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Beste kind(eren) & ouder  
 

Hierbij heb je ons eerste ABC Boemerang-boek in handen. Het bevat 

een schat aan info voor een Boemerang schooljaar.  

 

We hebben voor een nieuwe lay-out gezorgd en een poging 

ondernomen om alle info te bundelen. Hopelijk vinden jullie je weg 

nu beter in deze berg praktische info.  

 

We willen heel graag een school zijn waarin we de BOEMERANG 

ontdekken, opvangen, doen vliegen … en daar werken we iedere 

dag samen met alle betrokken mensen aan.  

 

Ik nodig iedereen uit om mee te werken aan de BOEMERANG. Door 

je ZIJN, je persoonlijkheid, je ondersteuning, je vertrouwen, je actief 

leren , je glimlach, je enthousiasme, je doorzettingsvermogen gaat 

dit zeker lukken.  

 

Ook dit schooljaar garanderen we jullie dat je op ons 

enthousiasme kan rekenen. Samen maken we er een 

BOEMERANG-schooljaar van.  

 

WELKOM en tot op school!  

 

 

 

 

Als ouders ondertekenen jullie het schoolreglement voor 

akkoord, met inbegrip van de infobrochure van de school. 

Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.  
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Adres  
 Alfons Dewitstraat 7 

 3078 Meerbeek  

 Tel : 02/759 63 60 

 

 deboemerang@kortenberg.be  

 www.deboemerang.info  

 

Allergie  
 Heeft je kind een allergie? Dan is het als school  

 heel belangrijk om deze info te krijgen.  

 Breng zeker de klasleerkracht op de hoogte.  

Brood – en koekendozen 
 Wij zijn een afvalarme school. Daarom brengen 

 we een brooddoos, fruit – en/of koekendoos en 

 herbruikbare drinkfles mee.  Vergeet zeker niet  

 te labelen!  

 

Capaciteit van onze school  
 Iedere school heeft een capaciteit bepaalde.  

 Voor onze school tellen we 24 lln per leerjaar.  

 kleuterschool :  96 kleuters 

 lagere school :     144 leerlingen  

 

Centrum voor leerlingbegeleiding  

         Onze school werkt met het  

            CLB N-Brussel  

            Technologiestraat 1,  1082 Sint – Agatha -Berchem 

 

 

mailto:deboemerang@kortenberg.be
http://www.deboemerang.info/
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Onze ankerpersonen zijn : 

- Marjan Bruyninckx (onthaler – maatschappelijk werker) 

- Julie Van Meel ( begeleider – psycholoog) 

- Christof Luyten (begeleider – maatschappelijk werker)  
- Stef Houbrechts (begeleider – psycholoog) 

Je kan hen ook op school bereiken na afspraak.  

 

Medisch toezicht :  

- CLB – arts : Inès van Troyen 

- CLB – paramedisch werker : Maaike Robbays 
 

Communicatie  

• Een schriftelijke boodschap helpt ons, geeft een  

geheugensteuntje, daar waar een vluchtige, mondelinge 

boodschap vergeten kan worden. Je kan de juf of meester 

steeds voor of na school aanspreken. Voor een langer 

gesprek maak je een afspraak.  

 
• smartschool : alle briefwisseling van de school, ouderraad 

en klas verloopt digitaal. Hiervoor krijg je een 

smartschoolaccount.  deboemerang.smartschool.be  

 
• Volg ons zeker op via de website of facebook. 

 - www.deboemerang.info  

 - www.facebook.com/deboemerang 

 

 

 

 

http://www.deboemerang.info/
http://www.facebook.com/deboemerang
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Drinken op school  
 De kinderen brengen een hervulbare drinkfles  

 mee naar school. Deze vullen we met water.  

 Frisdranken en energydranken zijn verboden. 

Einde schooldag & mee naar huis  

’s middags  

* De leerkracht brengt de kleuter tot aan de voordeur.  

* De leerlingen van het lager gaan ook via deze weg naar buiten.  

* op ma, di , vrij zijn we terug tegen 13u 15. 

   op do zijn we zeker terug tegen 13u . 

