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Beste ouders, 

 

 

 

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school 

beroep doet. 

 

U bent – evenals de kinderen – steeds hartelijk welkom in onze school.  Wij, directie en 

leerkrachten, zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig 

heeft om zich evenwichtig te  

ontplooien. 

 

Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u nu reeds  

danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. 

 

Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs 

van uw kinderen.  Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze 

school na te streven en de  

afspraken ervan na te leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4

CONTACTGEGEVENS VAN ONZE SCHOOL 

Opperstraat 32 - 1770 Liedekerke 

Directeur:  Ruth Asselman 

   Telefoon 053/66 88 35 

   e-mail: directie@sint-antoniusschool.be 

Secretariaat: Mirianne Vaeyens en Marleen De Mot 

   Telefoon: 053/66 88 35 

   e-mail: seretariaat@sint-antoniusschool.be 

 

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN ONZE LEERLINGEN 

De schoolbel gaat : 

Maandag  8.30 u. tot 11.40 u. -  13.00 u. tot 15.45 u. 

Dinsdag  8.30 u. tot 11.40 u. -  13.00 u. tot 15.45 u. 

Woensdag  8.30 u. tot 11.15 u. 

Donderdag 8.30 u. tot 11.40 u. -  13.00 u. tot 15.45 u. 

Vrijdag  8.30 u. tot 11.40 u. -  13.00 u. tot 15.00 u. 

 

BRENGEN EN AFHALEN VAN ONZE LEERLINGEN 

Onze school heeft twee ingangen, die ook als uitgang worden gebruikt tijdens de  

schooluren: 

 Opperstraat     : grijze deur gaat open om 8 u. en wordt gesloten om 16 u. 

 Fabrieksstraat  : groene poort gaat open om 8 u. en wordt gesloten om 16 u. 

Vóór 8 u. en een kwartier na het einde van de schooltijd is de school enkel  

toegankelijk via de witte deur op de Fabrieksstraat 3a. 

 

Leerlingen en ouders kunnen gebruik maken van beide ingangen Opperstraat of Fabrieks-

straat.  Leerlingen die per fiets komen, moeten de school binnen komen via de Fabrieks-

straat.   

 

Aan de bloemenpoort neemt uw kind afscheid om zich hierna alleen te begeven naar de 

grote speelplaats waar de leerkrachten uw kind opwachten.  

 

’s Avonds wachten alle ouders aan de groene schoolpoort (Fabrieksstraat) en betreden ten 

vroegste de speelplaats na het belsignaal.  Kleuters worden op hun stip afge-

haald.  

Indien uw kind niet wordt afgehaald op de speelplaats is het verplicht om de 

school te verlaten met de rij.  De rijen voor de voetgangers en de fietsers  

voor de Opperstraat en de Fabrieksstraat worden gevormd onder het afdak 

naast de toiletten.  Pas als iedereen in de rij aanwezig is, zal de leerkracht  

de kinderen begeleiden bij het oversteken van de straat. 

 

Wegens coronamaatregelen zijn er nieuwe afspraken rond het brengen en  

afhalen van uw kind.  Deze afspraken ontvangt u bij de kennismaking en kan u terug-

vinden op de website van de school. 
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OPVANG BUITEN DE SCHOOLUREN 

Voorschoolse opvang is van 7.00 u. tot 8.00 u.   

Naschoolse opvang is van 16.00 u. tot 18.00 u. 

Op woensdag is de opvang van 11.30 u. en op vrijdag van 15.15 u.   

De opvang is betalend € 1,00 per begonnen halfuur .   

Dit bedrag kan aangepast worden met ingang van 1 september 2021. 

 

Waarom op tijd komen? 

De start van de dag is belangrijk voor leerling en leerkracht. 

Leerlingen die te laat in de les komen, verstoren de les.  Daarnaast mist uw kind die te 

laat komt zelf een deel van de les.  

 

SPEELTIJDEN 

In de voor- en namiddag zijn de speeltijden gesplitst in twee groepen.   

