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1. Samenstelling schoolbestuur 
VZW Organisatie Broeders van Liefde  
Stropstraat 119 
9000      GENT  09/221.45.45 
 
 
2. Pedagogische begeleiding 
* Schoolbestuur: 
 Sectorverantwoordelijke: Dhr. Yves Demaertelaere 
 Adjunct-sectorverantwoordelijke: Dhr. Kris Van Landeghem 
 Hoofdbegeleider: Dhr. Raf Missorten 
  Begeleiding kleuteronderwijs: Mevr. Veronique De Kock  
  Begeleiding lager onderwijs: Dhr. Ewan Claeyssens 
 
* Bisdom Gent 
 Marialand 09/223.11.25 
 Pedagogisch begeleider : Mevr. Sofie Talpe  

Diocesaan hoofdbegeleider : Dhr. Peter Steyaert  
. 
* CLB (Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding)  
 Kastanjelaan   9620 Zottegem 09/361.14.01 
 
* Revalidatiecentrum 

 Horizon   Oudenaardsestraat 215  9500 Geraardsbergen 
 Logopedisch revacentrum Gentse Steenweg 114  9620 Zottegem  
      

 
3. Directie en schoolverantwoordelijken 
Directeur : David Barbé 
Schoolverantwoordelijken:  

juf Jessie Van Crombrugge (kleuterafdeling) 
juf Els Cougé (lagere afdeling) 

 
 
4. Samenstelling van het bestuur van de oudervereniging 
Voorzitter: Dhr. Jordy De Borre 
Ondervoorzitter: Mevr. Nele Andries 
Penningmeester:  Mevr. Petra Ergo  
Secretaris: Mevr. Sofie De Wulf 
 
De oudervereniging geeft een financiële ondersteuning voor het aankopen van klein 
materiaal voor de kleuterklassen en lagere klassen. 
 
Oprechte dank namens leerlingen en leerkrachten. 
 
Wie interesse heeft in de werking van  de oudervereniging kan steeds contact 
opnemen met de leden van het dagelijks bestuur of de directeur van de school. 
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5. Scholengemeenschap 
Er is een scholengemeenschap opgericht onder de scholen van de Broeders van 
Liefde Brakel - Lierde en de Vrije Basisscholen van Horebeke, Munkzwalm en 
Hundelgem. Deze draagt de naam “Scholengemeenschap Zwalmvallei”. 
 

- Voorzitter: Kris Van Landeghem 
- Ondervoorzitter: Nestor Petit 
- Penningmeester: Paul Lannau 
- Coördinerend directeur: Geert Vandewildemeersch 

 
 
6. Inschrijving 
Bij de inschrijving van ieder kind komen volgende documenten in het dossier van het 
kind: 

• Algemene info van het kind en het gezin. 

• Verklaring ouders betreffende inschrijving in de school. 

• Er wordt een officieel bewijs gevraagd, bij voorkeur een kopie van de sis-kaart 
van het kind. 

• Het voor akkoord verklaard ondertekend ontvangstbewijs van het 
schoolreglement bevestigt de definitieve inschrijving van het kind. 

• De inschrijving is pas officieel na ondertekening van de leerlingenfiche of het 
instemmingsformulier 

 

→  Instapregeling  tweeënhalfjarige kinderen : 
 
- Kleuters die 2 jaar en 6 maanden geworden zijn, worden op een instapdatum in 

het kleuteronderwijs toegelaten. 
 
- Dit schooljaar is dit op: 

- de eerste schooldag na de zomervakantie (01/09/2020) 
- de eerste schooldag na de herfstvakantie (09/11/2020) 
- de eerste schooldag na de kerstvakantie (04/01/2021) 
- de eerste schooldag van februari (01/02/2021) 
- de eerste schooldag na de krokusvakantie (22/02/2021) 
- de eerste schooldag na de paasvakantie (19/04/2021) 
- de eerste schooldag na hemelvaartsdag (17/05/2021) 

 
- Voor de instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig zijn. 
 
 

KLEUTERSCHOOL 
 
❑ Om het aantal ambten (kleuterleidsters) en de klasverdeling te kunnen 

bepalen voor 1 september van het nieuwe schooljaar, zijn wij  afhankelijk van 
het aantal ingeschreven kleuters op 1 februari van het voorbije schooljaar. 