 

Na school  
* Vanaf 15u 15 begint de schoolstraat.  Parkeren kan steeds op de 

parking.  

* De kinderen wachten in rij of op symbool.  

* De ouders komen binnen langs poortje en halen zoon/dochter af.  

* Je mag de school verlaten via kortste weg.  

* Een veilige weg naar school en huis is vooral de weg die jullie 

samen met de kinderen nemen. Geef daarom het goede voorbeeld 

in het verkeer.  

 

Engagement  
Onze school kiest voor een open communicatie en 

vlotte samenwerking met ouders. Wij verwachten 

dat de ouders zich samen met ons engageren om 

nauw samen te werken in functie van de 

ontwikkeling van hun kind.  
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In dat engagement verwachten wij ..  
- Het bijwonen van oudercontacten  
De ouder(s) woont (wonen) de oudercontacten bij.  

We organiseren op geregelde momenten oudercontacten, zowel fysiek als 

digitaal. De ouders en de school zelf kunnen op eigen initiatief bijkomende 

oudercontacten voorstellen.  
 
- Dat kinderen stipt en Voldoende aanwezig zijn op school 
De ouders sturen hun kind elke school op tijd naar school. Dit verhoogt de 

kansen op schoolse successen. De voldoende aanwezigheid speelt een rol in 

het toekennen van de schooltoelage.  

 

In het geval een kind problematisch (ongewettigd) afwezig is, zal de school 

contact opnemen met de ouders. Indien het kind 5 of meer halve dagen 

ongewettigd afwezig is, moet de school het CLB inschakelen.  
 
- Dat er Nederlands wordt gesproken op school.  
Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders spreken thuis 

Nederlands. Als school engageren we ons om het kind zo goed mogelijk te 

begeleiden in zijn taalontwikkeling.  

 

De ouders engageren zich om binnen de school zo veel mogelijk Nederlands 

als taal te spreken. Bij gesprekken voorziet de ouder indien nodig een tolk.  

 

Wij verwachten van ouders dat ze in hun vrije tijd het leren van het 

Nederlands stimuleren.  

 

- Bij wijziging in gezinssituatie – contactgegevens dit melden 
Indien er zich een wijziging voordoet in de gezinssituatie (scheiding, 

overlijden, verhuis, tijdelijk andere woonplaats, andere contactgegevens, …) 

engageren ouders zich om de school hierin te informeren.  

Als school is het belangrijk de juiste contactgegevens te hebben van alle 

betrokkenen om onze wettelijke verplichtingen inzake informatieplicht te 

kunnen nakomen.  
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Eten op school  
 Warme maaltijden en drank  
 Sodexo is onze leverancier voor de warme maaltijden.  

• een warme maaltijd = soep + hoofdschotel  

•  In het begin van het schooljaar krijgt u een formulier of uw 

kind altijd – bepaalde dagen – soms of nooit maaltijden/ 

soep neemt.  

• De ouders die soms aanduiden krijgen een keuzeblad 

via smartschool samen met het maandmenu.  De kinderen 

die vaste dagen of altijd maaltijd nemen krijgen enkel 

maandmenu. Hebben wij geen bestelling ontvangen, wil dit 

zeggen: je kind eet geen warme maaltijd.  
•  Je kan ook enkel soep bestellen.  

 

Prijzen voor kleuters  

Soep € 0.28 

warme maaltijd (soep + hoofdschotel) € 2.98 

 

Prijzen voor kinderen van de lagere school  

Soep € 0.28 

warme maaltijd (soep + hoofdschotel) € 3.55 

 

Opgelet !   Bij afwezigheid van je kind : gelieve steeds het     

                    secretariaat tussen 8u 15 en 9u 00 telefonisch te  

                    verwittigen of per mail via smartschool. 

