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Welkom! 
 
Jij helemaal jezelf! 

Goed zoals je bent, 

een schakel in onze ketting, 

een nieuwe kleur in onze school, 

een veelzijdig stukje 

van onze puzzel. 

We willen je graag leren kennen. 

We willen samen met jou een stukje op weg gaan. 

We wensen je veel zon op die weg, vriendschap en vertrouwen, 

mensen met een luisterend oor en een warm hart. 

Eerlijke kansen, veiligheid, hier en daar een schuilplaats … 

We willen je daarbij graag helpen. 
 

Welkom en fijn dat je er bent! 
 

 

 

 

 

Geachte ouders, 

 

Wij zijn blij dat u onze school hebt gekozen voor het onderwijs en de opvoeding van uw 

kind. 

Ons schoolteam zal zich ten volle inzetten om uw kind de kansen te geven zich volledig 

en evenwichtig te ontplooien. 

Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken. 

De verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt natuurlijk in de eerste plaats bij u.  

Wij vertrouwen er dan ook op dat u mee zal proberen het opvoedingsproject dat onze 

school uittekent, waar te maken en dat u uw kind aanmoedigt om de afspraken na te 

leven. 
 

We wensen u en uw kind(-eren) een aangenaam schooljaar toe. 

 

 

Het schoolteam 
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1. WIE IS WIE IN ONZE SCHOOL? 
 

1.1.  Structuur 
 

Administratief bekeken, bestaat onze school uit twee basisscholen die elk zowel 

kleuter- als lager onderwijs verstrekken voor meisjes en jongens.  

De ene school heeft als vestigingsplaats Kerkplein 4, de andere Kloosterstraat 4.  

Elke school heeft haar eigen directie en eigen personeelsleden.  
 

Pedagogisch bekeken vormen beide scholen echter één pedagogische eenheid en is de 

samenwerking zo nauw dat het geheel één school lijkt met twee directieleden. 

 

 

1.2.  Het schoolbestuur 
 

Het schoolbestuur organiseert het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk 

voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een 

goed verloop van het onderwijs. Je kan hierover meer lezen op de website van de school. 

Het schoolbestuur is een vereniging zonder winstgevend doel.  

De benaming en het adres luiden: 

 

Vrije Basisschool Merksplas VZW 

Kloosterstraat 4 

2330 Merksplas 

tel. 014/63 30 00 

fax 014/63 46 16 

info@vbsmerksplas.be    

www.vbsmerksplas.be    

 

De briefwisseling verloopt ook via bovenstaand adres. 

 
De leden van het schoolbestuur: 

 

Voorzitter:  André Berghmans 

Secretaris:  Ludo Verheyen 

Penningmeester:   Jan Van  Kerckhoven 

Andere leden:  Jeanne Aerts - Kools 

Gaston Belmans 

May Verhoeven-Beuls 

Harrie van der Vloet 

Daniëlle  Brosens 

Chris Pelckmans – Mertens 

Bart Boeckx 
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1.3. Scholengemeenschap 
 

Met de Vrije Basisschool van Merksplas, de Vrije Basisschool van Vlimmeren en de drie 

scholen uit het basisonderwijs van het St.-Jozefcollege van Turnhout vormen we de 

scholengemeenschap “Taxandria”. Tussen de scholen is per 1 september 2005 een 

contract afgesloten van 6 jaar, wat op 1 september 2011 voor 3 jaar vernieuwd werd en 

op 1 september 2014 voor 6 jaar vernieuwd werd. Om het christelijk pedagogisch 

project van onze school blijvend te kunnen waarborgen, werd besloten om deze 

scholengemeenschap binnen het vrij onderwijs te vormen. 

 

De bedoeling is dat in de toekomst zulke contracten uitgroeien naar een nauwe 

samenwerking. 

Er wordt voorzien in een statutair beleidsondersteunend en administratief kader voor 

alle scholen. Elke school ontvangt een puntenenveloppe. Deze punten kunnen worden 

omgezet in ambten als beleids- en ondersteunend personeel. Dit zijn dan 

beleidsmedewerkers voor Zorg, Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en 

administratieve medewerkers. Door dit statutair kader zal het draagvlak van de 

basisschool gevoelig versterkt worden. 

 

Onze scholengemeenschap telt ongeveer 1650 leerlingen. Hiermee komen we ver boven 

het vereiste minimumaantal van 900 leerlingen. 

