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WELKOM OP ONZE SCHOOL! 
   

     

INFOBROCHURE SCHOOLJAAR 2022-2023 

 

 
 

 
   

     

 

 

 

VOELT U ZICH THUIS OP ONZE SCHOOL? 

Als ouder hebt u bewust gekozen voor onze school. Bedankt voor het vertrouwen.  

 

 

Onze taak is om uw kind(eren) te onderwijzen en op te voeden.  

Dit laatste is een gedeelde taak tussen u (de ouders) en het schoolteam. 
Communicatie is hierbij heel belangrijk! We streven naar een lage “schooldrempel”, waarbij u als 

ouders steeds welkom bent met vragen, opmerkingen of suggesties.  

We passen ons onderwijs zoveel mogelijk aan, aan de noden van elk kind. 
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WIE IS WIE OP ONZE SCHOOL?   

     

Directie   

Carmen Bauwens   

Lynn De Lannoy 

 

 

Leerkrachten 
 

kleuter 1KA Ellen Lyppens / Lien Baetens 

 1KB Caroline Bauwens / Lien Baetens 

 2K Fien De Vuyst 

 3K Astrid Claus / Lien Baetens 

   

lager 1 Celine Van Den Bossche 

 2 Katrien Van Droogenbroeck 

 3 Shana Roggeman 

 4 Ilse Bracke 

 5 Evelien Drapier / Elien Verneert 

 6 Eline Coleman 

 

 

Zorgcoördinator kleuter: Lieve Rauwoens 

Zorgleerkracht kleuter: Leen Van Der Stricht / Vera Malfroy 

Zorgcoördinator lager: Lieve Rauwoens 

Zorgleerkracht lager: Lieve Rauwoens / Mieke Cassiman / Elien Verneert 

Gym: Vera Malfroy en David Douchy 

ICT:  Koen Claessens   

     

Administratie   

Michèle Staelens   

Suzanne Audenaerde  

Vanessa Lievens 

   

Opvang   

Sabine Van Acker   

Leen Depoorter   

 

Kinderverzorgster 

Leen Depoorter 
     

Onderhoud   

Leen Depoorter en Elsie De Vlieger 

   

Klusjesman   

Geert Van Hoecke   
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Het schoolreglement is een officieel document dat u dient te lezen en ter goedkeuring 

ondertekenen. Elk jaar komt er indien nodig een bijlage met nieuwe gegevens. Het schoolreglement 

kan u steeds raadplegen op onze website.   

Deze infobrochure is een makkelijkere aanvulling op het schoolreglement. De kinderen vanaf het 

derde leerjaar zijn zeker al in staat om dit eens zelf te lezen.    

Om u te helpen de nodige informatie vlug terug te vinden hebben we de rubrieken alfabetisch 

gerangschikt.   
   

Afwezigheden   
Zie schoolreglement   
   

Brengen en halen   
Tussen 7.00u en 8.00u  ’s ochtends kunnen de kinderen in de opvang terecht. Breng uw kind tot bij 
Sabine of Leentje zodat er een overdracht is geweest. Verwittig bij afwezigheid van uw kind de 

directie.   

Afhalen ’s middags en ‘s avonds   

De poort gaat open om 11u55 en om 15u40.  

Om 16.00u gaan de kinderen naar de opvang. Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen 

van het lager de gelegenheid om hun huiswerk in stilte te maken onder studiebegeleiding.   

Vervroegd afhalen   

Enkel een dringende reden wettigt het afhalen van de kinderen uit de klas. Daarvoor biedt u zich 

eerst aan op het secretariaat, bij de directie of bij de juf die toestemming geeft uw kind uit de klas 

te halen.   
   

CLB 
Zie schoolreglement   
   

Communicatie   
Om milieubesparend te werken, sturen we zoveel mogelijk informatie via het Smartschool account 

door. Indien u toch liever de briefwisseling ontvangt, kan dit nog steeds via de schoolagenda of het 
heen- en weerschriftje. Briefwisseling die terug naar school moet, wordt op GROEN papier 

afgedrukt. 

     

Directie   
Indien er een probleem is met uw kind, meld dit dan eerst aan de klastitularis van uw zoon/dochter.   

Indien u vindt dat het probleem aan de directie gemeld moet worden, kan u haar telefonisch 
bereiken op het nummer 0496/81 40 04 (Carmen Bauwens). In de mate van het mogelijke zal de 

directie u ontvangen voor een gesprek. Zo niet wordt er onmiddellijk een afspraak gemaakt zodat 

problemen zo spoedig mogelijk opgelost kunnen worden.   
   

Drankbedeling   
Er is een mogelijkheid om dagelijks in de voormiddag een drankje te nuttigen: melk, chocomelk of 

water. Een bestelbriefje wordt hiervoor maandelijks meegegeven. 
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Fietsen   
De fietsen moeten in orde zijn, volgens de wettelijke voorschriften.   