                    Zo niet blijft de maaltijd besteld en moet deze 

                    betaald worden.   
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Feesten en activiteiten (zie ook maandkalender) 

Ontdek-je-klas-avond + praatcafé            di 30 augustus ‘22 

scholenveldloop                                           vrij 30 september ‘22 

dag van de leerkracht      woe 5 oktober ‘22 

schoolfotograaf       do 20 oktober ‘22 

schoolfuif        za 1 oktober ‘22 

Sintklaasfeest                                                 di 6 december ‘22  

restaurantdag                                                za 11 februari ‘23 

Carnaval op school                                 vrij 17 februari ‘23 

levend verkeerspark 5de & 6de lj                  vrij 26 mei ‘23 

Boerderijklassen 1ste lj                             ma 7 tem woe 9 juni ‘23 

schoolfeest       za 13 mei ‘23 

proclamatie 6de leerjaar     do 29 juni ‘23 

afzwaai 3de kleuterklas                  vrij 30 juni ‘23 

 

 

Fietsen  
Op onze school hebben we een overdekte 

fietsenstalling waar je je fiets veilig kan plaatsen. 

Plaats zeker een slot om je fiets.  Ga je met de fiets?  

Voorzie zeker je helm en fluo.  

 

Fruit op school 
Iedere dag eten we bij de eerste pauze om 10u 10 op onze school 

een stukje fruit.  We proberen op deze manier kinderen te laten 

kiezen om gezond te eten. Wees creatief en wissel af!  

 

Foto’s  
Op de website en op het facebookkanaal kan je onze activiteiten 

volgen door foto’s. Bij de start van het schooljaar heb je de school 
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toestemming of geen toestemming gegeven om foto’s te publiceren 

op de webstek. Bij wijzigingen gelieve schriftelijk het secretariaat op 

de hoogte te houden.  

Ieder schooljaar worden er individuele foto’s maar ook klasfoto’s 

getrokken.  Je krijgt dan een briefje met login in de boekentas mee.  

 

Gemeente Kortenberg 
Het college van Burgemeester en Schepenen is ons schoolbestuur. 

Mede dankzij hen bouwen we verder aan onze school. De 

samenstelling van het huidig bestuur kan je vinden op 

www.kortenberg.be  

Ann Vannerum is de schepen van onderwijs. Je kan haar bereiken 

via het administratief centrum.  

Gsm + gsm-gebruik op school 
Gsm’s komen alsmaar vroeger bij kinderen voor.  In de school 

mogen ze niet gebruikt worden of op zak gedragen worden.  

Wij begrijpen dat bij het meer zelfstandiger worden, gsm gebruik er 

ook bijhoort bijvoorbeeld traject van en naar school.  Eens op school 

staat de gsm af en blijft hij in de boekentas.  

Bij dringende meldingen kan uw kind via het secretariaat contact 

opnemen. Uzelf kan ook steeds via secretariaat de school bereiken.  

 

Huiswerkklas (betaalde opvang)  
We organiseren op maandag, dinsdag en donderdag een klasje waar 

de kinderen van lagere school vooraleer ze naar de opvang gaan bij 

Ferm aan hun huiswerk kunnen werken.  

 

Deze gaat door van 15u 45  tot 16u 15 onder leiding van een 

leerkracht.  

 

http://www.kortenberg.be/
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Wat verwachten wij van de ouder thuis?  

• Kijk zeker iedere avond de agenda na en controleer of het 

huiswerk gemaakt is.  

• Onderteken iedere dag de agenda van je kind.  

• Lezen en maaltafels oefenen doe je iedere dag thuis.  

Om alles vlot te laten verlopen, vragen we jullie om pas vanaf 16u 

15 de kinderen af te halen.  

 

Kriebels – luizen gevonden 
Ontdek je thuis luizen of neten, gelieve de klasleerkracht of directie 

persoonlijk op de hoogte te brengen. Dit is niet erg. Het is uiterst 

belangrijk de andere kinderen van de klas op de hoogte te brengen, 

zodat iedereen kan controleren.  

 

Kosten op school 
De materialen die nodig zijn voor de ontwikkelingsdoelen en 

eindtermen te bereiken, moeten gratis ter beschikking worden 

gesteld aan de ouders met kinderen in het kleuter en lagere 

onderwijs.  