   

 

1.4.  De pedagogische begeleidingsdienst 
 
Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet het schoolbestuur een beroep op de 

pedagogische begeleidingsdienst van het bisdom Antwerpen. Deze dienst werkt nauw 

samen met de directie en de leerkrachten om het pedagogisch project en het 

schoolwerkplan te plannen en uit te bouwen.  
 
 

1.5.  Het personeel 
 

Directie: 

School        tel. 014 / 63 30 00 

        fax. 014 / 63 46 16 

www.vbsmerksplas.be 

 info@vbsmerksplas.be  

 

Koen Thoné        tel. 014 / 63 51 59  

        GSM 0494 / 87 24 44 

Ronny Das       tel. 014 / 63 55 53  

 
Secretariaat: 

Els Claes - Brosens      tel. 014 / 75 54 01  

Suzy Cuypers - Jansen            tel. 014 / 55 66 24 
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Leerkrachten van de kleuterschool: 

2,5-jarigen Heidi Jacobs - Lavrysen     tel. 014 / 63 28 36 

 

3-jarigen Maggy Geerts - Sommen en   tel. 014 / 63 50 88 

 Hanne Ramsdonck (duo)    tel. 0479/46 13 29 

 Nique Hoefnagels    tel. 03/322 54 90 

 Kim Wens    tel. 0499/08 38 66   

 

4-jarigen    Sonja Geens - Embrechts   tel. 014 / 63 27 40 

    Els Vendrig - Wagemans  en   tel. 0496 73 04 23 

 Hanne Ramsdonck (duo)    tel. 0479/46 13 29 

 

5-jarigen  Lief Scheyltjens - Mertens   tel. 014 / 63 57 98 

 Hilde Eysermans - Nijs    tel. 014 / 63 36 58 

 Evelien Vanhoudt    tel. 0498/22 97 30 

 
Zorg: 

 Kathleen Renders - Aerts    tel. 0474/47 84 59 

 

Bewegingsopvoeding:  

                    Ann Quirijnen - Van Gorp     tel. 014 / 63 12 88 

 Hanne Ramsdonck     tel. 0479/46 13 29 

 

Kinderverzorgster:  

 Helga Van Bergen     tel. 014 / 63 22 81  

 

Leerkrachten van de lagere school: 

1ste leerj.  Jeanine Schuermans - Coenen     tel. 014 / 63 23 02 

 Hilde De Cordt - Van der Schoot en tel. 03 / 314 91 01 

 Mai Kustermans - Van De Locht (duo) tel. 03 / 669 83 62 

 Sabine Dijkmans - Nijs     tel. 0479/ 46 66 09 

  

2de leerj.   Yannick Verhoeven     tel. 0497 / 93 97 57 

      Ilse Joris - Vanhove     tel. 014 / 61 83 79 

 

3de leerj. Peggy Geypen – Verbist    tel. 014 / 71 47 74 

 Sandra de Swart - Sneyers    tel. 014 / 63 59 92 

 

4de leerj. Katrijn Van Dun - Sysmans *   tel. 014 / 71 46 78 

 Ellen van De Weyer *    tel. 0495 / 47 53 64 

    In duo met Peter Van den Bosch  tel. 0473/93 40 37 

    Stef Van de Leur    tel. 0472/77 05 69 

 

5de leerj. Anke Van Gael - Beerten     tel. 0486 / 47 78 46 

    Kris Thoné - Voeten      tel. 014 / 63 51 59 

    Diane Peeraer - Roelen     tel. 014 / 43 38 87 
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6de leerj. Ann Van Royen - Huet     tel. 014 / 63 34 54 

 Hilde Melis – Vorsselmans    tel. 014 / 63 59 89 

 

Zorg- en  taakleerkrachten:    

 May Sommen - Vorsselmans   tel. 0496/ 96 28 89 

 Mia Peeraer - Van Dyck    tel. 014 / 63 11 43 

    Greet Daeleman - Loomans    tel. 03 / 309 49 22   

 

Lichamelijke opvoeding: 

 Jovanna Verheyen     tel. 014/ 70 84 27  

 Paul Pacquée     tel. 03 / 666 52 73 
         

Dienstpersoneel: 

 Chris Verhoeven - Van Accom  

 Bertha Van Steenbergen - Adriaensen 

 Lian Van Deuren – Van Tilburg 
 

Voor- en naschools toezicht: 

Lisette Vervoort (ma-di-woe-do)  ’s morgens  

Luc Spaenenburg (vrij)    ’s morgens  

 Noëlla Baeyens     ‘s avonds  

 

 

1.6.  De klassenraad 
 

De klastitularis(-sen), de zorgjuf en de directeur vormen samen de klassenraad.  

