermijden. Wij gaan ervan uit dat kinderen die blijven eten van alles een 
beetje eten.  
 
Op woensdag worden geen warme maaltijden voorzien. 
 
 
4.6 Organisatie van de oudercontacten 
 
Kleuterafdeling-Lagere afdeling 
september   Klasvergaderingen in alle klassen 
    U  krijgt dan  informatie over de werking in de klas. 
 
Kleuterafdeling 
november   peuters, kleuterklassen  
mei                             peuters, kleuterklassen 
juni     peuters, kleuterklassen (gerichte oudercontacten) 
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Lagere afdeling 
november     alle leerjaren 
begin februari   3de graad 
maart            1ste en 2de graad 
juni     alle leerjaren (gerichte oudercontacten) 
 
Occasionele oudercontacten zijn steeds mogelijk.  
 
Wij verwachten dat de ouders zich engageren om naar de oudercontacten te komen, zodat 
we constructief kunnen samenwerken. 
 
 

4.7 Huiswerk, schoolagenda en rapport 
 
Huistaken en schoolagenda: 
 
Er is een duidelijk pakket van afspraken en tips rond het huiswerk op school. Elke leerling 
vindt in zijn agenda een overzicht van die afspraken 
 
-     De leerlingen krijgen elke dag huistaken en/of lessen. Op woensdag en op  
      vrijdag is dit in de lagere klassen wel miniem.     
-     Alles staat genoteerd in de schoolagenda.        
- Gelieve als ouder de agenda dagelijks te ondertekenen en de huistaken dagelijks na te 

kijken of ze gemaakt zijn.         
- Leerlingen die regelmatig niet in orde zijn met huistaken en lessen  

worden met aandrang gevraagd om in de studie te blijven. 
 
Rapportering 
 
Wij hanteren een leerlingvolgsysteem waar volgende aspecten aan bod komen: 

- grof motorische vaardigheden 
- fijn motorische vaardigheden 
- vormgeving en visuele perceptie 
- auditieve perceptie 
- spraak 
- taal 
- denken 
- sociaal emotionele 
- spel – en werkgedrag 

 
 
Er worden op jaarbasis drie klasbesprekingen voorzien: dit zijn besprekingen van de 
leerlingen met alle betrokken leerkrachten, dit zowel voor de kleuters als voor de leerlingen 
van de lagere school. Via een schooleigen elektronisch leerlingen- en schooldossier  worden 
alle besprekingen nauwgezet bijgehouden  zodat ouders via geplande of occasionele 
oudercontacten kunnen ingelicht worden over de schoolvorderingen van hun kind. Ook kan 
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elke betrokken leerkracht via het netwerk van de school alle besprekingen onmiddellijk 
opvragen.  
 
Hieraan is voor de lagere afdeling dan ook het rapport gekoppeld. Vijf keer op jaarbasis 
krijgen de leerlingen  een uitgebreid rapport dat bestaat uit drie delen: het eerste deel  wordt 
gegeven door de klastitularis die een beoordeling geeft op attitudevorming, godsdienst, 
bewegingsopvoeding, wereldoriëntatie, muzische vaardigheden en Frans 3de graad. Naast 
cijferquotaties kunnen hierbij ook letterquotaties worden gegeven. Ook met deze 
letterquotaties wordt wel degelijk rekening gehouden bij het overgaan naar het volgende 
leerjaar.  
 
Het tweede deel is een overzicht van de resultaten vanuit de niveaugroep wiskunde en het 
derde deel vanuit de niveaugroep Nederlands. Voor deze laatste twee delen wordt er vooral 
gewerkt met een puntenquotatie aangevuld met een verbale beoordeling. Hierdoor weten 
de ouders dan ook heel duidelijk wat er getoetst werd. 
 
 

4.8  Eén- of meerdaagse schooluitstappen (Extramurale activiteiten) 
 
Buitenschoolse activiteiten geven kleur aan het schoolleven en verrijken de leerstof. Door het 
ondertekenen van deze schoolbrochure, geeft u aan uw kind de toestemming om deel te 
nemen aan de schooluitstappen.  
 
Kinderen zijn echter niet verplicht om deel te nemen aan de meerdaagse te betalen 
uitstappen. Als uw kind niet meegaat, moet u dat vooraf en schriftelijk aan de school laten 
weten. Uw kind moet op die dagen op de school aanwezig zijn. Er worden voor thuisblijvers 
aangepaste activiteiten voorzien. 
 
Wanneer u niet verwittigd hebt en uw kind die dag afwezig was zonder een geldige reden, 
worden de kosten van de schooluitstap aangerekend. Aangezien wij ritten met een reisbus op 
voorhand dienen te bestellen op basis van het aantal kinderen in de klas, worden de kosten 
van het busvervoer altijd aangerekend.  
 