Let wel: ter beschikking stellen is niet noodzakelijk gratis aan de 

kinderen geven. Het volstaat bijvoorbeeld dat er in de klas een doos 

met passers staat die de kinderen kunnen gebruiken.     
Mogen we met aandrang vragen om met zorg om te gaan met alle 

aangeboden materialen?  Handboeken en werkschriften zijn enorm 

duur.  Alles hoort thuis in een stevige boekentas en verdient de 

grootste zorg, zodat de volgende gebruiker er ook van kan genieten.  

 

Kosten voor een uitstap van 1 dag 
- voor een kleuter mag de totale kost oplopen tot € 50/schooljaar   

- voor de lagere mag dit niet hoger zijn dan €95  per leerjaar.  
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Kosten voor de openluchtklassen  
Hieronder vallen de bijdragen voor meerdaagse extra-

murosactiviteiten. De bijdrage van de ouders kan maximaal € 480 

bedragen voor een volledige schoolloopbaan van de lagere school.  

 

Op onze school maakten we volgende verdeelsleutel : 

Boerderijklassen (1ste leerjaar )                    € 150 

Bosklassen (L5 – L6 om 2 jaar)                      € 250 

 

Kijkdagen nieuwe instappers  
We organiseren verschillende kijkdagen vooraleer je kleine spruit zal 

instappen.  Op dat moment kan je komen proeven van de 

BOEMERANG-sfeer en kennismaken met de leerkracht en klas van je 

kind. Onze deuren staan die momenten steeds open van 9u – 10u.  

• 26 oktober 2022 

• 21 december 2022 

• 15 februari 2023 

• 29 maart 2023 

• 17 mei 2023 

KiVa  
Wij zijn een KiVa school.  Kiva betekent fijn. Het moet 

fijn blijven om naar school te komen.  We werken 

daarom sterk op het sociaal welbevinden en sociale 

omgang van kinderen onder elkaar.  Hoe leren we 

samenwerken?  Hoe lossen we conflicten op?  Wat is 

het verschil tussen plagen en pesten.   

 

In onze school investeren we in iedere klas in sociale vaardigheden.  

We hebben 3 KiVa-juffen die extra inzetten en oog houden op de 
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klasdynamieken en welbevinden van onze kinderen.  

 

Op onze school zorgen we voor elkaar, leren we omgaan met 

respect voor materiaal en mensen en kunnen we onszelf zijn.  

 

Op ouderniveau  

• Ik zorg ervoor dat mijn kind voor de schoolbel op school is. 

Om 8u 30 starten we allemaal samen in de klas.  

• Bij afwezigheid verwittig ik voor 8u 45 het secretariaat.  

• Andere ouders en leerkrachten spreken we op een 

verbindende manier toe.  

• Heb ik een vraag of bedenking? Ik maak een afspraak met 

de leerkracht , zorgcoördinator of met de directie om dit in 

een persoonlijk gesprek te uiten.  

• Heeft mijn kind ruzie met andere kinderen, dan spreek ik 

nooit die kinderen zelf aan. De klasleerkracht, het 

zorgteam, Kiva-leerkrachten of directie zijn de personen die 

je aanspreekt om een situatie te duiden.  

Levensbeschouwelijke vakken 
De leerlingen van de 3de kleuterklas kiezen een levensbeschouwelijk vak om 

in het volgende schooljaar te starten. Je kan doorheen je lagere school deze 

keuze wijzigen door voor het einde van het schooljaar een nieuwe 

schriftelijke aanvraag hiervoor te doen via officieel document.  Een 

vrijstelling betekent zelf onderwijzen en zelf materiaal voorzien.  

 

Muzische vorming  
Wij zetten op onze school in op muzische 

vorming. We bieden alle facetten van muzische 

vorming aan, waaronder beeld, muziek, drama, 

media en beweging. Dit geven we weer in de 

Muzische Speeltuin.  
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Ongeval op school  
zie verzekering 

 

Openluchtklassen  
Het eerste leerjaar trekt erop uit. Ze trekken ieder schooljaar in mei/juni 

naar Pierlepont. Het leven op de boerderij ontdekken en samenspelen in 

open lucht.  

Het 5de en 6de leerjaar hebben om de 2 jaar bosklassen.  