Indien de directeur of de klastitularis(-sen) het nodig achten, kan de klassenraad 

uitgebreid worden met andere leerkrachten en/of CLB-begeleider(s) van de betrokken 

leerlingengroep. De klassenraad bespreekt op regelmatige basis de ontwikkeling van de 

kinderen. De klassenraad oordeelt onder andere over het al dan niet toekennen van het 

getuigschrift basisonderwijs, over het overgaan naar een volgend leerjaar en adviseert 

wanneer orde- en tuchtmaatregelen worden overwogen. 

 

 

1.7.  De ouderraad 
 

Ouders en school hebben elkaar nodig om tot een optimale opvoeding van de kinderen te 

komen. Altijd blijven ouders de eerstelijns en ook de belangrijkste verantwoordelijken 

voor de opvoeding van hun kinderen. De school vormt echter een onmisbare schakel 

tussen het gezin en de maatschappij. Ouders en school moeten dus in elkaars verlengde 

samenwerken aan de opvoeding. 

 

Het doel van de ouderraad is de opvoeding en het onderwijs van de school te 

ondersteunen op een positieve, kritische manier. Samenwerking en doorstroming van 

informatie zijn hier twee sleutelbegrippen. 

 

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op deze school. De 
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voornaamste taak bestaat erin alle mogelijke initiatieven te ontwikkelen om de banden 

tussen de ouders, de kinderen, de leerkrachten en de directie te versterken.  

Ieders mening is belangrijk. Dit gebeurt onder andere door het inrichten van 

informatieavonden, het verlenen van ‘hand- en spandiensten’ bij schoolse activiteiten, 

acties voor veiliger verkeer van en naar school, het aankopen van didactisch materiaal ... 

 

U kunt bij de leden van de ouderraad altijd terecht met problemen, vragen, ideeën  

en/of voorstellen. 

 

De leden van de ouderraad schooljaar 2016 - 2017: 

 
Voorzitter: Aerts  Leen smoutsaerts@telenet.be 014 / 47 82 80 

Ondervoorzitter: Loomans Sandra verhoeven-loomans@telenet.be 0497 16 94 58 

Secretaris: Huysmans  Dave davehuysmans@gmail.com 014 /73 13 05 

Penningmeester: Van Dorst Paul paul.van.dorst@telenet.be 014 / 71 65 99 

     

Afgevaardigde Aerts Leen smoutsaerts@telenet.be 014 / 47 82 80 

Schoolraad: Peeraer  Marc peeraer.marc@telenet.be 014 / 31 77 71 

 Vos  Marjolein jochems_vos@skynet.be 0476 86 11 02 

     

Andere leden:     

 Bruneel Hans hans.bruneel3@telenet.be 014 / 63 59 07 

 Deboel Els els_deboel@hotmail.com 014 / 71 44 63 

 De Meyer Ilse ilsedemeyer@skynet.be 014 / 68 72 05 

 Lauwers Lies lauwers.lies@telenet.be 014 / 43 12 68 

 Melis Kurt kurtm@pandora.be 014 / 63 59 89 

 Nagels Roel Roel.nagels@telenet.be 0497 87 59 02 

 Noyen Ben coolen_ben@hotmail.com 0471 66 24 67 

 Pelkmans André chapeau8@telenet.be 014 / 63 23 35 

 Quirijnen 

Tippel 

Jan 

Maya 

janquirijnen@telenet.be 

tippelmaya@gmail.com 

014 / 70 76 87 

0496 92 05 89 

 Vandeweyer Bieke biekevdw@hotmail.com 014 / 75 59 71 

   Verhoeven  

Verheyen 

Kristof 

Wim 

Kristof.verhoeven@hotmail.com 

willem206@hotmail.com 

0471 89 48 45 

0498 68 38 13 

 Vervoort  Peter petervervoort1@hotmail.com 0493 63 57 03 

     

 
 

1.8.  De schoolraad 
 

Bij toepassing van het decreet van 23 oktober 1991 betreffende de medezeggenschap 

in het gesubsidieerd onderwijs werd in onze school een schoolraad opgericht. Deze raad 

is samengesteld uit vertegenwoordigers van het schoolbestuur, de ouders, het personeel 

en de lokale gemeenschap.   

