
 
 
 INSCHRIJVING KLEUTERS 

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf het schooljaar waarop zij de leeftijd van 2 jaar en 
6 maanden bereiken. Deze kleuters mogen pas in de school aanwezig zijn vanaf de 
vastgelegde instapdata: 

- op de eerste schooldag 
- na de herfstvakantie 
-  na de kerstvakantie 

      -     op 1 februari 
      -     na de krokusvakantie 
      -     na de paasvakantie 
      -     na O.L.H. Hemelvaart 

Op 1 september van het kalenderjaar waarin het kind de leeftijd van 6 jaar bereikt, begint de 
leerplicht. Het kind is dan wettelijk verplicht de lessen te volgen, ook wanneer het zich dan 
nog in de kleuterschool bevindt. 

Indien u graag wenst kennis te maken met onze school en de werking ervan dan maken wij 
graag een afspraak met u.  U kan onze contactgegevens terugvinden via de rubriek ‘contact’. 

Maak gebruik van de juiste voorrangsperiode 
 
Bij de inschrijving moeten ook een aantal administratieve zaken in orde gebracht worden. 
Mogen wij u daarom vragen om op die dag de Kids-ID of  SIS-kaart van uw kind mee te 
brengen. 
 
 
 
BEGIN EN EINDE VAN DE LESSEN 
 
 De  lessen  starten om 8.30 u. Vanaf  8.10 u. is  er  toezicht  voorzien  op  de  speelplaats. Er 
wordt gebeld om 8.25 u., zodat de lessen en activiteiten tijdig kunnen aanvatten.  
 
 De voormiddagpauze loopt van 10.10 u. tot 10.30 u.  
 
 ‘s Middags wordt er gebeld om 11.45 u.  De les duurt tot op dit ogenblik en men mag dus     

    pas vijf minuten later de leerlingen buiten.  
(Op woensdag wordt gewerkt tot 12.00 u.)  
 
 De schoolpoort gaat opnieuw open  om 12.55 u.   De kinderen  die over de middag naar huis 
gaan, worden ook dan  pas terug verwacht.  Immers, tot voor die tijd,  loopt het 
middagverblijf waarvoor men 1.00 euro per beurt dient te betalen. 
 
 Voor de namiddagactiviteiten wordt er gebeld om 13.10 u. zodat de lessen kunnen aanvangen 
om 13.15 u.   
 
 De namiddagpauze loopt van 14.30 u. tot 14.50 u.  Wij eindigen om 15.40 u. 



 
Om de lessen in de lagere school en de activiteiten in de kleuterklassen  zo min mogelijk te 
storen,  verzoeken we de kinderen tijdig naar school te brengen 
	  

SCHOOLGELDEN 

 Behalve in september, wordt telkens rond de vijftiende van elke maand een bestelbon 
meegegeven voor de volgende maand. Deze bestelbon wordt door de ouders ingevuld en 
gehandtekend.  
In de loop van de laatste week van de maand wordt een factuur opgemaakt aan de hand  van 
de door de ouders ingevulde bestelbon en na vergelijking met de door de klastitularis 
opgemaakte   facturatielijst    (waarbij rekening gehouden werd met de eventuele terug te 
betalen bedragen ingevolge afwezigheid van de leerling) 
De factuur wordt met de kinderen meegegeven. 
   
 U kijkt de factuur na en betaalt : ofwel met het aangehecht overschrijvingsformulier; ofwel 
via een automatische betaalopdracht die u bij uw bankinstelling onderschreef 
   (er wordt ongeveer 8 dagen gewacht tussen het uitreiken van de factuur en de inning ervan, 
dit om u toe te laten ons te verwittigen, mochten er problemen zijn.)  
   Bij eventuele fouten, gelieve contact op te nemen met het secretariaat :  
- secretariaat basisschool :            03/ 772.34.43 
- secretariaat lagere school :         03/ 772.50.00  
 
 Er wordt enkel geld meegebracht door de kinderen wanneer dit uitdrukkelijk aan de ouders 
wordt gevraagd. 
 
   !! speciaal tarief :   Er wordt een speciaal tarief toegepast voor het betalen van middagverblijf 
en/of naschoolse opvang voor kinderen met een kansenpas. Betrokken ouders nemen hiervoor 
contact op met het schoolsecretariaat (kansenpas meebrengen). 
 