 

Oudercontacten op school  
In het begin van het schooljaar geeft de klastitularis tijdens de info-avond 

een uiteenzetting over de werkwijze, de gebruikte methodes, handboeken, 

activiteiten, .. 

• Info -avond lagere school dinsdag 6 september ‘22 

• Info -avond kleuterschool donderdag 8 september ‘22 

Telkens om 19u met start algemene intro in refter 

 

• Voor iedere vakantie is er een oudercontact. Dit kan een 
algemeen (voor iedereen) of op vraag oudercontact zijn.  
De leerkrachten sturen via smartschool te specifieke data voor 
met link om afspraak te maken.  

Algemeen oudercontact :   voor Kerstvakantie  
                                                 voor zomervakantie (eind juni)  
                                                    (6de lj begin juni )  
Op vraag :  voor herfstvakantie  
                    voor Paasvakantie  
 
Wij rekenen op jullie engagement en aanwezigheid!  
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Opvang (Ferm)  
De gemeente Kortenberg organiseert op onze school voor-en naschoolse 
opvang voor alle kinderen van onze school.  
Alle info kan je krijgen op het secretariaat van de school of door contact op 
te nemen met :  
Sarah Dehertog (verantwoordelijke kinderopvang)  
02/751 43 22    of  bko.kortenberg@samenferm.be 

Oudercomité GBS De Boemerang 
Het oudercomité is een vereniging voor alle ouders van GBS De Boemerang. 
Ons doel is activiteiten te organiseren voor alle kinderen en zo de school te 
ondersteunen, maar zeker ook om mensen samen te brengen.  
 
Het oudercomité komt maandelijks bijeen en bestaat uit werkgroepen. De 
werkgroepen organiseren met veel passie verschillende activiteiten tijdens 
het schooljaar.  
 
Iedere ouder is welkom om mee te helpen aan de activiteiten. Het team is 
steeds op zoek naar helpende handen om van alle activiteiten een succes te 
maken.  
 
Voorzitter :  Elke Verhoeven  
Je kan hen bereiken via deboemerangoc@gmail.be  

 

Pedagogische begeleiding OVSG 
Onze school laat zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van 
de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) 
Ravensteingalerij 3, b7, 1000 Brussel. 
Ade Dehandschutter is onze pedagogische begeleider.  
Meer info op www.ovsg.be  

 
 
 
 

mailto:bko.kortenberg@samenferm.be
mailto:deboemerangoc@gmail.be
http://www.ovsg.be/
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Pedagogische studiedagen 
Op die dagen is er voor de kinderen geen les en zitten de leerkrachten op de 
schoolbanken.  
De data voor schooljaar 2022-2023 zijn  
- woe 23 november 2022 
- woe 15 maart 2023 
- woe 10 mei 2023 

Rapporten  

• Oktober 2022 

• December 2022  

• April 2023 

• Juni 2023 
 

Secretariaat  
Juf Jessica werkt in het kloppende hart van onze school. Als je telefonisch 

contact opneemt met de school, hoor je haar als eerste.  

Tel : 00 32 (0) 2 759 63 60 

Je kan haar ook bereiken via jessica.noyens@kortenberg.be  

 

Scholengemeenschap  
GBS De Boemerang hoort samen met alle andere Gemeentelijke 

Basisscholen van de gemeente Kortenberg tot de scholengemeenschap 

‘Gemeentelijk onderwijs Kortenberg’.  

 

 

 

 

mailto:jessica.noyens@kortenberg.be
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Schoolraad  
De schoolraad heeft als doel leerkrachten, ouders en de lokale 

gemeenschap inspraak te geven in het beleid van de school.  

De schoolraad overlegt met de directie over het schoolreglement, de 

bijdragen door de ouders te betalen, de afspraken tussen school en CLB, de 

jaarplanning van de uitstappen van de leerlingen… 

De schoolraad geeft advies bij de bepaling van het profiel van de directeur, 

het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere scholen , het 

nascholingsbeleid ..  