Zij bespreken allerlei zaken die een weerslag hebben op het algemeen schoolleven.  

De schoolraad vergadert minstens driemaal per schooljaar. Alle participanten kunnen 

onderwerpen ter bespreking aanbrengen.  
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De leden vand de schoolraad: 
 

Voor het schoolbestuur:  Jeanne Kools 

Harrie van der Vloet 

Voor de ouders:  Marjolein Vos    

Marc Peeraer 

Voor de leerkrachten:  Maggy Sommen 

Hilde Nijs 

Voor de plaatselijke gemeenschap:  May Thoné (voorzitter) 

Maj Sas ( plaatsvervangend voorzitter) 

Door Van Schaeren 

Secretaris:  Imelda van Ravestyn-Lauwers 

 

 

1.9.  Het CLB en zijn werking 
 

Onze school werkt samen met  

Vrij CLB – Kempen 

Vestigingsplaats 

HOOGSTRATEN 

 

Gravin Elisabethlaan 2    Openingsuren  

2320 Hoogstraten     op schooldagen :  

Tel.   03 / 314 39 70     van 09.00 u. tot 12.00 u. 

Fax. 03 / 314 90 75     van 13.00 tot 16.30 u. 

E-mail : hoogstraten@clb-kempen.be     De 2de en 4de donderdag van de maand 

Website: clb-kempen.be    geopend tot 18u30. 

        

Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. 

U kunt met de medewerkers ook (telefonisch) afspraken maken voor andere 

gespreksuren. 

Het CLB sluit van 15 juli tot 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met 

uitzondering van twee dagen in de kerstvakantie. 

Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. U belt best voor een 

afspraak, zodat de medewerkers u vlot kunnen verder helpen. 

 

CLB-medewerkers in onze school : 

 

Hilde Vinckx, pedagoge 

hildevinckx@clb-kempen.be 

 

Ann Bosmans, maatschappelijk werker 

annbosmans@clb-kempen.be 

 

Marie Boonen, schoolarts 

marieboonen@clb-kempen.be 
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Jef Schoofs, sociaal verpleegkundige 

jefschoofs@clb-kempen.be 

 

Wij voorzien vaste contactmomenten (zitdagen) in de school. Op deze momenten is het 

mogelijk de CLB-medewerkers in de school te spreken. Je belt of mailt best op 

voorhand om een afspraak met één van onze medewerkers te maken. 

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?  

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding 

voor leerlingen, ouders en scholen.  

Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.  

 

Je kunt naar het CLB... 
• als je kind ergens mee zit of zich niet 

goed in zijn vel voelt; 
• als je kind moeite heeft met leren; 
• voor studie- en beroepskeuzehulp; 
• als er vragen zijn over je kind zijn/haar 

gezondheid, lichaam... ; 
• als je kind vragen heeft rond seks, 

vriendschap en verliefdheid; 
• met vragen rond inentingen. 

Je kind moet naar het CLB... 
• op medisch onderzoek; 
• als het te vaak afwezig is op school 

(leerplicht); 
• voor een overstap naar het 

buitengewoon onderwijs; 
• om vroeger of net later aan de lagere 

school te beginnen; 
• bij een niet zo voor de hand liggende 

instap in het eerste leerjaar A of B van 
het secundair onderwijs. 

Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als 

je kind jonger is dan 12 jaar. De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen. 
 

Op onderzoek: het medisch consult 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij 

de CLB-arts en verpleegkundige. Die onderzoeken zijn 

verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste 

leerjaren, in het buitengewoon onderwijs in de 1ste en 2de 

kleuterklas en verder om de twee jaar.  

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de 

verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Je 

kunt ook een afspraakje maken op een later tijdstip.  

De onderzoeken kunnen door een andere arts uitgevoerd 

worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan 

verbonden. Die vraag je best aan je CLB. 

 

 

 

Inentingen  

Welke inentingen kan je 

krijgen? 

Het CLB biedt gratis inentingen aan. 

Daarbij volgen we het 

‘vaccinatieprogramma’ dat door de 

overheid is aanbevolen.  

Om ze te krijgen, moeten de ouders 

toestemming geven.  