Ze moeten beveiligd zijn met een fietsslot.       

De  fietsen worden geplaatst  achter de containerklassen.   

De verzekering van de school dekt geen diefstal!    

    

Fruitmomenten   
Tijdens de voormiddagspeeltijd eten de kinderen een stuk fruit, meegebracht van thuis. Er worden 

op dat moment geen koeken gegeten. In de namiddag eten de kinderen een koek.  
   

Gescheiden ouders   
We vinden het belangrijk dat beide ouders op de hoogte gebracht worden van de activiteiten op 
school en van het welbevinden van hun kind(eren). Eveneens willen wij dat beide ouders betrokken 

worden bij de schoolse prestaties. Daarom vragen wij u om aan de school mee te delen indien u alle 

informatie betreffende uw kind tweemaal wenst te ontvangen. Gelieve de klastitularis op de hoogte 

te brengen en adres en telefoonnummer van beide ouders door te geven.   

   

Gym- en zwemlessen   
De school vindt “sport” heel belangrijk. Alle kinderen volgen de gymlessen en de zwemlessen (vanaf 
3de kleuterklas). Kinderen die niet mogen deelnemen aan de sportlessen dienen een medisch attest 

voor te leggen aan de klastitularis of de gymleerkracht.   
Voor de gymlessen beschikt elke leerling over een blauw/zwart turnboekje, een t-shirt met het logo 

van de school en turnpantoffels of sportschoenen. Nieuwe leerlingen en leerlingen uit het eerste 

leerjaar ontvangen deze gratis, nadien kopen de ouders een t-shirt aan €6. Al het gerief wordt 

genaamtekend met de voor- en achternaam van je kind en zit in een gymzak die op school blijft. Deze 

zal op regelmatige tijdstippen meegegeven worden naar huis om te wassen. Het is belangrijk dat uw 

kind steeds in orde is met de turnkledij. Op die manier kan de gewone kledij niet beschadigd geraken 

tijdens de turnles en is alles  ook veel hygiënischer. Wanneer het gymgerief van uw kind nog in de was 

zit, voorziet u andere sportkledij, zodat uw kind toch op een aangename 

manier kan deelnemen aan de les.  Indien uw kind nog geen veters kan 

strikken, vragen wij om uw kind schoenen met velcro aan te doen.   

Oorringen, kettingen, ringen,… moeten steeds uit. De kinderen laten deze 
spullen achter in de kleedkamer of in de schatkist bij de gymjuf. Dit alles is 

natuurlijk op eigen risico. Laat dus overbodige juwelen thuis.   
Op zwemdagen draagt uw kind makkelijke kledij. Geen broekkousen, 

ingewikkelde truitjes,… Jongens zijn verplicht een korte aansluitende 

zwembroek te dragen.   
Wie zijn zwemkledij vergeten is , moet zwemkledij huren. Dit zal via de schoolfactuur verrekend 

worden.   

Indien uw kind zich bezeerd tijdens de turnles en u gaat ermee naar de dokter, dan vraagt u best eerst 

verzekeringspapieren via het secretariaat.   
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Hobby’s   
We vinden het als school belangrijk dat er naast de school ook nog tijd is voor een hobby. Er is een 

waaier aan mogelijkheden in Wetteren om zich te kunnen uitleven. Zo zijn er verschillende 
jeugdbewegingen en heel veel sportaccommodaties in de buurt. Er is eveneens een muziek- en 

tekenacademie.   

 

    

Huiswerken en lessen  (zie boekje 

huiswerkbeleid en visie) 
Aan de leerlingen wordt een aangepast huiswerk meegegeven.   

Maandag, dinsdag en donderdag is dit een schriftelijk werk(je).   

Op woensdag kan dit ook een leesles zijn tot en met het 3de leerjaar.   

Af en toe zullen er ook “Bingel” huistaken meegegeven worden. Dit is een online leerplatform met 

toepassingen die aansluiten bij  de gebruikte leermethodes.   
Lessen worden meestal meerdere dagen op voorhand meegedeeld. Van de 

kinderen wordt verwacht dat zij deze dagtaak zelfstandig maken en netjes 

ingevuld ’s morgens afgeven.   

Alles staat genoteerd in de agenda van uw kind. Wij stellen het op prijs dat de 

ouders de schoolagenda dagelijks bekijken en wekelijks handtekenen. Houd 
echter voor ogen dat huiswerk/lessen voor de leerkracht een middel is om de 

leerstof te evalueren. Indien uw kind problemen heeft met zijn/haar taak, gebruik de schoolagenda 

om dit mee te delen aan de leerkracht. Ook andere korte mededelingen mogen in de agenda 

geschreven worden.   
Neem bij ernstige problemen gerust persoonlijk contact met de leerkracht.  Bij de kleuters gebruiken 

we het heen- en weermapje om de communicatie tussen juf en ouders te vergemakkelijken.   
   