Binnen de school zijn er ook meerdaagse extra-muros activiteiten voorzien waarvoor een 
afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist is. 
 
Openluchtklassen  
-  Boerderijklassen voor de leerlingen van het eerste  leerjaar (20 – 22 juni 2018) 
-  Bosklassen voor de leerlingen van het derde en vierde leerjaar  
   (tweejaarlijks - de eerstkomende bosklas gaat door van 28 mei tot 1 juni 2018) 
-  Sportieve zeeklas voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar  
   (tweejaarlijks -  de eerstkomende zeeklas gaat door van 25 tot 29 september 2017) 
 
Voor deze openluchtklassen kunnen de leerlingen sparen. 
Het is de bedoeling dat alle  leerlingen deelnemen aan deze openluchtklassen. Gelieve de 
leerkracht of de brugfiguur aan te spreken bij financiële problemen. We proberen samen met 
u een oplossing te vinden.  
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Dikwijls vragen de kleuterleidsters en leerkrachten lager hulp aan de ouders om een groepje 
te begeleiden. Ook worden ouders regelmatig aangesproken om 3 à 4 kleuters of leerlingen 
mee te nemen met hun wagen tijdens een geplande leeruitstap. Tijdens deze ritten zijn de 
ouders en leerlingen steeds verzekerd. De school zorgt voor verhoogkussens voor de jongere 
kinderen of vraagt aan de ouders om die mee te brengen. .  

 

 

4.9 Bijdrageregeling (maximumfactuur) 
 
Kosteloosheid 
Alle materialen die nodig zijn om ontwikkelingsdoelen na te streven (kleuteronderwijs) en 
eindtermen te bereiken (lager onderwijs) worden door de school ter beschikking gesteld. De 
ouders hoeven hiervoor geen bijdrage te betalen.  
 
De ouders zorgen zelf voor een stevige boekentas en een pennenzak (of twee pennenzakken 
indien gevraagd).  
 
Wij verwachten dat onze leerlingen zorg dragen voor het materiaal. Bij verlies of 
beschadiging vragen wij u het materiaal te vervangen of wordt de kostprijs aan u 
doorgerekend. Dit geldt ook voor de werk- en leerboeken.  
 
 
 
In het kleuter- en lager onderwijs geldt een maximumfactuur : 
 

 Scherpe maximumfactuur 
Omvat verplichte activiteiten en materialen die het schoolleven  levendiger maken, 
zoals een toneelopvoering, een museumbezoek, een schooluitstap van één dag, 
zwemmen,… 
 

 Minder scherpe maximumfactuur 
Omvat meerdaagse activiteiten, georganiseerd buiten de school.  Maximaal mag 
hiervoor 425 euro voor de hele duur van het lager onderwijs aangerekend worden. 
Voor kleuters mag er niets aangerekend worden. 

 

 Bijdragen 
Na overleg binnen de schoolraad  bepaalt het schoolbestuur de lijst van bijdragen die 
aan de ouders gevraagd kunnen worden, evenals de afwijkingen die op deze 
bijdrageregeling worden toegekend. 
Ouders die moeilijkheden hebben om deze bijdragen te betalen, kunnen samen met 
de directeur naar een oplossing zoeken. 

 
Voor- en naschoolse opvang, studie, middagtoezicht, drank om 10 uur en over de middag, 
middagtoezicht, tijdschriften, fotograaf,… vallen niet onder deze maximumfactuur.  
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 Leeruitstappen – sportactiviteiten – culturele activiteiten  
1ste kleuterklassen              € 45 
2de kleuterklassen               € 45 
3de kleuterklassen               € 45 
1ste leerjaren                       € 85 
2de leerjaren                        € 85 
3de leerjaren                        € 85 
4de leerjaren                        € 85 
5de leerjaren                        € 85 
6de leerjaren                        € 85 
Deze bijdragen worden gespreid over het hele schooljaar (voor het lager zit ook het 
zwemmen hierin vervat)  
 
Openluchtklassen (hiervoor kan een jaar gespaard worden): ook hier is de maximumfactuur-
regeling van toepassing. Op een hele schoolloopbaan in het lager (1ste tot en met het 6de lj) 
mag maximum 425 euro gevraagd worden. Aangezien dit zeer nipt is, zullen we blijvend 
extra opbrengstactiviteiten moeten organiseren.  
 