Zetelen in de schoolraad :  

 
voor de leerkrachten :   Julie Lardaux  

                                            Karen Meert  

                                            Linde Slootmaekers  

 

voor de ouders :  Kurt Debooser  

                                Steven Decuyper 

                                Wanda Haeck 

 

voor de lokale gemeenschap: Daniel Janssens 

                                                       Pascale Anthoon 

                                                       Ingrid Vandeplas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Schoolteam  
Directie  :                                  Eveline Put  

                                                   eveline.put@deboemerang.info  

Secretariaat :                            Jessica Noyens  

                                                    jessica.noyens@kortenberg.be  

Ict-coördinator :                       Tony Pijls  

                                                     tony.pijls@deboemerang.info 

beleidsmedewerker :              Julie Lardaux  

                                                     julie.lardaux@deboemerang.info  

 

Kleuterschool 

Peuterklas Karen Gyselinck 

1ste kleuterklas Ann Peeters  

2de kleuterklas  Sarah Huleu 

3de kleuterklas Inge Cosaert  
Bianca Vanderveken 

Kinderverzorgster  Helga Buelens  

Zorgcoördinator/zorgjuf Heidi Van Den Broucke 

Zorgjuf / kleuterturnen  Anaïs Simeone  

 

Lagere school  

1ste leerjaar Julie Lardaux  
Cindy Baert  

2de leerjaar  Eric Ons  

3de leerjaar  Linde Slootmaekers  

4de leerjaar  Tamara Croon  

5de leerjaar Elke Vrancken  

6de leerjaar Karen Meert  

Lichamelijke opvoeding 
 

Annelies Vanbeneden  

mailto:eveline.put@deboemerang.info
mailto:jessica.noyens@kortenberg.be
mailto:tony.pijls@deboemerang.info
mailto:julie.lardaux@deboemerang.info
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Zorgleerkrachten   

Zorg wiskunde L1 tem L6 Laurence Menschaert 

Zorg taal L1 tem L6 Cindy Baert  
Zorg taalintegratie  An Vrebos  

 

KiVa-leerkrachten   

Kleuter  Heidi Van Den Broucke 

Lagere school  Julie Lardaux 
Lagere school  An Vrebos  

 

Levensbeschouwing   

Rooms-Katholieke godsdienst Nele Vannerum  
Zedenleer  Nastassia Wijnants 

Protestantse leer  Eva Vande Berghe 

Islam Abdel  

 

Ondersteunend personeel Timmy 
Petra 
Chantal  
Nathalie 
Ann 
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Schooluren 

De lessen vinden plaats :  

• Van 8u 30 tot 12u 10                      

• Van 13u 30 tot 15u 30 

 

Opgelet !  Woensdag eindigt de school op 11u 45 

                   Donderdag starten we in de namiddag om 13u 10 

 
Dagindeling  

8u 30 – 10u 10 : 2 lestijden  

10u 10 – 10u 30 : fruit + speeltijd  

10u 30 – 12u 10 : 2 lestijden  

12u 10 – 13u 30 : middag  

13u 30 – 14u 20 : 1 lestijd 

14u 20 – 14u 40 : speeltijd  

14u 40 – 15u 30 : 1 lestijd  

 
De schoolpoort opent om 8u 15.  De kinderen kunnen voordien naar de 

voorschoolse opvang van Ferm dat start om 7u 00.  

De kinderen spelen nog 15 min op de speelplaats onder toezicht van 

leerkrachten.  

 

’s Middags afhalen kan, maar de kinderen zijn wel om 13u 15 (op 

donderdag 13u 00) terug op school.   

 

We komen steeds binnen langs de schoolpoort tot 8u 30.  Nadien kom je 

langs de hoofddeur en ga je langs het secretariaat voor een formulier ‘te 

laat’.  

 

Speelgoed op school 
We brengen geen speelgoed mee naar school. Dit kan beschadigd 

worden of verloren gaan.  Hiervoor zijn wij niet verantwoordelijk.   
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Snoep op school  
1. Snoep, kauwgum, koeken met chocolade aan de  

                buitenkant en frisdrank met toegevoegde suikers zijn niet  

                toegelaten op onze school.  