• 1ste lj. LS 6 / 7 

jaar 

Polio (Kinderverlamming), 

Difterie (Kroep), Tetanus 

(Klem), Kinkhoest 

• 5de lj. LS 10 / 11 

jaar 

Mazelen, Bof (Dikoor), 

Rubella (Rode hond) 

   

• 1ste kleuterklas 3 / 4 

jaar 
• 2de kleuterklas  4 / 5 

jaar 
• 1ste  Leerjaar 6 / 7 

jaar 
• 3de  Leerjaar 8 / 9 

jaar 
• 5de  Leerjaar 10 / 11 

jaar 
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• 1ste lj. 
secundair 

12 / 13 

jaar 

Hepatitis B (Geelzucht) 2x 

en bij meisjes 

Baarmoederhalskanker 3x 

• 3de lj. 
secundair 

14 / 15 

jaar 

Difterie, Tetanus, 

Kinkhoest 

 

CLB-dossier 

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles 

wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan 

enkele regels: 
• In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  
• We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.  
• We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie 

minderjarigen’.  
 

Het dossier inkijken?  

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. 

Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de  toestemming van de 

leerling. Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan mag je als ouders of voogd het dossier 

inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor 

gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.  

 

Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel 

altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag 

niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.  

 

Je kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je 

wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we 

verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.  

 

Naar een andere school? 

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die 

school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven 

we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over 

leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. 

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 

10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) 

CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.  

 

En later? 

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB, 

te tellen vanaf het laatste medisch consult. 
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2. ONZE SCHOOLWERKING 
 

 

2.1.  Lesuren 
 

De kleuteractiviteiten en de lessen van de lagere school worden gegeven: 

 

-   in de voormiddag van 8.30 uur tot 12.05 uur (ook op woensdag) 

-   in de namiddag van 13.30 uur tot 15.40 uur. 

-   op vrijdagmiddag eindigen de lessen om 15.00 uur. 

 

 

2.2.  Brengen en ophalen van kinderen 
 

Gedurende de eerste schoolweek mogen de jongste kleuters tot bij de juf in de klas 

gebracht worden. 

Vanaf de 2de week brengt u uw kleuter tot bij de juf op de speelplaats vanaf 8.15 uur 

en 13.15 uur. 

 

's Middags en 's avonds mag u uw kleuter afhalen aan de tuintjes van de klas. 

De leerlingen van de lagere school wachten op de speelplaats. 

Kinderen die niet op de speelplaats worden afgehaald, zullen door de leerkrachten 

begeleid worden en in de Leopoldstraat en de Kloosterstraat eventueel worden 

overgezet. 
 

We willen de ouders vragen om hun auto niet te parkeren in de Kloosterstraat voor de 

school en het speelplein.  

Er is ook fietsenstalling voor de ouders op het marktplein voorzien. 

 

De leerkrachten verzekeren het toezicht 's morgens vanaf 8.15 uur. Wie vroeger naar 

school komt, moet zich melden bij Lisette Vervoort (ma-di-woe-do) of Luc Spaenenburg 

(vrij), die het voorschools toezicht doen. Het naschools toezicht doet Noëlla Baeyens. 

De school organiseert zelf een opvang van drie kwartier voor en drie kwartier na de 

schooluren. Kinderen die langer opvang nodig hebben, gaan onder begeleiding 

onmiddellijk na de school naar kinderclub De Spetter. 

 

Denk er aan dat je tijdens de lesuren de school enkel kan betreden via de ingang 

Kloosterstraat. De blauwe poorten en de ingang Kerkplein zijn dan gesloten. 

 

 

 

2.3.  Opvang  voor en na de schooluren 
 

Het gemeentebestuur subsidieert de buitenschoolse en de naschoolse kinderopvang in 

de school.  

Een medewerker zorgt voor de opvang van de kinderen voor en na de klasuren: 
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 - 's morgens vanaf 7.45 uur 

 - 's avonds tot 16.25 uur (vrijdag tot 15.45 uur) 

 - woensdagnamiddag tot 12.50 uur 

De opvang is in de eetzaal die u via de hoofdingang van de Kloosterstraat kan bereiken. 

Wanneer u uw kinderen ophaalt, gelieve dit dan te melden aan de persoon die toezicht 

houdt. 

 

De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar die 's avonds nablijven, krijgen 

studie onder toezicht van een leerkracht (tot 16.25 uur – niet op woensdag en vrijdag).  

Wie in de studie blijft en alleen naar huis moet gaan, moet tot 16.25 uur in de studie 

blijven en mag niet vroeger vertrekken. 