1ste leerjaren                ( 3- daagse boerderijklassen )      € 100 
3de en 4de leerjaren       ( 5-daagse bosklassen )               € 165 
5de en 6de leerjaren       ( 5-daagse zeeklassen )               € 160 
 
 
 
Gymkledij ( verplicht : truitje en broekje aan te schaffen op school – ‘Zweedse’ witte 
eenvoudige turnpantoffels zelf aan te kopen ) 
T-shirt                                                             € 9,00 
Gymbroekje/gymbermuda voor de meisjes    € 9,50 
Turnzak                                                         € 7,00  
 
 
Zwemmen ( verplicht ) 

 Leerlingen lagere school  ( 1x om de 14 dagen )         € 1 
 (het 6de leerjaar zwemt gratis) 

 Kleuters 3de kleuterklas    (1x om de 14 dagen )         € 1       
 
Tijdschriften ( vrijblijvend ) : prijzen worden meegedeeld per apart schrijven. 
 
Maaltijden  (drank en toezicht inbegrepen: let op! deze worden op de factuur afzonderlijk 
uitgesplitst in maaltijd of drank en toezicht) 
lunch:                    € 1,40          (drank:  € 0,40 en toezicht: € 1,00) 
lunch – water    € 1,00  (enkel toezicht)           
warme maaltijd:    € 3,60          (maaltijd: € 2,60 en toezicht: € 1,00)  
 
Drank (’s voormiddags tijdens de speeltijd – volledig vrijblijvend) 
melk:         € 0,40 
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Voor- en naschools toezicht 
voorschools vanaf 7.15 uur:    € 1,50 
voorschools vanaf 7.30 uur:    € 0,75 
naschools tot 17.30 uur:            € 1,50 
naschools tot 18 uur:                           €  2,25 
naschools op woensdag tot 13.30 uur:  € 1,50 
  vanaf 13.30 uur tot 17 uur is er opvang mogelijk voor de kinderen van 
                 werkende ouders                    € 2 per begonnen uur 
Bij het te laat afhalen worden een meerkost aangerekend 
  Het eerste kwartier:   € 5 
  Vanaf het volgende kwartier:      € 5 extra 
 
Slaapklas 
Voor het slapen voor de kleinste kleuters tussen 12.15 uur  en 13.20 uur hoeft niet betaald te 
worden. Er wordt enkel € 1 aangerekend voor de opvang ’s middags, zoals bij elk kind dat 
over de middag op school blijft eten. 
 
Bepaalde occasionele verkoopacties zijn altijd vrijblijvend. 
 
Sommige prijzen kunnen in de loop van het schooljaar aangepast worden na goedkeuring 
door de schoolraad.  
 
 

De betalingen voor leeruitstappen, melk, middagmaal, studie, tijdschriften, fotograaf, e.a. 
gebeuren maandelijks via een overschrijvingsformulier, bezorgd door de school. 
Gelieve de schoolrekening steeds na te kijken.  
Heb je twijfels? Vraag  dan inlichtingen op het secretariaat. 
Gelieve geen geld aan uw jonge kinderen mee te geven. Op het secretariaat krijgt u steeds 
een bewijs van betaling. Gelieve de volledige factuur mee te geven, zodat deze kan 
afgestempeld worden voor “BETAALD” 
Er is ook mogelijkheid tot  domiciliëring. 
Bewaar steeds je betalingsbewijs gedurende het volledige schooljaar ! 
 
De rekening dient betaald te worden uiterlijk op de aangegeven vervaldag. 
Indien de rekening niet op de vervaldag betaald is, wordt in uitzonderlijke omstandigheden 
een advocatenbureau ingeschakeld. U zult tevens als ouder de extrakosten hieraan 
verbonden  moeten betalen. Daarnaast wordt  van rechtswege  een intrest van 10 % per jaar 
aangerekend en   is  er een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag, met een 
minimum van 15 euro, verschuldigd.  
Bij betwisting zijn de rechtbanken van het rechtsgebied Gent bevoegd. 
 

 
 
4.10 Samenstelling leerlingenraad 
 
In de eerste helft van september worden in de klassen vanaf het 3de leerjaar verkiezingen 
gehouden voor de leerlingenraad. De kinderen van het 2de leerjaar komen er na de 
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paasvakantie bij. Per klas wordt 1 vertegenwoordiger gekozen. De leerlingenraad komt 
ongeveer om de 6 weken samen om te praten over thema’s die door de vertegenwoordigers 
van de leerlingenraad zelf zijn gekozen.  

 
 

4.11 Andere 
 
4.11.1. Kledij 
 
Wij eisen van de leerlingen verzorgde kledij: geen uitdagende kledij, geen kledij met 
afbeeldingen die geweld uitlokken, geen sportkledij (zoals training, sportbroekjes, 
turnpantoffels,…). Dit kan wel op een sportdag en wanneer men gaat zwemmen. Geen T-shirt 
of blouse met spaghettibandjes. Kledingstukken zoals sjaal, muts, handschoenen,… worden 
best genaamtekend. 
Gelieve aan de jas van je kind een lusje te naaien om het kledingstuk te kunnen ophangen 
aan een kapstok.  
 