2. Het kan gebeuren dat bij uitzonderlijke momenten de 

                kinderen op chocolade of frisdrank getrakteerd worden. 

 

Wij vertrouwen op de creativiteit van de ouders om de kinderen een 

gezonde versnapering mee te geven in een koekentrommel.  

De gezondheid van uw (b)engel komt tenslotte op de eerste plaats!  

 

 Sport op school 
Wij houden het graag gezond en beweging hoort daar zeker bij.  

Zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school hebben 2 lesuren 

lichamelijke opvoeding per week. We beschikken over een eigen turnzaal 

met heel wat eigen materiaal.  

 

Alle kinderen van de lagere school sporten in een 

t- shirt van de school. Deze kan je aankopen voor 

€ 8 op het secretariaat.  

 

De t-shirt wordt samen met een donker blauwe 

of zwarte short en een stevig paar turnpantoffels in een turnzak gestoken 

en blijft in de school. Denk eraan om alles te labelen!  

 

De peuters en kleuters dragen enkel turnpantoffels en voorzien op hun 

turn-dag gemakkelijke kledij.  

Taalgebruik  
Je hebt als ouder gekozen voor een Nederlandstalige school. In 

het belang van de kinderen moedigen we de ouders aan om 

binnen de schoolmuren Nederlands te spreken.  

Wanneer je iets uit de berichtgeving niet begrijpt, kan je je 

steeds richten tot iemand van de leerkrachten of de directie.   
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Gesprekken gaan ook steeds door in het Nederlands. Er kan een tolk 

voorzien worden via CLB of u brengt zelf een tolk mee naar het gesprek.  

 

Om kinderen te stimuleren om een taal te leren, raden wij ook aan als 

ouder om zoveel mogelijk Nederlands proberen te spreken.  

De gemeente Kortenberg organiseert cursussen Nederlands. Op de website 

van het CVO ontdek je ook wanneer een cursus Nederlands kan starten.  

 

Vakanties en vrije dagen  
De lessen herstarten op donderdag 1 september ‘22 

 
Vrije dagen 1ste trimester  

maandag 3 oktober            facultatieve verlofdag 

maandag 31 okt t/m zondag 6 nov                  Herfstvakantie 

vrijdag 11 november                                          wapenstilstand  

woensdag 23 november                                    pedagogische studiedag 

maandag 26 dec t/m zondag 8 jan                    Kerstvakantie  

 

Vrije dagen 2de trimester  

vrijdag 27 januari                                                 facultatieve verlofdag  

maandag 20 feb t/m zondag 26 feb                 krokusvakantie  

woensdag 15 maart                                            pedagogische studiedag 

 
Vrije dagen 3de trimester  

maandag 1 mei                                                   feest van de arbeid  

woensdag 10 mei                                               pedagogische studiedag  

donderdag 18 mei                                              Hemelvaart  

vrijdag 19 mei                                                      Brugdag  

maandag 29 mei                                                 Pinkstermaandag 

 

Za 1 juli tot en met do 31 augustus 2023 : zomervakantie  

 

Verjaardagen  
We vieren de verjaardagen van je kind graag met wat lekkers waar we met 

z’n allen van kunnen eten.  We brengen geen individuele zakjes met 

speelgoedjes mee voor de klas. Deze worden terug meegegeven naar huis.  



23 
 

 

Verkeer- veilig naar school 
We proberen onze schoolomgeving zo veilig mogelijk te houden.  Vanaf 

september ’22 wordt de Alfons Dewitstraat een éénrichtingsstraat en blijft 

deze ook ’s ochtends en ’s avonds schoolstraat.  ’s Ochtends is dit van 8u 15 

en ’s avonds vanaf 15u 05 

 

In de loop van het schooljaar werken we mee met de actie Helm op, fluo 

top !  We stimuleren om veilig en gezien naar school te komen met de fiets 

en te voet.  We houden ook strapdagen.  

 

Verloren voorwerpen  
Aan de inkomhal staat een kapstok met de verloren voorwerpen. Voor 

iedere vakantie wordt die nogmaals buiten gezet.  Wat niet wordt 

opgehaald, schenken we aan een goed doel!  