Groep 1 speelt in de voormiddag van 10.10 uur tot 10.25 uur.  Dit zijn de 

leerlingen van het 2de tot en met 6de leerjaar. 

Groep 2 speelt van 10.35 uur tot 10.50 uur.  Dit is het eerste leerjaar samen 

met alle kleuters.   

In de namiddag speelt groep 1 van 14.40 uur tot 14.55 uur en  

groep 2 van 14.15 tot 14.30 uur. 

 

TUSSENDOORTJES 

Omwille van de gezonde voeding, verbieden wij snoep in onze school.  Als tussendoortje 

mag u uw kind een koek zonder papiertje of een lekker stuk fruit meegeven.   

Koekjes zonder chocolade steken we in een koekendoosje.   

Woensdag = fruitdag.  Op woensdag heeft uw kind dus een stukje fruit mee en geen  

koekje! 

 

BOTERHAMMETJES 

Lagere schoolkinderen eten onder toezicht van de leerkracht. 

Uw kind brengt zijn eigen drankje mee (geen frisdrank).  

 

WAT KOST DE SCHOOL? 

Waarvoor moet je betalen? 

Onderwijs in Vlaanderen is gratis, ook op onze school.  

Wij stellen op onze school al het materiaal (boeken, schriften, mappen, 

schrijf– en meetmateriaal) dat nodig is in de klassen, gratis ter beschikking. 

Uw kind mag eigen materiaal (pen, potloden, stiften) gebruiken maar het 

moet niet.  Materiaal van de school blijft van de school.  

 

Een boekentas, brooddoos, koekendoosje, abonnement op tijdschriften, turn T-shirt,  

naschoolse opvang … worden bekostigd door de ouders. 

 

Uitgaven voor uitstappen, zwemlessen, schaatsen, sportactiviteiten, theatervoorstellin-
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gen, schoolreizen, ... die de school organiseert, worden verrekend in de maximumfactuur.   

Deze bijdrage is wettelijk bepaald en onderworpen aan de jaarlijkse indexeringen.   

Voor dit schooljaar bedroeg dit voor de  lagere schoolkinderen € 95. 

Door de indexaanpassing kunnen deze bedragen aangepast worden met ingang van  

1 september 2022. 

Heeft u problemen met het betalen van de schoolrekening, neem dan zeker contact op 

met de directie.  Samen met u wordt er gezocht naar een oplossing. 

 

Kan ik een tegemoetkoming hebben in de schoolkosten? 

Ouders die het financieel moeilijk hebben kunnen beroep doen op: 

• een schooltoelage 

 Heeft u een laag inkomen en een kind dat regelmatig naar de school gaat?  Dan krijgt 

 u onder bepaalde voorwaarden een schooltoelage. Voor meer informatie kan u  

 terecht op www.schooltoelagen.be of bel het gratis nummer 1700. 

 

• een schoolkansenpas 

 Kwetsbare gezinnen minder laten betalen voor schoolactiviteiten en uitstappen?  

 Het kan met de schoolkansenpas.   In Liedekerke, Denderleeuw en Ninove wordt dit 

 toegepast.  Voldoet u aan de voorwaarden, opgelegd door de gemeente, kan u een 

 beroep doen op het systeem.  Voor meer info verwijzen wij u naar het ’Sociaal Huis’. 

 

FORMALITEITEN BIJ HET INSCHRIJVEN 

Onze school is een basisschool waar kinderen vanaf 2,5 jaar tot  

12 jaar terecht kunnen. 

 

INSCHRIJVINGSVERLOOP 

Inschrijvingsperiodes 2022-2023 

Deze data kan u terugvinden op de website van de school. 

Natuurlijk bent u altijd welkom voor een bezoekje.  Dit enkel  

op afspraak: 053 66 88 35 - directie@sint-antoniusschool.be 

 

Om organisatorische redenen aanvaarden wij slechts 48 kinderen per geboortejaar.  Zodra 

de maximumcapaciteit voor een geboortejaar/leerjaar bereikt is, kunnen er voor dit ge-

boortejaar, leerjaar geen inschrijvingen meer toegestaan worden.  