 
 
Gevonden voorwerpen worden op één plaats verzameld, nl. op het eind van de gang van het 
secretariaat (recht tegenover klas 1kc). Daar kan je de verloren voorwerpen ophalen. Op 
regelmatige tijdstippen worden alle niet-afgehaalde verloren voorwerpen geschonken aan 
een goed doel.  
Wij houden van frisse, nette en verzorgde leerlingen. 
Een uitdagend en/of onverzorgd kapsel is niet toegelaten. 
Geen ‘piercings’ ! Tijdens de lesuren zijn geen hoofddeksels toegelaten. . 
 
 
4.11.2. Omgangsvormen 
 
Zowel tegenover andere leerlingen, het personeel en buitenstaanders verwachten wij dat alle 
leerlingen zich correct en beleefd gedragen. 
Het personeel wordt aangesproken met mijnheer of mevrouw, meester of juffrouw. Spreken 
kan, tegenspreken niet. 
Roepen, het gebruik van scheldwoorden en een ongepaste woordenschat kunnen wij niet 
toelaten. 
Agressief gedrag en pesterijen kunnen wij niet dulden. 
Dit geldt zowel binnen als buiten de school. 
De omgangstaal op school is algemeen Nederlands. 
Ook aan de ouders vragen we om binnen de schoolmuren Nederlands te praten. 
 
 
4.11.3. Schoolmateriaal 
 
De school bezorgt de kinderen gratis de boeken en schriften die ze nodig hebben. De boeken 
blijven eigendom van de school en aan de leerlingen wordt gevraagd er zorgzaam mee om te 
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gaan. Iedereen beseft  dat handboeken veel geld kosten. Voor een basisschool is dit telkens 
een grote uitgave. 
Aangezien de toelagen vanuit het Departement Onderwijs beperkt zijn, willen wij deze 
handboeken uiteraard meerdere schooljaren gebruiken. Sommige leerlingen gebruiken een 
soort 'zak' die niet voorzien is van stevige zijkanten, zodat handboeken en schriften na enkele 
maanden niet meer om aan te zien zijn. 
Daarom vragen wij uitdrukkelijk dat uw kind naar school zou komen met een stevige 
boekentas. Een (rug)zak met verstevigde zijkanten is ook geschikt. 
Alle schriften en boeken moeten voorzien zijn van een kaft en een etiket. 
De kinderen kunnen ook gebruik maken van allerlei sportmaterialen, didactisch materiaal, 
bibliotheekboeken, muziekinstrumenten, spel- en sportaccommodatie, allerhande 
knutselmateriaal,   audio-visueel materiaal,... 
Eventuele opzettelijke beschadigingen dienen vergoed te worden. 
 
 
4.11.4. Milieubeleving 
 
Binnen het leerprogramma voorzien we activiteiten om onze leerlingen wat   
“milieubewuster”  te maken. 
Het MOS-team leert kinderen stil te staan bij het sorteren van afval. Allerlei lesactiviteiten in 
ons eigen educatief natuurreservaat worden door hen ondersteund. 
Onze school beschikt over een vijver, een serre, een snoephaag en een amfitheater 
(openluchtklas). 
Bij het eten van een koek vragen we aan de ouders deze in een koekendoosje te stoppen. De 
papiertjes blijven dan thuis. 
MOS of Milieu Op School is een gezond en dragend verhaal van een sterk team. 
 
 
4.11.5. Fruit op school 
  
We hebben elke voormiddag een fruitmoment. In de voormiddag eten we dus geen koeken. In 
de namiddag kan er een koek of fruit “gesnoept” worden.  
 
 
4.11.6. Samenwerking parochie 

Vormselcatechese en eerste communie 
Wegens de hervormingen van de kerken in Sint-Amandsberg (Gent) weten we momenteel 
nog niet hoe het zit met de organisatie ervan. Indien we hierover meer informatie hebben, 
geven we dit door via een brief.  

Eerste communie  

Kinderen van het 2de leerjaar kunnen hun eerste communie doen. De  voorbereiding gebeurt 
in samenwerking met de leerkrachten en parochiale medewerkers. Voorlopig staat de eerste 
communie gepland op zaterdag 2 juni. Ook hier is het afwachten op verdere info i.v.m. de 
hervormingen. 
 
De eerste communie is niet verplicht. Indien u wilt dat uw kind zijn of haar eerste communie 
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doet, verwachten we wel een actieve deelname van zowel het kind als de ouders. In de loop 
van het schooljaar kan uw medewerking gevraagd worden, bijvoorbeeld door het deelnemen 
aan een viering in de parochie.  
 