 
❑ Bij afwezigheid door ziekte van uw kind of door andere omstandigheden 

vragen we de school op de hoogte te brengen. Dit kan door een telefonische 
melding.  Voor leerplichtige kinderen die nog in de kleuterschool zitten is een 
schriftelijke bevestiging steeds verplicht. 

 
❑ Wij vragen u om ook de kleuters tijdig en regelmatig op school aanwezig te 

laten zijn (zie schoolreglement 2.1). Een gezamenlijke ontvangst en 
begroeting is een zeer belangrijk moment. 
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❑ Raadpleeg en gebruik regelmatig het heen- en terugboekje van uw kleuter. 
 
❑ Gelieve 's morgens (8.40 uur) en 's middags (13.25 uur) na het belteken de 

school tijdig te verlaten zodat de juf kan starten met de klasactiviteiten. 
 
❑ Met de kleuters nemen we regelmatig deel aan buitenschoolse activiteiten. 

Naargelang de aard van de activiteit zal er aan de ouders een kleine bijdrage 
gevraagd worden.  

 
❑ Een kinderverzorgster helpt op woensdag, donderdag en vrijdag tijdens de 

voormiddag bij de opvang en begeleiding van onze jongste kleuters. 
 
❑ De kleuterjuf werkt een aantal lesuren per week zorgverbredend om kinderen 

te helpen bij hun ontwikkeling zowel op pedagogisch, sociaal als op 
dynamisch-affectief gebied. 

 
❑ Iedere klas krijgt per week twee lessen bewegingsopvoeding. De kinderen 

hoeven geen speciale kledij te dragen. Turnpantoffels (met witte zool) mogen, 
maar moeten niet. De kinderen kunnen ook op hun kousjes turnen. 

 
❑ In het derde trimester krijgen de kinderen van de 3de kleuterklas twee lesjes 

watergewenning in het zwembad “Poseidon” Brakel. De data worden tijdig 
meegedeeld. 

  
 
LAGERE SCHOOL 
 

❑ De kinderen van de lagere afdeling zijn leerplichtig. Zij moeten dus steeds 
op school aanwezig zijn en de lessen bijwonen. (Zie schoolreglement!) 
 

❑ De leerboeken die de kinderen gebruiken zijn eigendom van de school. 
Gelieve er dan ook uw kind de aandacht op te vestigen deze boeken netjes 
te houden. Bij vrijwillige beschadiging of verlies zal de school een 
vergoeding doorrekenen aan de ouders. Werkboeken, schriften, agenda en 
schrijfgerei mogen door de kinderen behouden worden. 
 

❑ De taken en lessen die de leerlingen naar huis meekrijgen zijn steeds 
verwerkingen, inoefeningen en verbeteringen van leerstofgehelen die in de 
klas behandeld werden. Het is aangewezen dat kinderen deze taken zo 
zelfstandig mogelijk maken zodat de leerkracht bij de verbetering inzicht 
krijgt in de kennis en het kunnen van het kind. 
 

❑ Kinderen met leermoeilijkheden worden door de klastitularis, zorgleerkracht 
en externe begeleiding extra geholpen. Ouders zullen op de hoogte 
gebracht worden van de problemen. Regelmatig worden de vorderingen 
geëvalueerd 
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7. Rapporten 
Vijf keer per jaar krijgen de kinderen een rapport.                                                     
Dit omvat zowel het leer- als leefrapport: 
  
- Het leerrapport vermeldt de vorderingen van de kinderen zoals die via toetsen 
worden weergegeven. Voor sommige vakonderdelen krijgen de kinderen een 
beoordeling door middel van een letter. 
In het eerste leerjaar krijgen de kinderen in het 1e trimester enkel een 
letterbeoordeling. 
- Het leefrapport geeft een beoordeling van de werk- en leefhouding van het kind. 
 Op de  infoavond in september zal de leerkracht de ouders de nodige informatie 
verstrekken  
 
De rapporten zijn verspreid over vijf periodes en wordt meegegeven op:  

- donderdag 29 oktober 
- vrijdag 18 december 
- vrijdag 12 februari 
- vrijdag 2 april 
- woensdag 30 juni 
 

De gemaakte toetsen worden elke vrijdag meegegeven naar huis. 
Wij vragen ze te ondertekenen voor gezien. 
 