 

Moet u uw kind elk schooljaar opnieuw inschrijven? 

Neen.  Als uw kind in onze school blijft, moet je het niet elk schooljaar opnieuw inschrij-

ven.  Indien uw kind onze school zou verlaten, verwachten wij dat u dit ons meedeelt.  Zo 

kunnen wij onze plaatsen tijdig openstellen. 

 

Wat moet u meebrengen bij de inschrijving? 

Wanneer u uw kleuter inschrijft in onze school, dan moet u de elektronische 

identiteitskaart kids eID of de isi+kaart of een ander officieel bewijsstuk voor-

leggen waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en ook de geboortedatum 
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blijkt.  Gelieve een kopie altijd naar het secretariaat door te mailen.  (secretariaat@sint-

antoniusschool.be) 

 

MAG MIJN KIND NAAR HET EERSTE LEERJAAR? 

De kleuterklas is een belangrijke voorbereiding op het eerste leerjaar. Kinderen leren er 

nieuwe woorden, zelfstandig werken, een potlood juist vasthouden ... 

Om te starten in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs, op 6-jarige 

leeftijd, moet het kind het schooljaar ervoor voldoende aanwezig geweest 

zijn in het Nederlandstalig 

kleuteronderwijs. 

 

Wat betekent dat voor uw kind?  

In de kleuterklas noteert de leerkracht elke dag de aanwezigheden.  

Als uw kind regelmatig naar school komt en minstens 220 halve dagen  

aanwezig is, dan kan het volgend jaar naar het eerste leerjaar.  

Ging uw kind niet regelmatig naar de kleuterschool? Bv. omdat u een jaar  

in het buitenland verbleef.  Dan is er een uitzondering voorzien.  Uw kind  

kan een taaltoets afleggen om te bewijzen dat het voldoende Nederlands kent om zo met 

succes het eerste leerjaar te starten.  

 

COMMUNICATIE MET OUDERS 

In onze school hebben wij een online ouderplatform.  Via dit platform  

ontvangt u alle info, brieven, rekeningen, …   

De eerste schooldag van uw kind ontvangt u via e-mail de inloggegevens en 

alle info over het gebruik van dit platform.  Bij het begin van het schooljaar organiseren 

wij een klassikale ouderavond.  De bedoeling is de ouders te laten kennismaken met de 

leerkracht, de klas en de klaswerking.   

 

In de loop van het schooljaar voorzien wij oudercontacten om de vorderingen van uw kind 

te bespreken. Deze verlopen enkel in het Nederlands. 

 

COMMUNICATIE MET DE JUF 

Door de huidige maatregelen is fysiek contact beperkt.  Wilt u de juf  

spreken stuur dan een berichtje met het ouderplatform.  Eens de  

coronamaatregelen zijn afgeschaft, kan u de juf aanspreken voor of  

na het belsignaal.  Nadien is het wat moeilijk aangezien de juf bij het  

belsignaal de kinderen moet opvangen op de speelplaats. 

Heeft u toch vragen tijdens de klasuren dan wendt u zich uitsluitend tot de directie! 

 

SCHOOLAGENDA 

Via de schoolagenda worden berichten en regelingen aan de ouders  

meegedeeld.  Dagelijks worden er de lessen en huistaken in meegedeeld.   

 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/voldoende-aanwezig-in-de-kleuterklas
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/voldoende-aanwezig-in-de-kleuterklas
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/voldoende-aanwezig-in-de-kleuterklas
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Een regelmatig nazicht is dan ook noodzakelijk.  Er is ook plaats voor mededelingen, op-

merkingen en vragen. 

 

RAPPORT 

Op vastgelegde tijdstippen krijgt uw kind zijn/haar rapport mee naar huis. 