Kledij   
Zorg ervoor dat de kledij genaamtekend is. Bij elk oudercontact zullen de verloren voorwerpen of 

kledingstukken uitgestald worden, dan vindt u wellicht nog die ene handschoen waar u al weken 

naar op zoek was.   
Zorg ervoor dat de kledij die u uw kind doet dragen, aangepast is aan het weer (en ook aan de klas, 

want de ene klas is nu eenmaal makkelijker te verwarmen dan de andere).  
 

Leerboeken en schoolmateriaal   
De leerlingen ontvangen alle leerboeken gratis in bruikleen. Zij dragen er 

dan ook zorg voor gedurende het ganse schooljaar. Bij beschadiging van/of 

verlies van boeken, zal de kostprijs hiervan verrekend worden via de 

schoolrekening. 

Dit geldt eveneens voor het schoolmateriaal dat ter beschikking staat van 
de leerlingen en voor boeken uit de klasbibliotheek of de gemeentelijke 

bibliotheek.   
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Luizenvrije school 

Iedereen kan luizen krijgen. Dit is helemaal geen schande. Overal waar kinderen samen zijn (thuis, op 

school, in de jeugdbeweging of sportclub, enz.) kunnen luizen worden doorgegeven. 

Ook volwassenen kunnen er hebben. Het is van het grootste belang dat een besmetting vroeg wordt 

opgespoord en behandeld.  

Op die manier helpt u niet alleen uw eigen kind, maar ook zijn omgeving (gezinsleden, klasgenoten, 

vrienden). Enkel als we allen samenwerken kunnen we de luis uit de school bannen.  

Daarom vragen we u de hoofdharen van uw kind regelmatig te controleren op luizen.  

U kunt luizen het best opsporen met de nat-kam-test. 

Wat is een nat-kam-test concreet? 

1. U koopt in de winkel de gewone crèmespoeling of conditioner. 

2. U koopt bij uw apotheker een goede luizenkam – zo fijn mogelijk. 

3. Leg klaar bij een wastafel: handdoeken, gewone kam, luizenkam, gewone shampoo, 

crèmespoeling (conditioner), keukenrol, lauw water. 

4. Was het haar met een gewone shampoo en spoel uit. 

5. Wrijf het haar in met de crèmespoeling (veel) en spoel niet uit. Kam het haar door met een 

gewone kam om de knopen te verwijderen. 

6. Kam het haar volledig door met de luizenkam van achter in de nek naar voor over het hele 

hoofd. Daarna van de linker- naar de rechterkant (van oor naar oor) en ook van de rechter- 

naar de linkerkant. 

7. Veeg de kam af aan een vel keukenrol en kijk of er luisjes meekomen. Doe dit 15 min. lang.  

8. Spoel het haar goed uit en kam het nog eens met de luizenkam, van voor naar achter en van 

oor naar oor. 

9. Herhaal het natkammen van de haren met conditioner om de 3 à 4 dagen, twee weken lang in 

geval van luizen.  

 

Maximumfactuur   

De maximumbijdrage van de ouders in de voorziene kosten voor zwemmen, sportweken, 

leeruitstappen, schoolreizen, theater- en filmvoorstellingen, is dit schooljaar:   

Kleuters: €50 

1ste t.e.m. 6de leerjaar: €95 

De school biedt ook een aantal zaken aan waar u vrijblijvend kunt op intekenen (maaltijden, opvang, 

dranken, tijdschriften, …):     
Tijdschriften, leesboeken, kerst-, paas- en vakantieboeken, oefenboeken: zie prijzen in de 
reclamefolders. Op de infoavond verneemt u of er al dan niet mee gewerkt wordt in de klas van uw 

zoon of dochter.   
warme maaltijd + soep  

lager  € 3  

kleuter € 3  

  

soep bij boterhammen  

lager  € 0.30 

kleuter € 0.30 

  

dranken speeltijd  

melk € 0.35 

chocomelk € 0.40 
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drankje in de opvang  

melk € 0.35 

chocomelk € 0.40 

 

De kinderen kunnen op elk moment van de dag gratis water drinken van de school.   

   

Toezicht en bewaking   

 

middagtoezicht tussen 12u.00 en 13u.00 € 0,50   
voorschoolse bewaking vanaf 07u.00  € 1,00   

naschoolse bewaking tot 17u.00 € 1,00   
naschoolse bewaking tot 17u.30 € 1,50   

naschoolse bewaking tot 18u.00 € 2,00   
naschoolse bewaking na 18u.00 €3 per begonnen half uur   

woensdagnamiddag vanaf 11u.55 € 1,25 per uur   
 

   

Medicatie 
De medicatie dient men af te geven aan de klasjuf of aan de directie. Een voorschrift van de arts is 

noodzakelijk. 