 
DRANKEN OP SCHOOL 
 
Tijdens de speelkwartieren is er tijd voorzien om een drankje 
te verbruiken. Je kan dit van thuis meegeven of op school bestellen.   
(Om de afvalberg te beperken, bieden wij drank in flesjes aan.)  
Volgende dranken zijn op school te verkrijgen in de klassen of tijdens het middagmaal: 
water, melk of soep.   
 
        
TIJDSCHRIFTEN 
 
In de school worden vrijblijvend tijdschriften  aan de kinderen aangeboden voor thuisgebruik.  
· ‘DE GOEDE PERS’  (Dopido/Doremi voor de kleuters, Zonnekind voor de eerste graad, 
Zonnestraal voor de tweede graad, Zonneland voor de derde graad en kerst-, paas- en 
vakantieboeken.  

 
·   Uitgaven van ‘DE BOECK’  (Dobbel 1, Dobbel2, Okapi (2de graad), Chouette (3de graad))  
 
·   Uitgaven van ‘DE EENHOORN’ (Knuffel, Klap, Kits - een soort actuakrantje)    



 
·   Uitgaven van ‘ZWIJSEN’ (Leesleeuw)  
 
 Aan het eind van het schooljaar bent u in de mogelijkheid om vakantieblaadjes te bestellen.  
 
Dit aanbod van zoveel verschillende publicaties, mag u in geen geval aanzetten tot het zo 
maar bestellen van al wat op u afkomt.   Het is een waaier van mogelijk lees- en 
werkmateriaal die de school zinvol vindt als aanvulling op de schoolse dingen. Maak voor uw 
kind een verantwoorde keuze en schaf zaken aan waarvan u zeker weet dat ze door hen zinvol 
worden gebruikt !  
 
	  

ONTHAAL- B.C.’s – KIESUURTJE – ZELFSTANDIG LEREN  
 
De instap in de kleuterschool is voor heel wat kinderen een grote stap. Het brengt een 
verandering in hun dagschema met zich mee. Eerst voelen ze zich wat onwennig, maar de 
geborgenheid in het klasje bij de juf/meester en heel wat vriendjes, het samen spelen en 
opdoen van ervaringen, stelt hen onmiddellijk gerust. Ook voor de ouders die hun spruit voor 
het eerst aan de poort afzetten, is die eerste dag een dag vol vragen en kriebels in de buik.  
 
Een klasdag in de kleuterschool start altijd met een ONTHAALMOMENT, waar de kleuters 
de tijd en mogelijkheid krijgen hun gevoelens te uiten, vrij te vertellen over belevenissen en 
thuis te komen in de klas, bij de juf/meester en vriendjes. 
 
Gedurende de voormiddag worden heel wat activiteiten gepland die de kleuters in de 
mogelijkheid stellen, ervaringen en kennis op te doen, hun woordenschat uit te breiden, te 
experimenteren met verf, papier, kleurpotloden, ….  
Via spel, bewegen, nabootsen, aanvoelen, ontdekken, …. leert de kleuter zijn omgeving 
verkennen. Hij doet een massa ervaringen op, die hem tot een hoger ontwikkelingsniveau 
brengen.  

De leidsters/-ers bieden aangepaste activiteiten en materialen aan, die best aansluiten bij het 
ontwikkelingsniveau van iedere individuele kleuter. PROCESGERICHT WERKEN houdt in  
dat we in het bijzonder oog hebben voor het ontwikkelingsproces dat iedere kleuter 
doormaakt. De kleuterleidsters/-ers trachten ook zoveel mogelijk in te spelen op de leefwereld 
van de kleuter. Daarom wordt bij de uitwerking van de activiteiten, gebruik gemaakt 
van  B.C.’s : belangstellingscentra’s.  
Dit betekent dat er gedurende een langere tijd, dit kan enkele dagen of een hele week zijn, 
rond een thema gewerkt wordt dat aansluit bij de leefwereld van de kleuters.  
Het moet de kinderen boeien, uitnodigen, stimuleren en tevens mogelijkheden bieden hun 
ontwikkeling op alle vlakken te ontwikkelen: zowel verstandelijk, motorisch als sociaal-
emotioneel. 
 
Naarmate de kleuter vordert, willen we ook extra aandacht besteden aan het zelfstandig 
werken. Het werken met opdrachtkaarten en contractwerk vindt dan ook zijn ingang in de 
kleuterschool. 
 