De ouders bekijken en ondertekenen het rapport.  De resultaten kunnen  

altijd met de leerkracht rustig besproken worden. 

 

WEBSITE 

Via onze website www.sint-antoniusschool.be proberen wij onze ouders  

in te lichten over het dagelijkse leven in onze school, zoals geplande  

activiteiten, foto’s, …  Bovendien kan u er links vinden naar interessante websites voor uw 

kind, en nog heel wat meer.  

 

OMGANGSTAAL  

Als Nederlandstalige school is de omgangstaal in onze school NEDERLANDS. 

 

Kinderen van taalgemengde en anderstalige gezinnen zijn welkom op onze school.  Wij 

verwachten van de ouders dat ze hun kind stimuleren bij het leren van Nederlands. 

 

In het belang van uw kind raden wij u aan het Nederlands te leren.  Dit komt ongetwijfeld 

de ontwikkeling van uw kind ten goede. 

 

Bent u de Nederlandse taal niet matig dab kan u zich wenden tot de  

directie  voor hulp bij het vertalen van mededelingen en brieven  

gedurende het eerste schooljaar. Bij oudercontacten moet u steeds  

een tolk meebrengen.  

 

VERBODEN 

Er geldt een algemeen rookverbod in en om de school.   

Honden zijn niet toegelaten op de speelplaats. 

 

AFWEZIGHEDEN  

Kinderen vanaf 6 jaar zijn wettelijk leerplichtig. Elke afwezigheid op school  

moet schriftelijk gemeld worden aan de klastitularis of het secretariaat.  

Dit attest moet aan de leerkracht van uw kind onmiddellijk afgegeven  

worden op de eerste dag dat uw kind terug op school is.  In elk ander geval zijn we ver-

plicht om de afwezigheid als onwettig te registreren en melden.   

De leerkracht houdt deze mededelingen ter inzage van de inspectie en de verificateur. 

 

Afwezigheid wegens ziekte is pas een gewettigde afwezigheid, mits voorlegging van een 

verklaring van de ouders indien het gaat om een afwezigheid tot en met drie opeenvolgen-

de kalenderdagen.  Heeft u voor uw kind al viermaal een verklaring van afwezigheid afge-

geven dan bent u genoodzaakt om nadien bij elke afwezigheid een doktersattest af te ge-
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ven. (afwezigheidsbriefjes worden aan het begin van het schooljaar met uw 

kind meegegeven of kan je terugvinden op website van de school). 

 

Wanneer is een medisch attest door een arts verreist? 

• voor elke afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende schooldagen  

• voor elke afwezigheid wegens ziekte nadat uw kind in het lopende schooljaar al  

 viermaal met een verklaring van de ouders afwezig is geweest wegens ziekte.  

 

Consultaties (bv. bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren 

plaatsvinden. De leerkracht, noch de directeur van de school kunnen niet toelaten dat u 

vroeger op vakantie vertrekt of later terugkomt. 

 

ICT—MEDIA 

Kinderen groeien op tussen schermen.  Onder begeleiding leren ze experi-

menteren met de verschillende mediamiddelen uit hun eigen omgeving en 

leefwereld zoals laptops, iPad, fototoestel, … 

Dit start al van in de kleuterklas.  Aan de hand van allerlei educatieve spelprogramma's 

oefenen ze muisvaardigheden .  In de lagere school trainen we computervaardigheden en 

proberen we uw kind voor te bereiden op een wereld die steeds digitaler wordt.  We ma-

ken uw kind wegwijs in de belangrijkste officeprogramma's, programmeren , internet en 

veiligheid op het internet ... 

 

Wij geven ook aandacht aan digitale etiquette (nettiquette) en gevaren van sociale media, 

één van de belangrijkste lessen! 

 

VERLOREN VOORWERPEN 

Om het aantal verloren voorwerpen tot een minimum te beperken vragen 

wij om de jassen, mutsen, sjaals, schooltassen, brooddoos, drinkfles, turn– 

en zwemgerief, ... van naam te voorzien (liefst voluit geschreven).   