 
       

Middagmalen   
Over de middag kunnen de leerlingen op school een warme maaltijd gebruiken. Deze wordt geleverd 

door de firma “HANSSENS”. Een warme maaltijd bestaat uit verse soep en een hoofdgerecht.   

Er kan ook enkel soep besteld worden.   

De  bestellingen  gebeuren  evenals  de drankjes voor de speeltijd per maand.  

Indien uw kind ziek is en er is toch een maaltijd besteld, kan u deze bestelling voor 8u30 telefonisch 

of via mail annuleren. Niet geannuleerde maaltijden zullen worden aangerekend via de 

schoolfactuur. 

   

 

 

 

 

 

Oudercomité   
Onze school heeft ook een actief oudercomité. De leden van het oudercomité organiseren bepaalde 

activiteiten. Ze helpen eveneens bij grotere activiteiten zoals het schoolfeest, de proclamatie,…   

Aangezien vele handen licht werk maken zijn nieuwe leden steeds welkom.   
Je  hoeft  daarom  niet  aan  elke  activiteit  te  participeren.  Geïnteresseerden kunnen zich steeds 

aanmelden bij de directie.   
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Oudercontacten   
De infoavond gaat door op dinsdag 30 augustus 

19u-20u: kleuters 

20u-21u: lager  
   

Individuele oudercontacten lager  

Week van 24 oktober tot 28 oktober 

Week van 13 februari tot 17 februari  

Week van 19 juni tot 23 juni 

 

 

Individuele oudercontacten kleuters  

Week van 5 december tot 9 december  

Week van 6 maart tot 10 maart 

Week van 19 juni tot 23 juni 

 

Uiteraard kunt u te allen tijde een afspraak maken voor een gesprek met de klastitularis  

of de directie.   

Andersom is het ook mogelijk dat de school het noodzakelijk vindt u uit te nodigen  

voor een gesprek.   
   

 

Opvang   
Er is op onze school elke dag opvang voorzien vanaf 7.00u ’s morgens. ’s Avonds duurt 

de opvang tot 18.00u, ook op woensdag. De kinderen van het lager krijgen op maandag, 

dinsdag en donderdag de gelegenheid om onder begeleiding hun huiswerk in stilte te 

maken.   
   

Rapporten   
Het rapport is voor de leerkracht een middel om aan de ouders een beeld te geven van de 

vorderingen van hun kind. Maak er gebruik van om uw kind aan te moedigen waar het kan en 
eventueel bemerkingen te maken waar het nodig is. Vergeet niet dat een aanmoedigend woord de 

beste stimulans is om het opnieuw goed of beter te doen. Hou ook voor ogen dat een cijfer niet 

steeds de juiste inzet van uw kind weergeeft.   

Vergelijk steeds met de resultaten van uw kind zelf, niet met die van broers of zussen en eveneens 

niet met klasgenoten. Niet iedereen heeft dezelfde kwaliteiten.   
Schenk zeker ook aandacht aan het attituderapport en aan eventuele bemerkingen van de 

klastitularis. Als schoolteam vinden we de sociale houding immers ook zeer belangrijk.   
   

 
Data rapporten  

Vrijdag 28 oktober 
Vrijdag 23 december 
Vrijdag 17 februari 

Vrijdag 28 april   
Vrijdag 30 juni    
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Schooltijden   
Voormiddag van 8.40u tot 11.55u   

Namiddag van 13.15u tot 15.40u   

 

Sportweken 
Donderdag 29 september en vrijdag 30 september: 5e en 6e leerjaar. 

Donderdag 9 februari en vrijdag 10 februari: 1e en 2e leerjaar. 
Maandag 27 maart, dinsdag 28 maart, donderdag 30 maart en vrijdag 31 maart: 3e en 4e leerjaar. 

 

   

Verzekering   
Uw kind is verzekerd voor schoolongevallen met medische kosten tot gevolg. Wanneer uw kind valt 

moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de leerkracht die toezicht houdt, zodat de eerste zorgen 

vlug kunnen toegediend worden. Bij een ernstig ongeval verwittigen we meteen 1 van de ouders.   
Stoffelijke schade is niet verzekerd. Bij een schoolongeval neemt u contact op met het secretariaat 

voor de nodige informatie en administratie.   
   

   

 

 

 

Beste ouders, beste leerling,   
We hopen dat deze brochure een antwoord biedt op de vele vragen en kijken alvast uit naar een 

goede samenwerking en een fijn schooljaar!   
   

 

Het schoolteam   
   

   

 

 

   

   

    