 
 
 
 
4.11.7. De onthaalklas en kleuternieuws 

Onthaalklas 

De onthaalklas is een ruim en speels lokaal voor 2,5-jarigen,  voorzien van een ‘slaapholletje’. 
Het slaapholletje is een slaapklas met een vaste juf. Juf Christine zorgt elke middag (behalve 
op woensdag) voor een slaapmoment van 12.15 uur tot 13.20 uur. Het slaapholletje is enkel 
voorzien voor de kleinste peuters (een 12-tal peuters kunnen er slapen). Indien er nog plaats 
over is kunnen in het begin van het schooljaar de jongste kleuters van de 1ste kleuterklassen 
ook rusten. 
 
Er wordt van de kleuters verwacht dat ze zindelijk zijn. We merken echter dat meer en meer 
kinderen nog niet zindelijk zijn. Onze kleuterleidster en kinderverzorgster trainen op 
zindelijkheid, maar wij hopen dat u begrijpt dat bij veel niet-zindelijke kinderen er minder tijd 
overblijft om schoolse activiteiten te doen. Gelieve altijd voldoende luiers en reservekledij 
(onderbroek, broek of rok, hemdje, kousjes) mee te geven.  
 
Ouders die hun kleuters van 2,5 jaar voor het eerst naar school brengen, kunnen  in overleg 
met de kleuterleidster nog eventjes bij hun kind blijven.  
 
In het rugzakje van je kleuter steek je:  
- één (of meerdere) reserve onderbroekje(s) + broekje of rokje + kousen, alles  
 samen in een plastiekzak 
- kledingstukken als jas, muts, handschoenen, rugzak allemaal naamtekenen a.u.b.  
 
Voor de peuters is er elke ochtend een open onthaal in de klas voorzien vanaf 8.10 uur. 

Kleuternieuws 

 
De kleutergroepen worden volgens leeftijd gevormd. In onze kleuterschool wordt thematisch 
gewerkt. De thema's worden gestart vanuit de ervaringswereld van de kleuters. De school 
heeft ruime en speelse klaslokalen. 
 
De ouders maken er geen gewoonte van hun kind te begeleiden tot aan de bank onder het 
afdak. Na de eerste schoolweken verwachten we dat de ouders afscheid nemen van hun kind 
aan de rode lijn bij het binnenhek aan de kleuterspeelplaats.  
Na de schooltijd worden de kleuters afgehaald aan de bank onder het afdak. 
Bij naschoolse opvang : volg de bewegwijzering. 
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4.11.8. Media 
 
Het leren omgaan met alle mogelijke informatie is in onze huidige tijd een belangrijke taak 
binnen ons onderwijs. 
Daarom beschikken we over een medialokaal. Dit is een lokaal dat voorzien is van 25 
computers en een multimediaprojector, opgesteld in een netwerk.  
Daarnaast beschikt onze school over :  

- dvd 
- TV 

     -    beamer 
                                            -   tablets 
     -    … 
  
In klassikaal verband leren leerlingen  omgaan  met  deze verschillende middelen. 
Elke klas (vanaf de 1ste kleuterklas tot en met de 6de leerjaar) is voorzien van één of 
meerdere computers , aangesloten in een netwerk. De nieuwe klassen (4de en 5de leerjaar) 
zijn ook voorzien van smartborden. 
 
 
4.11.9. Bewegingsopvoeding 
 
Lagere afdeling 
 
Gymuitrusting 
T-shirt van de school + blauw broekje : beide worden op school aangekocht  
Witte gympantoffels 
Alles in een gymzak van de school.  
Het is verplicht al deze zaken te naamtekenen (volledige naam a.u.b.). 
 
Gymlessen 
Wekelijkse gymlessen :  
 - gymkledij  is verplicht 
 - juwelen (oorringen, halskettingen,...) zijn niet   toegelaten  omwille van de veiligheid. 
 
Zwemmen 
Om de veertien dagen gaan alle leerlingen van het lager en van de 3de kleuterklassen op 
woensdag zwemmen. 
De zwemlessen hebben plaats  in het zwembad  van de Rozebroeken. 
Het zwemmen is verplicht. Enkel mits het voorleggen van een doktersattest of briefje van de 
ouders kan een leerling ontslagen worden van de zwemles. 
 
Leerlingen die niet zwemmen, gaan gewoon mee naar het zwembad. Enkel mits een 
schriftelijke vraag van de ouders kunnen die leerlingen, die om medische reden niet mogen 
zwemmen, op school blijven. Zij krijgen dan een bepaalde taak. De verplaatsing gebeurt te 
voet. 
Het zwemmen is gratis voor het 6de leerjaar. 
Het dragen van een badpak voor de meisjes is verplicht. 
Voor de jongens volstaat een eenvoudige zwembroek. 
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Sport 
Er zijn sportmogelijkheden tijdens de schooldagen volgens de gemaakte afspraken. 
Voetballen gebeurt enkel op het sportterrein. Elk leerjaar heeft een speelkoffer met 
spelmateriaal dat uitnodigt tot bewegen.  
Er worden in de loop van het schooljaar klascompetities georganiseerd voor de leerlingen van 
de 2de en de 3de graad (tussen 4 vuren, netbal en voetbal). De winnende klas speelt tegen de 
leerkrachten!  
 