Tip: een stift (waterresistant) is handig om nog vlug een naam te schrijven.  

Alle voorwerpen die door de kinderen worden achtergelaten, worden verza-

meld in de refter.  Af en toe worden de verloren voorwerpen tentoongesteld in de refter 

of aan de wasdraad op de speelplaats. 

 

VERJAARDAGEN IN DE KLAS 

U mag de klasgenootjes van uw kind trakteren op een koek, een wafel of  

een cake.  Wij vragen uitdrukkelijk om geen pakjes mee te geven.   

De leerkracht zorgt voor een echt feestgevoel!  

Het is trouwens niet nodig om kinderen bij elke gelegenheid met  

geschenkjes te overstelpen.  Soberheid kan ook leuk zijn.   
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VEILIGHEID OP SCHOOL 

Wie zijn kind met de wagen naar school brengt, respecteert de verkeers-

regels!  Een kwartier voor en na schooltijd is het verboden om de Fabrieks-

straat, ter hoogte van het schoolgebouw, in te rijden.  Gelieve uw auto 

correct te parkeren bij het brengen en afhalen van uw kind zodat een vlotte doorgang ver-

zekerd blijft . 

Alle ongevallen op school, op weg naar en van de school, worden door onze verzekering 

gedekt.  Stoffelijke schade wordt echter niet vergoed.  Bij een ongeval dient u de school-

directie om de nodige documenten te vragen. 

 

MEDISCH ONDERZOEK 

Elk kind dat school loopt in een erkende school in Vlaanderen, moet naar het 

centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor een medisch onderzoek 

 

Wat houdt het onderzoek in? 

De CLB-arts en -verpleegkundige testen de ogen en oren van uw kind, meten de lengte en 

het gewicht, kijken de tanden en de houding na, en kijken ook na of uw kind zich normaal 

ontwikkelt. Zo kan het CLB snel beginnende ziektes opsporen en erger voorkomen. 

Als de CLB-arts een probleem vaststelt of vermoedt, bezorgt die jou een  

advies, bijvoorbeeld om een specialist nader onderzoek te laten doen. 

De arts en verpleegkundige volgen ook de inentingen van uw kind op. 

 

MEEGEBRACHT MATERIAAL 

Gevechtsspeelgoed, gevaarlijk en duur speelgoed worden niet meegenomen naar school.  

G.S.M., Ipad, elektronisch materiaal of andere dure zaken zijn verboden op school .   

De schoolt biedt, volgens weeromstandigheden en beschikbaarheid,  spelmateriaal ter be-

schikking zoals bal, springtouw,… 

 

DE OUDERRAAD 

Wat is een ouderraad? 

De ouderraad is een groep ouders die zich inzetten voor de school bij de  

organisatie van allerlei feestelijkheden en activiteiten.  Ouders krijgen hierdoor de kans 

elkaar te ontmoeten in een ongedwongen sfeer. 

 

Wat doet een ouderraad? 

Door de organisatie van allerlei activiteiten op school komt er wat extra geld in het laatje 

om de gezondheid en de cultuur binnen de school te stimuleren. 

 

Overgangsjaar 1ste kleuter 2de kleuter 1ste leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar 

Contact-

moment 

Verplicht Beperkt  

aanbod 

Verplicht  Beperkt 

aanbod 

Vaccinatie   X X  
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Wie kan lid worden van de ouderraad? 

Elke ouder kan lid worden van de ouderraad.  Heb je interesse om  

mee te werken aan één of meerdere activiteiten, neem dan gerust  

contact op met de voorzitter Annelies Aloing en stuur een mailtje  

naar sintantoniusouderraad@gmail.com. 

 

VAKANTIEDAGEN schooljaar 2022-2023 

 

ACTIVITEITEN 

Er staan jaarlijks een heleboel leuke activiteiten op ons programma: 

• In de eerste trimester is ongetwijfeld kermis Opperstraat een belangrijke gebeurtenis.  