Jongere leerlingen kunnen op vraag van de ouders aan de directie ook toegelaten worden 

in de studie. 

 

De kosten voor dit toezicht en voor de studie bedragen € 0,40. 

 

Buitenschoolse opvang De Spetter  

Pastorijstraat 7 – tel. 014/43 58 93 www.merksplas.be rubriek kinderopvang 

Wij werken altijd met inschrijvingen. 

 

Openingsuren: 

- Op snipper- en vakantiedagen : van 7.00 uur tot 18.30 uur. 

- Tijdens het schooljaar :  

-  van 7.00 uur tot 8.30 uur en van 15.30 uur tot 18.30 uur 

-  woensdagnamiddag van 12.05 uur tot 18.30 uur 

-  vrijdagnamiddag van 15.00 uur tot 18.30 uur 

Kleuters waarvoor een hele schooldag te lang duurt kunnen op maandag-, dinsdag-, 

donderdag- en vrijdagnamiddag slapen bij doezel en dut.  Zij worden om 12.05 opgehaald 

in de school.   

 

De kosten voor de opvang : 

- Voor- en naschools wordt er € 0,85 gerekend per begonnen half uur. 

- Tijdens vakantiedagen wordt het 3-uren tarief aangerekend: 

- meer dan  6 uur:  € 12,00 

- tussen 3 en 6 uur: € 7,00 

- minder dan  3 uur: € 4,50  

Op woensdagmiddag en voor Doezel en Dut wordt het goedkoopste tarief aangerekend 

(voor- en naschools tarief of vakantietarief). Wanneer meerdere kinderen van 

hetzelfde gezin op hetzelfde moment gebruik maken van de opvang krijgen zij elk een 

korting van 25 %.  Tussendoortjes en drank zijn in de prijzen inbegrepen. 

 

2.4.  De schoolrekening 
 

Hieronder vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen 

vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven.  Verplichte 

uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen.  Zaken die de school als enige 

aanbiedt, koopt u verplicht op school.  Er zijn ook zaken die u zowel op school als ergens 
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anders kunt aankopen.  Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet 

verplicht moet aankopen of activiteiten waar u niet verplicht aan moet deelnemen, maar 

als u ze aankoopt of eraan deelneemt, moet u er wel een bijdrage voor betalen.  Voor 

sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen 

vermeld. Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf.  We geven daarvoor 

richtprijzen.  Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal 

liggen: het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn.  Het schoolbestuur baseert 

zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig 

schooljaar kostte. Deze lijst werd overlegd in de ouderraad. 

Vijf maal per jaar krijgen de leerlingen een rekening met daarop de eventuele kosten 

voor tijdschriften, turnuniform, drank, zwemmen, opvang, uitstappen en dergelijke.  

In geen geval mag de totale jaarrekening van verplichte activiteiten per lagere school 

kind € 85 overschrijden. Voor een kleuter is dit € 45. Voor de meerdaagse uitstappen 

(boerderijklas, musicaklas, Kemmelklassen) mag van de totale som maximaal € 420 per 

kind tijdens de ganse schoolloopbaan aan de ouders doorgerekend worden. 

 

Gelieve met het volgende rekening te houden : 

� Vul het overschrijvingsformulier aan met uw bankrekening, de datum en uw 

handtekening. Wijzig niets aan de gegevens. Voeg dus ook geen bedragen van 

verschillende kinderen samen. Indien u twijfelt aan de correctheid van de rekening, 

neemt u contact met directie maar schrijf geen ander bedrag over dan dat wat 

vermeld staat op de overschrijving. 

� Bezorg dit formulier aan uw bankinstelling. 

� U kan de rekening ook contant betalen bij een agentschap van Fortis  

(overschrijvingsstrook meenemen). 

� Indien u de overschrijving zelf verwerkt, zorg er dan voor dat u de nummers van de 

gestructureerde mededeling correct overneemt. 

 

Er dient dus geen geld mee naar school gebracht te worden. 

Na elke rekening kan u via een invulblad aanduiden wat uw kind(eren) in de school wil(len) 

gebruiken. 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de 

schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige 

rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te 

splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen 

we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, 

blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de 

afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben. 

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact 

opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een 

aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. 

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft 

zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden 

nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste 

instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we 

overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment 

kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. 
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Bij  ongewettigde afwezigheden en annulering kunnen kosten worden aangerekend. Dat 

gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.  