Sportdag 
Elk schooljaar wordt tenminste één sportdag georganiseerd.  
 
Kleuterschool 
 
De kleuters hebben een eigen speelzaal voor bewegingsopvoeding. Er is geen speciale kledij 
voorzien. Er zijn twee lestijden bewegingsopvoeding o.l.v. een gymleerkracht.  
 
In de derde kleuterklas wordt gevraagd sportieve kledij met sportschoenen mee te brengen 
voor de turnles.  
 
 
4.11.10. Toegang tot de klaslokalen 
 
De leerlingen lopen niet in de gangen en blijven niet in de klaslokalen zonder begeleiding. 
Leerlingen kunnen tijdens de speeltijden slechts binnen blijven  (bv. wegens ziekte) mits een 
schriftelijke vraag van de ouders + vermelding van de periode. 
Na de lestijden mogen de leerlingen niet meer in de klas om vergeten schoolmateriaal te 
halen. Dit geldt ook voor de leerlingen die in de studie blijven. Het is voor ons niet mogelijk 
om steeds een leerkracht ter beschikking te houden die met uw kind meegaat. Wij hopen op 
uw begrip hiervoor.  
 
Tijdens de lessen zijn de klassen niet toegankelijk voor de ouders tenzij op uitnodiging van de 
klasleerkracht of na overleg met de directie.. 
 
Leerlingen die in de studie blijven, kunnen enkel vrijgesteld worden van de studie mits een 
schriftelijke toelating van de ouders. Wij vragen aan de ouders om het vertrekuur van hun 
kind(eren) uit de studie te noteren wanneer zij alleen naar huis mogen gaan.  
 
 
4.11.11. Aandachtspunten 
 
Er mag niet gesnoept worden op school. Een verjaardag in de klas mag wel eenvoudig 
gevierd worden. We vermijden snoep, chips of kauwgom. 
Op school mogen de kinderen onderling niets kopen of verkopen. Om geen enkele reden 
houden ze zelf een geldinzameling.  
Zaken die de veiligheid van onze leerlingen in het gedrang kunnen brengen zijn verboden. 
MP-3’s, neprevolvers, messen, en andere minder opvoedende tuigen zijn NIET toegelaten. 
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Kinderen brengen geen gsm mee naar school. 
Laat uw kinderen geen waardevolle voorwerpen (armbandjes, uurwerken, enz...) dragen op 
school. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen bij eventueel verlies. 
We brengen ook geen gecommercialiseerde spelletjes mee naar school.  
Wij willen ook alle leerlingen die met de fiets komen dringend verzoeken om hun fiets vast te 
maken aan het fietsenrek!  
 
 
4.11.12. Rijen – verkeerssituatie  
 
Na de klasuren 
Elke kleuterklas heeft een zithoek op de speelplaats.  
De ouders van de kleuters mogen hun kind(eren) afhalen op de speelplaats. 
Voor de leerlingen van de lagere afdeling zijn er rijen voorzien : 
Rij 1 : 's middags voor de leerlingen die een lunchpakket gebruiken en om 16.00 uur. voor de  
leerlingen die in de studie blijven. 
Rij  2 : voor de leerlingen die 's middags soep drinken. 
Rij 3 : voor de leerlingen die een volle maaltijd gebruiken. 
Rij 4 : voor de leerlingen die naar huis gaan via de Krekelberg-Engelstraat. 
Rijen 5 en 6 : voor de leerlingen die naar huis gaan via  de L.  Schuermanstraat - 
Dendermondse steenweg en  voor de leerlingen die naar huis gaan via de Dendermondse 
steenweg - Heernisplein 
Rij 7 : leerlingen die naar huis gaan via de Krekelberg naar het Kerkplein + fietsers 
Rijen 8 en 9 ; afhalers voor alle leerlingen van 1ste tot en met 6de leerjaar 
 
Alle rijen worden gevormd op de speelplaats van de bovenbouw. 
Rijen 4-5-6 en 7 verlaten de school langs het tuinhek. 
Rijen 8 en 9 gaan naar de speelplaats van de onderbouw waar de ouders hun kinderen 
opwachten. 
Bij het eerste  belteken komen de leerlingen buiten en vormen de rijen.  
Bij het tweede  belteken (5 min. later) krijgen de ouders toegang tot de school. 
Gelieve door te schuiven tot op de eerste speelplaats zodat de doorgangen vrij blijven. 
De rijen vertrekken  binnen de 10 min. na het eerste belteken. 
 