Onze leerlingen mogen een ritje maken op de kindermolen.   

• Op een zonnige herfstdag plannen wij een uitstap naar het bos. 

• Er wordt op regelmatige tijdstippen buitenschoolse activiteiten georganiseerd in de la-

gere school. Elke klas heeft zijn vaste uitstappen gekoppeld aan de lessen bv. een be-

zoek aan de appelboer,  het huis van de Sint,  

musea, pretpark, rondleiding in een stad, een tocht met de milieuboot, … 

• Het kinderfeest bij uitstek is ongetwijfeld Sinterklaas.  Die brengt in levende lijve een 

bezoek aan onze school 

• Valt er sneeuw uit de lucht, dan gaan we vast en zeker sleeën en glijden. 

• Carnaval is ook één van de hoogtepunten in onze school.  De laatste week 

 

Herfstvakantie van maandag 31 oktober 2022 t.e.m. zondag 6 november 2022 

Wapenstilstand vrijdag 11 november 2022 

Kerstvakantie van maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023 

Krokusvakantie van maandag 20 februari 2023 t.e.m. zondag 26 februari 2023 

Paasvakantie van maandag 3 april 2023 t.e.m. zondag 16 april 2023 

Hemelvaartsdag donderdag 18 mei 2023 

Brugdag vrijdag 19 mei 2023 

Pinkstermaandag maandag 29 mei 2023 

Begin van de  
zomervakantie 

maandag 3 juli 2023 t.e.m. donderdag 31 augustus 2023 

Pedagogische studiedagen en vrije dagen worden meegedeeld via  

het ouderplatform en op de website van de school. 

mailto:sintantoniusouderraad@gmail.com
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voor de krokusvakantie staat helemaal in het teken van carnaval. Kinderen en leer-

krachten komen verkleed naar school.  

• Met lichtmis worden alle kinderen getrakteerd op een pannenkoek. 

• Kunnen zwemmen is een basisvaardigheid in de lagere school.   

Onze zwemlessen worden in twee periodes georganiseerd.  Uw kind krijgt 

een document met afspraken en zwemdata mee naar huis. Elke leerling 

van het 6de leerjaar krijgt de zwemlessen gratis ... Voorzie voor uw kind een handige 

zwemzak met daarin twee handdoeken, een rode badmuts  

(die aangekocht wordt in de school) en een badpak/zwembroek (voorzien van naam).   

• De paasklokken luiden de vakantie in maar brengen eerst wat lekkers mee.   

• Volgens het aanbod voorzien wij elk schooljaar een theatervoorstelling in het Cultureel 

Centrum van Liedekerke en/of een musical voor de kleuter– en lagere school. 

• Natuurlijk staat er ook verkeersopvoeding op de agenda en wordt in elke klas naar eigen 

vermogen verwerkt.  

• Voor kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar organiseren wij 

groepjeslezen.  Hiervoor spreken wij vrijwilligers aan, grootouders, ouders 

of vrienden.  Iedereen die wekelijks een uurtje wil engageren is welkom!  

Op deze manier krijgen onze leerlingen meer leeskansen en verhoogt het 

leesniveau. 

• In het eerste leerjaar worden er enkele integratieactiviteiten georganiseerd met de  

kinderen van de derde kleuterklas.  Spelend leren blijft echter onze hoofddoelstelling.  

Dit heeft tot doel hen vertrouwd te maken met de werking van het eerste leerjaar.  

Daartoe gaan wij regelmatig op exploratietocht.  Wat de kinderen aan den lijve mogen 

ondervinden, dragen zij veel langer mee. Beremolledag is daar een mooi voorbeeld van. 

• We verwelkomen u graag op ons tweejaarlijks "schoolfeest" dat doorgaat  

in de loop van de maand mei/juni (Afhankelijk van de kerkelijke feest-

dagen en de communies). Tijdens dit feest zetten onze leerlingen hun  

beste pasjes voor. 