 
8. Zwemmen 
Gezien het zwemmen verrekend wordt bij de maximumfactuur, moeten de 
zwemactiviteiten beperkt worden:  
 
1° semester = van september en tot eind januari → 9 zwembeurten 
 

2° semester = van februari tot einde juni → 9 zwembeurten 
 
De kostprijs bedraagt € 4 en wordt verrekend op de maandrekening. 
Aan de kinderen van het 1e leerjaar wordt het zwemmen gratis aangeboden.      
Het vervoer naar het zwembad moet wel betaald worden (€ 3). 
Indien uw kind niet mag meezwemmen vragen wij een briefje van de ouders of de 
dokter. De niet-zwemmers blijven op school en zullen een verantwoorde taak 
maken. Deze kinderen worden onder toezicht geplaatst van de leerkracht die geen 
zwemmen heeft. 
 
 
9. Bewegingsopvoeding 
Alle nieuwe kinderen van het lager krijgen gratis een nieuw turntruitje. Dus ook de 
kinderen die van onze kleuterklas overkomen naar het lager. 
Voor de turnles vragen we dan ook dat de kinderen dit truitje zouden aandoen 
evenals een donkerblauwe of zwarte korte broek én witte sportkousen. In de 
sporthal dragen de kinderen turn- of sportpantoffels. 
Kinderen die een nieuw truitje wensen kunnen dit op school aankopen tegen de 
prijs van € 9,00 
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10. Samenstelling van de klasgroepen 
 

→ Kleuterschool 
 
Nijntjesklas juf Els 
 

Kikkerklas  Juf Sophie 
    
  

Mickeyklas    juf Carine 
Eendjesklas   juf Jessie 
 

Uiltjesklas                                    juf Vcky  
Bijenklas    juf Katleen 
 

Kinderverzorgster                                            juf Kim 
 
Leerkrachten bewegingsopvoeding: meester Filip en meester Bram 
Zorgcoördinator kleuterschool: juf Martine  
Ondersteuner kleuterschool: juf Martine 
 
 
→ Lagere school 
 
1ste leerjaar      juf Jasmien 
         juf Jana 
      juf Laura 
 

2de leerjaar      juf Hélouise 
      juf Febe 
 

3de leerjaar      juf Marleen  
      juf Silke 
 

4de leerjaar      juf Els 
      juf Ingrid 
 

5de leerjaar      juf Mercedes 
 

6de leerjaar      juf Jolien 
      juf Jenny 
 
Leerkracht bewegingsopvoeding: meester Filip en meester Bram  
Zorgcoördinator lagere school: juf Leen  
Ondersteuner lagere school: meester Bram  
Leerkracht leerkrachtenplatform: juf Jolien en juf Febe 
ICT.-coördinator: mr. Patrick Vandemenschbrugge 
 
11. Lesuren 
Voormiddag : 8.40 uur - 12.15 uur  
Namiddag    : 13.25 uur - 15.20 uur (vrijdag om 15.00 uur) 
 
 
12. Opvang en studie 
De opvang start om 7.00 uur en eindigt om 18.00 uur 
Veronique en Sabine zorgen voor de begeleiding. 
Om 8.00 uur ’s morgens gaan de kinderen van het lager naar de speelplaats van de 
lagere school. ’s Avonds is er huiswerktoezicht door enkele leerkrachten. 
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Bijdrageregeling: 
 
’s morgens: 
tussen 7.00 uur – 7.30 uur → € 1,50 
tussen 7.30 uur – 8.00 uur → € 0,75 
 na 08.00 uur → gratis 
 
’s avonds: 
tot 16.00 uur → gratis 
tussen 16.00 uur – 16.30 uur → € 0,75 
tussen 16.30 uur – 17.00 uur → € 1,50 
tussen 17.00 uur – 18.00 uur → € 2,25 
 einde opvang 18.00 u. 
 
woensdag:  
tot 12.45 uur → gratis 
12.45 uur – 13.00 uur →  € 0,50 
  einde opvang op woensdag 13.00 uur 
 
vrijdag 
tot 15.30 uur → gratis 
tussen 15.30 uur en 16.00 uur → € 0,75 
tussen 16.00 uur en 16.30 uur → € 1,50 
tussen 16.30 uur en 18,00 uur → € 2,25 
 
Gelieve de einduren van de opvang strikt te respecteren! Zodoende hoeven noch de 
kinderen, noch de verantwoordelijken voor de opvang ‘overuren’ te doen... 
 