Leerkrachten helpen de kinderen de gevaarlijke kruispunten over te steken. 
Omwille van de goede orde en veiligheid van uw kinderen vragen wij u de schoolrijen van de 
leerlingen niet te hinderen.  
Gelieve u noch met de fiets, noch met een buggy tussen de schoolrij te begeven.  
Hou ook het voetpad vrij over de gehele lengte. Parkeer uw auto zeker niet op het voetpad. 
Wij vragen geregeld hulp van de wijkagent om hierop toezicht  te houden.  
Onze leerlingen krijgen ook lessen "verkeersopvoeding". Wij vragen de medewerking van alle 
ouders.  
Sinds mei 2014 organiseren we in de Krekelberg het project “schoolstraat” in samenwerking 
met het mobiliteitsbedrijf stad Gent..  
Elke dag wordt zowel ’s morgens als na school in het begin van de Krekelberg een hek 
geplaatst met verkeersborden die aanwijzen dat, ’s morgens vanaf 8.05 uur tot 8.35 uur, op 
woensdagmiddag van 11.20 uur tot 11.50 uur, op maandag na school van 15.50 uur tot 
16.20 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag na school van 15.25 uur tot 15.55 uur, de 
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Krekelberg autovrij (voor alle gemotoriseerde voertuigen, behalve hulpdiensten) wordt 
gemaakt. Op die manier kunnen onze kinderen nog veiliger naar school en terug naar huis 
gaan. De organisatie (plaatsen van het hek en de kinderen aan het begin van de straat veilig 
oversteken) van de “schoolstraat” gebeurt door leerkrachten en ouders. 
 
 
Daarom enkele tips  
- De Krekelberg is een éénrichtingsstraat.  
- Hou de ingang van de school vrij, zodat de schoolrijen de kans hebben veilig de rijweg 

over te steken. 
-    Laat je kind in en uit de wagen stappen langs de veilige kant. 
-    Hou niet nodeloos het verkeer op. 
-    Gebruik het zebrapad. 
-    Gemachtigde opzichters helpen, op drukke momenten, de kinderen de                    
     straat veilig over te steken 
-    Laat je kind niet spelen aan het dranghekken voor de poort. 
- Een goede raad : laat je kind, indien mogelijk, zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar 

school komen. 
 
4.11.13. Abonnementen 
 
De kinderen krijgen geregeld brieven mee voor publicaties die via de school worden 
aangeboden.. Het abonnement op tijdschriften  is volledig vrijblijvend. We werken om 
organisatorische redenen enkel met jaarabonnementen.  
 
We beperken ook het aanbod van tijdschriften dat via de school verspreid wordt. Als u een 
bepaald tijdschrift wenst, kunt u via het secretariaat de gegevens van de uitgeverij opvragen.  
 
Wij vragen om organisatorische reden dat de ingevulde strookjes binnen de drie dagen 
worden binnengebracht. Deze kunnen ook gedownload worden van de schoolwebsite. 
Betalingen gebeuren via de maandrekening. Enkel  wanneer dit duidelijk wordt vermeld in de 
klas, wordt geld meegegeven. 
 
 
 
4.12 Schooltoelage 
 
Ouders met kinderen in het kleuter- of lager onderwijs kunnen, onder bepaalde voorwaarden, 
een schooltoelage aanvragen. De documenten zijn op school beschikbaar. Wij willen hierbij 
opmerken dat kinderen die erg vaak onwettig afwezig zijn, mogelijks die schooltoelage 
kunnen verliezen. 
We nodigen ouders daarom zoveel mogelijk uit om hun kinderen elke dag naar school te 
sturen. 
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4.13 Ons schoolteam 
 
 Directie              Wim De Smet/Ruth Melis 
 
 Beleidsondersteuning  Ruth Melis 
 
 Zorgcoördinator  An Dejonghe    
 
 Brugfiguur   Christa De Winter  

  
 Secretariaat   Brigitte Van derschueren 
     Marianne De Smet 
                                            Griet Dejonckheere 
 
 Kleuterafdeling 1Kd (onthaalklasje) Rosalinde de Boer 
    Christine Van Gendt (kinderverzorgster) 
    1Ka Sophie Stevens 
    1Kb Caroline Coppieters 
    1Kc Maya Oosterlinck 
    2Ka Katrien Van Rentergem 
    2Kb Dominique Priem/Emelie Bruyneel 
    2Kc Elise Rodriguez 
    3Ka Ilke Lagae 
    3Kb Valerie Serry 
                                           3Kc Sara Meersschaut 
      
                                      EO Sabine Cardinael (1ste kleuterklassen) 

EO Laura Van Damme  (2de kleuterklassen) 
EO Ellen Niemegeers (3de en 2de kleuterklassen) 

      
 Lagere afdeling 1A Hilde Goossens 
    1B Marijke Vancoillie 
    1C Anneleen Naessens 
                                           EO 1/2 Veerle De Clippel 
    2A Jolien Welvaert 
    2B Julie Van de Vijver 
    2C Bo Moens 
                                           EO2 Sabine Van Daele 
    3A Emmie Hemelsoet  