Als kledij en doosjes gelabeld zijn, vinden ze sneller hun eigenaar terug!  

 

Verzekering  
De verzekeringspolis van de school kan je raadplegen op het secretariaat. 

Wanneer er zich op school een ongeluk voordoet, zullen wij altijd trachten 

om jou als ouders eerst te verwittigen. Soms zijn verdere medische zorgen 

nodig. In verband met de verzekeringspapieren vragen wij ze zo spoedig 

mogelijk in te vullen en te laten invullen door de geneesheer. Deze 

verzekeringspapieren geef je onmiddellijk af op het secretariaat van de 

school.  

 

Het aangifteformulier bestaat uit 3 delen:  
A. :  wordt door de school ingevuld 

B. : hier kleef je een kleefbriefje van het ziekenfonds en onderteken je het 

formulier.  

C. : geneeskundig getuigschrift, wordt door de behandelde geneesheer 

ingevuld en ondertekend. 
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Voor & naschoolse opvang 
Deze wordt georganiseerd door Ferm.  

 

Voor school van 7u 00 tot 8u 15.  

Na schooltijd start deze van 15u 45 tot 18u 30.  

 
Op maandag, dinsdag en donderdag hebben de leerlingen van de lagere 

school nog begeleide opvang door leerkracht van 15u 45 tot 16u 15.  

 

Ziek 

Ben je ziek? Dan kan je niet werken, laat staan leren.  

 

kleuteronderwijs 
  afwezigheden van niet-leerplichtige kinderen moeten niet  

  worden gewettigd door medische attesten. Voor een leerplichtige 

  leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt,  

  gelden de regels van het lager onderwijs.  

  Gelieve wel een seintje te laten dat jouw spruit er niet zal zijn!  

 

lager onderwijs 

  a) een briefje ondertekend + gedateerd door de ouder 
           - max.  4 x per schooljaar  

           - voorziene briefjes gebruiken  

           - bij terugkeer inleveren bij de klastitularis 

 

  b) een medisch attest  
            - als ouders 4 x in een schooljaar zelf een verklaring hebben  

               ingediend 

             - bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan 3 opeenvolgende   

               kalenderdagen 

 

Er worden geen goedkeuringen gegeven voor vroegtijdig vertrek op 

vakantie. Alle inkomende attesten hiervoor worden als onwettig gezien en 

niet aanvaard.  
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Zindelijkheid bij de kleuters  
Voor de kwaliteitsvolle werking binnen de kleuterschool vragen we je om 

ernaar te streven dat je kind zindelijk is voor hij/zij start in de kleuterschool.  

 

Indien dit niet gelukt is, zetten we hier meteen stevig op in.  We gebruiken 

enkel klassieke pampers, geen pamperbroekjes.  U voorziet zelf 

voldoende pampers.  

 

Zwemmen  
Vanaf het 1ste leerjaar gaan de kinderen om de 2 weken zwemmen. De 

leerlingen doen dit onder begeleiding van de leerkracht Lo en hun 

klasleerkracht in het gemeentelijke instructiebad te Zaventem. Het 

zwemmen is gratis voor alle klassen.  

 

Vanaf donderdag 15 september ’22 starten de zwemlessen. De eerste groep 

L1 of L2 start om 12u 30. De kinderen blijven dan op school eten.  

Datum Klas 

15-09-2022 L1 – L3 – L5 

22-09-2022 L2 – L4 – L6 

29-09-2022 L1 – L3 – L5 

06-10-2022 L2 – L4 – L6 

13-10-2022 L1 – L3 – L5 

20-10-2022 L2 – L4 – L6 

27-10-2022 L1 – L3 – L5 

Herfstvakantie 31/10/22 tem 06/11/22 

10-11-2022 L2 – L4 – L6 

17-11-2022 L1 – L3 – L5 

24-11-2022 L2 – L4 – L6 

01-12-2022 L1 – L3 – L5 

08-12-2022 L2 – L4 – L6 

15-12-2022 L1 – L3 – L5 

22-12-2022 L2 – L4 – L6 

Kerstvakantie 26/12/22 tem 08/01/2023 
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