Naast de bewust georganiseerde activiteiten die leerprocessen op gang brengen, worden er 
echter ook activiteiten op touw gezet, waarin de kleuter nog ten volle de kans krijgt om 
ZELFSTANDIG TE SPELEN.  



Het belang van het spel mag in de ontwikkeling van een kind niet onderschat worden. Dit 
betekent echter niet dat de kleuter tijdens het zelfstandig spelen zo maar wat bezig is. Neen, 
de leidster/-er voorziet tijdens “het zelfstandig spel” een waaier aan activiteiten en materialen 
die kleuters uitnodigen zelf op ontdekking te gaan, in samenspel met anderen of ook wel eens 
alleen. Vandaar dat een kleuterklas gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van HOEKEN, 
voor kleuters herkenbare plaatsen, waar ze zich ten volle kunnen uitleven. 
	  

NIVEAULEZEN, EEN WERK VAN VELE HANDEN 
 
Wekelijks zijn leesmama’s en leespapa’s in de school aan het werk. 
Samen met de leerkrachten van eerste, tweede en derde leerjaar stellen ze alles in het werk om 
de  leesbeurten van onze kleinere lezers te optimaliseren. 
 
Door leesonderricht in kleine leerlingengroepjes te laten plaatsvinden, kunnen de leesbeurten 
worden opgedreven, zodat elk kind een groot aantal leeskansen krijgt. 
 
De zorgco en de titularissen  verzorgen de testing met AVI-leestoetsen, waardoor zeer 
nauwkeurig het niveau van elk kind wordt bepaald en opgevolgd. 
 
Dit klasoverschrijdend leesonderricht kan gebruik maken van eigentijds leesmateriaal. 
 
Wie zin mocht hebben om in te stappen als helpende hand, kan zich in elk geval via de 
directie aanmelden als nieuwe leesmama of -papa. 
 
Vanzelfsprekend loopt deze leesactiviteit tot einde december niet voor de kinderen van het 
eerste leerjaar. Zij zijn op dat ogenblik nog volop de techniek van het lezen aan het 
verwerven. 
 
 
LEREN LEREN. 
 
Vorming is meer dan kennis, inzichten en vaardigheden bijbrengen. Via de eindterm ‘leren 
leren’, moeten kinderen meer zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden kunnen verwerven 
en in staat zijn problemen op te lossen.  
Kinderen moeten betere probleemoplossers worden in allerlei wisselende contexten. Leren is 
immers een levenslang ontwikkelingsproces. En hier ligt dan ook één van onze belangrijke 
taken : kinderen begeleiden in dit ontwikkelend leerproces. 
 
Een geleidelijke opbouw vanaf het 1ste leerjaar is noodzakelijk. In de verschillende klassen 
leggen we dan ook enkele accenten die het zelfstandig leren stimuleren. 
Binnen het lessenrooster hebben we dan ook vanaf de 2de graad bewust tijd ingebouwd die 
besteed wordt aan ‘leren leren’. Tijdens de info-avonden wordt de specifieke aanpak van ieder 
klas grondig toegelicht. Een voorproefje : 
 
1ste graad geleidelijke opbouw van : 
○  het samen inoefenen van een les is de eerste stap in het echt leren ‘studeren’ 
○  aanreiken van tips over hoe we nu eigenlijk een les moeten leren memoriseren 
○  gebruik maken van een agenda die zich richt naar studieplanning 
○  zelfstandig een huistaak maken 



○  zelfstandig werk stimuleren via hoeken- en contractwerk 
○  geheugentraining door het aanleren van versjes, liedjes ... 
○  groepswerk 
○  zelfcorrectie 
○  raadplegen van informatiebronnen, ... 
 
In de 2de graad worden de aandachtspunten uit de 1ste graad verder ingeoefend en uitgebreid 
○  hoe gaan we te werk om hoofd- en bijzaken te ontdekken? 
○  we maken samen een schema op van een behandelde les,  
○  leren plannen; overzichten maken 
○  notities maken, ... 
 
In de 3de graad verdiepen we deze werking en wordt specifiek aandacht besteed aan het 
hanteren van een aantal leerstrategieën. 
 
Wij hopen met deze accenten de voorbereiding tot degelijk studeren te verbeteren. 
Deze zeer voorname studiehouding krijgt vanzelfsprekend onze extra aandacht 
 
 
JUF OF MEESTER SPELEN. 
 
Binnen onze scholen is een natuurlijke en spontane vorm van begeleiding vanzelfsprekend. 
Oudere kinderen kunnen veel zorg dragen voor de jongere. 