 

Verplichte activiteiten:  

 

De bijdrage bedraagt (richtprijs):  

Dit behoort tot de maximumfactuur: 

Zwemlessen: 

1ste leerjaar 

2de leerjaar 

3de leerjaar 

4de leerjaar 

5de leerjaar 

6de leerjaar 

 

 

€ 1,75 per beurt (9 beurten) 

€ 1,75 per beurt (18 beurten) 

Gratis                (18 beurten) 

€ 1,75 per beurt (9 beurten) 

€ 1,75 per beurt (9 beurten) 

€ 1,75 per beurt (9 beurten) 

 

Schooluitstappen en studiereizen: 

Eendaags of deel van een dag: 

 

 

Per uitstap wordt de prijs vermeld op de 

infobrief en aangerekend op  de schoolrekening.  

( ev. maaltijden + drankjes zelf mee te brengen) 

Kermis: 

1ste leerjaar + kleuterschool 

 

€ 3 

 

Culturele activiteiten:  

Theater Zuidervis (heel de shool) 

MOOOV  

 

€ 5  

€ 6 

 

Sportactiviteiten: 

Sportdag lagere school 

Sportdag kleuterschool 

Schaatsen (5de en 6de leerjaar) 

 

 

gratis 

gratis 

€ 5,5 

 

Jeugdauteur : 

Lagere school 

 

Gratis 

  

Verplichte kost:  

 

De bijdrage bedraagt (richtprijs): 

Dit komt bovenop de maximumfactuur: 

Gymkledij:  

(aankoop in het 1ste leerjaar en mogelijk op latere 

leeftijd) 

T-shirt met logo 

Blauwe broek 

 

 

 

€ 10 

€ 6 

Facultatief en niet-verplichte activiteiten: 

U kunt vrij intekenen op het volgende: 

De bijdrage bedraagt (richtprijs): 

Dit komt bovenop de maximumfactuur: 

Tijdschriften : (enkel jaarabonnementen) 

2,5-jarigen + 1ste kleuterklas – Dopido 

2de kleuterklas – Dokadi 

3de kleuterklas - Doremi 

 

€ 33 per jaar 

€ 33 per jaar 

€ 33 per jaar 



 Inlichtingen 2016-2017 16 

1ste + 2de leerjaar - Zonnekind 

3de + 4de leerjaar - Zonnestraal 

5de + 6de leerjaar – Zonneland 

 

€ 36 per jaar 

€ 36 per jaar 

€ 36 per jaar 

Schoolsport:  

SVS 

 

 

gratis 

 

Opvang:  

Voor- en naschools toezicht (in de school) 

Studie 

 

 

€ 0,40 

€ 0,40 

Dranken*: 

voor de dranken wordt een forfaitair bedrag per 

schoolrekening berekend. (zie berekening 

middagrefter + middagtoezicht) 

Water 

AA-melk 

Appelsap 

 

 

 

 

Gratis 

€ 8,60 per schoolrekening 

€ 10,42 per schoolrekening 

 

Middagrefter + middagtoezicht* : 

1 of 2 middagen + water 

3 of 4 middagen + water 

1 of 2 middagen + melk 

3 of 4 middagen + melk 

1 of 2 middagen + appelsap 

3 of 4 middagen + appelsap 

 

 

€ 5,28 per schoolrekening 

€ 10,56 per schoolrekening 

€ 8,58 per schoolrekening 

€ 17,16 per schoolrekening 

€ 9,37 per schoolrekening 

€ 18,74 per schoolrekening 

Dinsdag - fruitdag: 

Koopt een stuk fruit op school 

 

€ 0,35 euro per stuk 

  

 

 

Facultatief en niet-verplichte activiteiten: 

 

De bijdrage bedraagt (richtprijs): 

Dit behoort tot de maximumfactuur extra-

muros: 

Meerdaagse uitstappen: 

Boerderijklassen (2de leerjaar):  

Musicaklassen (4de leerjaar): 

Kemmelklassen (6de leerjaar):  

 

€ 80 

€ 170 

€ 170 

 
 

* Ook om ’s middags over te blijven op school wordt een forfaitair bedrag berekend voor 

het gebruik van de eetzaal + een drankje en een vergoeding voor het middagtoezicht. 

Hiervoor werden alle refterdagen geteld, verminderd met 8 beurten gratis en verdeeld 

over de vijf schoolrekeningen. Dit met een onderscheid voor wie 1 of 2 keer per week 

blijft eten en wie 3 of 4 keer per week blijft eten.  