• Niet alleen in de kleuterschool maar ook in het  

lager proberen wij de kinderen te laten kennis-maken met allerlei activiteiten i.v.m. 

technologie. 
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MEERDAAGSE ACTIVITEITEN — OPENLUCHTKLASSEN 

In onze school organiseren wij tweejaarlijks binnenlandse openluchtklassen 

voor de eerste en tweede graad : 

bosklassen (voor het 1ste en 2de leerjaar)  

zeeklassen (voor het 3de en 4de leerjaar)  

en jaarlijks voor het zesde leerjaar een buitenlandse openluchtklas, nl sneeuwklassen. 

In het schooljaar 2022-2023 gaan onze leerlingen in samenwerking met de vereniging 

“Openluchtklassen” naar Heer-Sur-Meuse (bosklassen) en Nieuwpoort (zeeklassen). 

 

Deze meerdaagse activiteit wordt geïntegreerd in het leerprogramma en zijn een specifiek 

leer– en opvoedingsproject, opgevat volgens het schoolpedagogisch halve dagstelsel waar-

bij groepswerk, observatiestonden en sportinitiatie of praktijk centraal staan. 

De bedoeling van openluchtklassen is uw kind de kans te geven om: 

•op een andere wijze samen te leven en andere ervaringen in groepsverband op te doen. 

•het beleven van nieuwe dingen, het aanleren van nieuwe sporten, het leren leren in an-

dere omstandigheden. 

 

De openluchtklassen worden georganiseerd in samenwerking met de vereniging Openlucht-

klassen vzw. 

 

Het samenleven leert de kinderen meer aandacht hebben voor elkaar, laat vriendschappen 

groeien.  Wij zijn er ons van bewust dat de deelname van de openluchtklassen een  

financiële inspanning vraagt.  Om deze last draaglijker te maken richten wij een  

spaaractie in.  
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Directeur   
Ruth Asselman 
 

Kleuterklassen 
1ste peuterklas A   : Aleidis De Bolle 
1ste peuterklas B   : Katrijn Schoonjans 
1ste kleuterklas A  : Greet Cobbaert 
1ste kleuterklas B  : Deborah Chiau 
2de kleuterklas A  : Leen Wynant  
2de kleuterklas B  : Sara Patho  Sarah Ledegen 
3de kleuterklas A  : Griet De Hertogh   
3de kleuterklas B  : Sandra Van Belle  
Kleuterturnen  : Riet Stockmans 
Zorg in de kleuterklas :  Sarah Boom - Lise Temmerman  
Kinderverzorgster : Hadewich Asselman 
 

Lagere school 
 

1ste leerjaar A : Ann De Brouwer    
1ste leerjaar B : Ann De Backer 
2de leerjaar A : Tiara Schouppe  
2de leerjaar B : Karolien Pede  
3de leerjaar A : Sharon De Backer 
3de leerjaar B : Jenna Verleyen 
4de leerjaar A : Effie Van den Broeck 
4de leerjaar B : Leen Marginet 
5de leerjaar A :  Ann Oosterlinck 
5de leerjaar B :  Celine De Kegel  
6de leerjaar A :  Marie-Lise De Reuse  
6de leerjaar B : Dirk Demesmaeker 
 
Turnen en zwemmen : Riet Stockmans/Gert Van den Eeckhoudt 

       
 
Zorgcoördinator : Koen Vanmulders 
Zorgleerkrachten : Nele Guldemont / An De Bock 
ICT-coordinator : Ann Arijs 
Preventieadviseur: Kiani Schouppe 
Taalbeleid  : Natalie Van Den Bergh 
Boekhouding : Marleen De Mot 
Administratie : Mirianne Vaeyens / Els De Schepper 
Opvang   : Wendy Gossuin 

Klassen en leerkrachten kunnen  

wijzigen bij de start  van het nieuwe 

schooljaar.   

 

Deze verdeling hangt af van  

een aantal factoren. 

  
Ons schoolteam 
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