-  Kinderen leggen graag iets uit aan elkaar. 

-  Op een gestructureerde manier heet dat met een moeilijk woord: peer-tutoring. De        
leeftijdsgenoot (peer), is de tutor (onderwijzer, leraar) van een (jongere) schoolgenoot. 

-  Bij ons wordt er groepsdoorbrekend gewerkt voor: niveaulezen, expressief lezen,    
computergebruik, begrijpend lezen, stellen, activiteiten begeleiden in de 2de en 3de 
kleuterklas. 

-  Expressief lezen (voor leerlingen van de derde graad) wordt pas echt boeiend wanneer je       
mag/kan voorlezen voor een “live” publiek”. 

-  Het zelfvertrouwen groeit wanneer je ‘verantwoordelijk’ bent voor andere leerlingen. 

-  De tutor (dus de ‘oudere’ leerling): 

 -  gaat er zelf goed op vooruit: zowel de kennis als het zich goed voelen krijgen een extra    
   stimulans. 
 
-   voelt zich verantwoordelijk en krijgt extra groeikansen. 
 
-kan pas de leerstof doorgeven als hij/zij die zelf goed begrijpt (leerstof doorgeven is de    
 hoogste vorm van leren!) 
 
-leert zaken goed onder woorden brengen (taalvaardigheid!) 
 



-bouwt een vriendschapsrelatie uit met de andere leerlingen en leert met verschillende 

leeftijden omgaan. 

 
 Bovendien leert deze tutor: 

 - een aantal pedagogisch en didactische vaardigheden om vlot te kunnen omgaan met  
leerlingen in de groep. 

 - positief reageren op het ‘werk’ van anderen. 
 - kennis maken met anderen 

 Voor de ‘leerlingen’: 

 - heeft een positieve invloed op het vlak van de kennis als op het vlak van het 
welbevinden. 

 - verbetert ook de sfeer en het klimaat op school. Bovendien zijn ze ook opgeleid om 
later zelf    te kunnen tutoren. 

- groeit er voor hen een positieve vriendschapsrelatie met de ‘oudere’ leerlingen. 
 
 

 

 
PROJECT STUDIEKEUZE ZESDE LEERJAAR. 
 
Vanuit de ervaring, dat het bepalen van een studierichting voor leerlingen die de zesde klas 
verlaten, vaak te weinig bewust en soms zelfs hals over kop gebeurt, werd gedurende de 
voorbije schooljaren een project opgezet rond "leren kiezen" . 
 
De probleemsituatie stoelt vaak op te kortstondige informatie rond verschillende 
studierichtingen, te ver naar het eind van het schooljaar toe. 
Tegelijk stelden wij vast dat kinderen veel algemener dan alleen maar op het terrein van de 
studierichting moeten leren kiezen. 
 
In samenwerking het CLB Waas en Dender zetten wij volgende projectlijnen uit : 
1. Vanaf oktober aanbieden van activiteiten rond leren kiezen. De leerlingen maken hierbij 

gebruik van een "keuzewerkboek".  
   Leerlingen bewust maken van het belang en de gevolgen van ‘kiezen’. 
2.  In de maand januari analyseren we met de leerlingen het keuzeproces.  
   Met welke factoren dient men op de eerste plaats rekening te houden en welke factoren     
    mogen je in tweede instantie beïnvloeden? 
3.  Reeds in de maand februari geeft de CLB-medewerker diepgaande informatie aan de   

 leerlingen i.v.m. ‘kiezen’ tussen verschillende onderwijsvormen.  
    Infoboekjes van het CLB worden meegegeven naar huis en ouders worden al in maart     
    uitgenodigd om rond de problematiek van studiekeuze en studieaanbod geïnformeerd te  
    worden. In deze periode bezoeken we met onze leerlingen de beroepenbeurs te Gent. 
4.  Gedurende die maand maart  
    ontvangen de ouders een oudervragen- lijst waarop ze hun visie op studiegedrag van hun    
    kind kunnen neerschrijven.                                                                                                     
5.De oudercontacten op uitnodiging vinden plaats in april/mei. 
 
 

 



  
 

Met deze projectmatige aanpak hebben we op de eerste plaats een grotere spreiding van de 
informatie op het oog. Zodoende kunnen zowel leerlingen als ouders bijna een heel 
schooljaar voorbereidend nadenken over de studiekeuze 
 
 
 
LEERWANDELINGEN - STUDIEREIZEN - SCHOOLREIZEN - 
OPENLUCHTKLASSEN - THEATERBEZOEK. 
 