 
13. Aanmelden op school 
Om veiligheidsredenen worden vanaf dit schooljaar de buitendeuren van de school 
tijdens de schooluren afgesloten.  Dit heeft natuurlijk wel zijn gevolgen voor de 
toegankelijkheid van de school.  
 
→ begin schooldag 
In de kleuterschool kunnen de kinderen de school binnenkomen:   
  * langs het grote hek aan de sporthal, vanaf 8.15 uur   
  * langs de hoofdingang, aan het zebrapad, vanaf 7.00 uur 
In de lagere school zoals vroeger via het groene hek achteraan. 
 
→ einde schooldag 
In de kleuterschool kunnen de kinderen afgehaald worden:     
  * aan het grote hek aan de sporthal, vanaf 15.20 uur (tot 15.35 uur)
  *   
Voor de lagere school:         
  * aan het groene hek achteraan (tot 15.35 uur) 
Gelieve daarom niet te vroeg naar school te komen zodat je niet lang buiten aan de 
deur moet wachten. 
 

Mogen wij jullie ook uitdrukkelijk vragen om de kinderen tijdig naar school te 
brengen? Dan kunnen wij onmiddellijk de deuren afsluiten en worden de mensen 
van het secretariaat en de leerkrachten niet meer gestoord door de laatkomers. 
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15. Middagpauze van 12.15 uur tot 13.10 uur 
Door de stijgende onderhouds- en personeelskosten zien wij ons genoodzaakt om 
voor de begeleiding tijdens de middagpauze remgeld te vragen. 
Dit bedraagt € 0,25, vanaf het derde kind is dit gratis. Dit zal verrekend worden 
met de maandrekening. 
Warme maaltijden (soep + warme maaltijd) kosten: 
                               voor kleuters € 3,25   € 3,25 
                               voor lagere schoolkinderen € 3,75 
Bij de middagmalen wordt gratis water aangeboden. 
Kinderen die boterhammen blijven eten kunnen soep krijgen tegen € 0,50. 
Choco, bruisend water en fruitsap zijn te verkrijgen tegen € 0,80. De kinderen 
mogen ook hun drinken van thuis meebrengen. 
Om de afvalberg te bestrijden vragen we om aan de kinderen herbruikbare 
plastiek drinkflessen mee te geven. De boterhammen worden in een brooddoos 
meegebracht. 
 
 
16. Rekeningen 
De rekeningen worden maandelijks meegegeven. De betalingen gebeuren via 
overschrijvingen of domiciliëring. 
Heel uitzonderlijk worden er contante betalingen gevraagd zoals voor eetfestijnen 
en vastenacties. 
 
 
17. Ongeval 
Bij een ongeval dienen de leerkrachten en/of de directeur de eerste zorgen toe. 
Indien nodig, en na overleg met de ouders, wordt de huisarts gevraagd of 
vervoeren we het kind naar het medisch centrum of hospitaal.  
Via de administratieve medewerker wordt de verzekering geregeld. 
 
 
18. Verloren voorwerpen 
Gelieve de kledingstukken, brooddozen... zoveel mogelijk te merken. Zo kan bij 
het verloren gaan de eigenaar teruggevonden worden. 
 
 
19. Verjaardagen 
De kinderen trakteren graag hun klasgenootjes ter gelegenheid van hun 
verjaardag. Daar is niets mis mee. Toch vragen wij de ouders om geen 
overdreven uitgaven te doen.  
 
 
20. Oudercontacten 

• 3 september: infoavond: 
o voor kleuter om 19.00 uur  
o voor lager om 19.30 uur  

• midden november: oudercontact voor alle klassen 

• midden maart: oudercontact voor alle klassen van de lagere school 

• midden mei: oudercontact voor alle klassen van de kleuterschool. 
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21. Tijdschriften 
De aangeboden tijdschriften kunnen op vrijwillige basis aangekocht worden via de 
school. Er wordt steeds een jaarabonnement aangeboden. 
 
 
22. Brieven en mededelingen 
Brieven en mededelingen gebeuren via uw mailadres. Wie geen mailadres heeft 
zal nog een papieren versie ontvangen.  Gelieve dus regelmatig uw mails na te 
kijken; dit zal via een kleine nota in het heen-en-weer boekje en agenda vermeld 
worden.  Wie geen mailadres heeft zal nog een papieren versie ontvangen.  
 
We starten dit schooljaar ook met smartschool (verder informatie hieromtrent 
volgt) 
 

 

 

 

 