Pas als uw kind 5 opeenvolgende dagen ziek is, zullen we een verrekening maken. 
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2.5.  Speeldagen in de klassen van de jongste kleuters 
   

vrijdag 21 oktober 2016 tussen 13.30 uur en 15.00 uur 

vrijdag 16 december 2016 tussen 13.30 uur en 15.00 uur 

woensdag 22 februari 2017 tussen 10.30 uur en 12.00 uur 

vrijdag 24 maart 2017 tussen 13.30 uur en 15.00 uur 

woensdag 24 mei 2017 tussen 10.30 uur en 12.00 uur 

vrijdag 16 juni 2016 tussen 13.30 uur en 15.00 uur 

 

 

 

2.6. Infoavond voor nieuwe kleuters 
 

De ouders van de kinderen die voor de eerste maal naar school gaan komen, worden op 

maandag 12 december 2016 om 19.30 uur uitgenodigd voor een informatieavond over 

de klas- en schoolwerking.  

Een dergelijke informatieavond vindt ook plaats op maandag 24 april 2017 om 19.30 

uur. 

 

U kunt uw kind inschrijven bij de directie tijdens de schooldagen of na afspraak. Indien 

mogelijk gebeurt dit tenminste een week voor uw kind tweeënhalf jaar wordt, ook al 

komt het veel later naar school. Trouwboekje van de ouders of identiteitsbewijs van het 

kind of kopie geboorteattest meebrengen a.u.b. 

 

 

2.7. Belangrijke data 
 

De kalender die u maandelijks ontvangt, houdt u op de hoogte van de belangrijkste 

activiteiten. Nu al geven wij hieronder de reeds bekende data zodat u hiermee vooraf 

rekening kan houden. 

 

- Maandag 5 september 2016 om 19.30 uur: ouderavond kleuterschool + L1 

- Donderdag 8 september 2016 om 19.30 uur: ouderavond lagere school (L2 – L6) 

- Dinsdag 27 september 2016 tot vrijdag 30 september 2016: kemmelklassen L6 

- Dinsdag 22 november 2016 en donderdag 24 november 2016: grootouderfeest  

- Maandag 20 februari 2017 tot 24 februari 2017: musicaklassen L4 

- Zaterdag 6 mei 2017: Eerste communie 

- Zondag 7 mei 2017: Plechtige communie en vormsel 

- Zaterdag 13 mei 2017: schoolfeest 

- maandag 29 mei 2017 tot woensdag 31 mei 2017: boerderijklassen L2 

- Vrijdag 23 juni 2017: diploma-uitreiking 5-jarigen 
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- Donderdag 29 juni 2017: diploma- uitreiking + afscheid schoolverlaters 

- Vrijdag 30 juni 2016: laatste schooldag 

 

 

2.8.  Kalender van vakantiedagen  
 

Hieronder vindt u de vakantiedagen voor het volgende schooljaar. 

Ook de pedagogische studiedagen zijn hierbij vermeld. 
 

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen 

Donderdag 1 september 2016 om 08.30 uur. 

 

Vrije dagen van het eerste trimester 

Maandag 3 oktober 2016: vrije dag na de Kermis 

Herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2016 tot en met zondag 6 november 2016. 

Donderdag 10 november 2016: pedagogische studiedag = vrije dag voor de kinderen 

Vrijdag 11 november 2016: Wapenstilstand 

 

Kerstvakantie 

Van maandag 26 december 2016 tot en met zondag 8 januari 2017. 

 

Vrije dagen tweede trimester 

Woensdag 8 februari 2017: Pedagogische studiedag = vrije dag voor de kinderen 

Krokusvakantie: van maandag 27 februari 2017 tot en met zondag 5 maart 2017. 

 

Paasvakantie 

Van maandag 3 april 2017 tot en met maandag 17 april 2017. 

 

Vrije dagen derde trimester 

Maandag 1 mei 2017: Dag van de arbeid = vrije dag 

Maandag 8 mei 2017: facultatieve vrije dag na Vormsel en Eerste Communie 

Donderdag 25 mei 2017: Hemelvaartsdag 

Vrijdag 26 mei 2017: brugdag 

Maandag 5 juni 2017: Pinkstermaandag 

 

De zomervakantie vangt aan op zaterdag 1 juli 2017. 
 