3B Nancy Van Quickenborne 
3C Bieke Geldhof 
EO3 Mieke De Raedt 

    4A Geert Verleysen 
4B Dirk Van de Velde 

 4C Els Verreyt 
EO4 Régine Versluys 

    5A Joeri Van De Wiele 
    5B Joke Goossens    
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6A Malvina de Laat 
6B Lieve De Rycke 

                                           EO Hilde Goedefroot  
    

 
 
 Bewegingsopvoeding 
    Steven Vermeulen (kleuters en lager) 
    Rein De Smet (kleuters en lager) 
                                           Karen De Vos (kleuters en lager)  
     
 ICT-coördinator Hans Naessens 
 
  
Onderhoudspersoneel Rita Satyn 
              Oznur Cakici 
                   
 
Klusjesman   Luc Masijn 
      
               
Toezichthoudend personeel An Vanhuffel 
    Kathleen Vanhuffel 
    Griet Dejonckheere 
    Christine Van Gendt 
    Hilde Moeraert 
                                                     Ilse De Pauw 
                                                     Manuella Doven 
                                                     Christine Rouquart 
                                                     Séverine De Conynck 
                                                     Karel Strobbe 
                                                     Sarah De La Rivière 
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4.14 Belangrijke data 
  
 vrijdag 1 september 2017 eerste schooldag 

donderdag 7 september 2017 
klasinfovergadering 

voor ouders van kleuters 

vrijdag 8 september 2017 sportdag derde graad 

dinsdag 12 september 2017 
klasinfovergadering 

voor ouders van leerlingen (lager) 

zaterdag 16 september 2017 picknick ouderraad 

maandag 25 t.e.m. vrijdag 29 september 2018 zeeklas derde graad 

vrijdag 29 september 2017 sportdag 1ste en 2de graad 

woensdag 4 oktober 
studiedag leerkrachten (vrijaf voor 

de leerlingen) 

maandag 9 oktober 2017 lokale verlofdag 

maandag 16 oktober 2017 schoolfotograaf 

zaterdag 28 oktober 2017 
tot en met zondag 5 november 2017 

herfstvakantie 

dinsdag 7 en donderdag 9 november 2017 oudercontact lager/kleuter 

zaterdag 11 november 2017 gedachtenisviering 

zaterdag 25 november 2017 mosselfestijn 

woensdag 29 november 2017 
studiedag leerkrachten  

(vrijaf voor de leerlingen) 

maandag 4 december 2017 Sinterklaas op school 

zaterdag 23 december 2017 
tot en met zondag 7 januari 2018 kerstvakantie 

zondag 21 januari 2018 rondleiding nieuwe ouders 

dinsdag 30 januari en donderdag 1 februari 
2018 

oudercontact 5de en 6de leerjaar 

vrijdag 3 februari 2017 lokale verlofdag 

zaterdag 10 februari  
tot en met zondag 18 februari 2018 

krokusvakantie 

vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018 boekenfeest 

woensdag 15 maart 2017 
studiedag leerkrachten (vrijaf voor 

de leerlingen) 

dinsdag 20 en donderdag 22 maart 2018 oudercontacten 1ste en 2de graad 

zaterdag 31 maart tot en met 
zondag 15 april 2018 

paasvakantie 

zaterdag 21 april 2018 tuindag 

woensdag 25 april 2018 
studiedag leerkrachten (vrijaf voor 

de leerlingen) 

dinsdag 24 en donderdag 26 april 2018 oudercontacten kleuter  

maandag 30 mei 2018 lokale verlofdag 

dinsdag 1 mei 2018 dag van de arbeid (vrijaf) 

zaterdag 5 mei 2018 schoolfeest 

donderdag 10 mei t.e.m. zondag 13 mei 2018 hemelvaartweekend 

maandag 14 mei 2018 schoolreizen lager 
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vrijdag 18 mei 2018 schoolreizen kleuter 

maandag 21 mei 2018 pinkstermaandag (vrijaf) 

maandag 28 mei t.e.m. vrijdag 1 juni 2018 bosklas tweede graad 

zaterdag 2 juni eerste communie 

dinsdag 5 juni 2017 
oudercontact 3de kleuterklassen + 

infoavond niveaugroepen 

vrijdag 8 juni 2018 schoolreizen kleuter 

vrijdag 16 juni 2017 uitzwaaifeest 3de kleuterklassen 

woensdag 20 juni 28 t.e.m. vrijdag 22 
november 2017 

boerderijklas 1ste leerjaar 

donderdag 28 juni 2018 proclamatie zesde leerjaar 

vrijdag 29 juni 2018 laatste schooldag 
 

 