Leerwandelingen: 
In het kader van het ervaringsgericht onderwijs maken de leerkrachten met hun kinderen  
 
Leerwandelingen: 
 
Met de kleuters trekken we er regelmatig op uit. De schoolomgeving biedt heel wat 
mogelijkheden tot ontdekken, opdoen van ervaringen en speels verwerven van kennis. 
In de lagere school hebben de uitstappen vooral tot doel bepaalde leerinhouden ter plekke aan 
te brengen. Zo zullen de leerlingen van het derde en het vierde leerjaar op zoek gaan naar 
historische littekens en specifieke natuur in de eigen gemeente. In de derde graad worden 
planten en dieren liefst in de vrije natuur waargenomen. Alle zintuigen worden dan 
aangesproken en het directe contact met de natuur is voor ons jeugdig volkje van uitzonderlijk 
belang. Hiervoor doen we vaak beroep op bekwame natuurgidsen. 
 
Studiereizen:  
 
Tijdens het schooljaar staan er voor de leerlingen van de lagere school ook 1 à 2 studiereizen 
op het programma. 
Hier is het de bedoeling dat onze leerlingen verwerkte leerinhouden toetsen aan de realiteit. 
Een bezoek aan kunststeden als Brugge, Gent, Antwerpen, Brussel, ... is voor vele kinderen 
een echte openbaring. We mogen terecht fier zijn op ons Vlaams kunstpatrimonium.  
We willen dit gevoelen graag met onze kinderen delen. 
 
Schoolreizen:  
 
Bovenstaande activiteiten hebben een leerzaam karakter. Na de drukte van de herhalings- en 
proevenweek eind juni, is het de hoogste tijd dat onze kinderen in een ongedwongen sfeer 
zich eens goed kunnen amuseren. Een goed uitgekiende schoolreis behoort hier tot de 
mogelijkheden. De klemtoon ligt hier dan ook op ontspanning. 
 
Openluchtklas:  
 
De kinderen van het zesde leerjaar gaan jaarlijks op venenklas naar Ovifat.  De leerlingen van 
de 3de graad van de Leebrug sluiten tweejaarlijks aan bij deze groep.  
Deze openluchtklas wordt gezien als een uitbreiding van deelgebieden die we niet kunnen 
verwezenlijken in het doordeweekse klassenwerk. Tijdens de exploratietochten en de 
verwerking worden de kinderen begeleid door hun hun leerkrachten en natuurgidsen die 
verbonden zijn aan het “Centre de Nature” op de Botrange.  



Naast het rijke aanbod dat we hier vinden op wero-vlak bieden de openluchtklassen heel wat 
mogelijkheden in de groei naar zelfstandigheid en zijn er heel wat kansen tot het groeien in 
relationele opvoeding. 

Theaterbezoek  

Een brokje cultuur mag er ook gerust bij. 
Reeds van in de kleuterklas willen we de kinderen laten kennismaken met het theater. Zo 
plannen we jaarlijks een tweetal theatervoorstellingen voor kleuters en kinderen uit de lagere 
school. Voor de kleinsten gaan deze voorstellingen voornamelijk op school door; maar 
leerlingen van de lagere school verplaatsen zich voor de voorstellingen naar de schouwburg te 
Sint-Niklaas of naar het Cultureel Centrum te Lokeren. en afhankelijk van het aanbod, 
bezoeken we misschien nog wel een culturele tentoonstelling. 

 
 
WATERGEWENNING V OOR ONZE DERDEKLEUTERKLASSERS  
 
Omdat een kleuter zijn lichaam leert ontdekken, plezier beleeft wanneer hij samen met 
anderen beweegt en volop bezig is zijn motorische vaardigheden te ontplooien, willen wij 
naast de lesjes motoriek en bewegingsexpressie ook aandacht besteden aan watergewenning. 
 
Zij zullen, zoals de leerlingen van het lager, gaan zwemmen in het provinciaal domein te 
Wachtebeke.  Daar zullen wij regelmatig aan watergewenning doen. 
 
Veiligheid en spelplezier staan hier centraal. 
Daarom  plonzen, spartelen, spatten, ... de kleuters naar hartenlust in kleine groepjes, begeleid 
door de juf of een zwemouder.  De leidsters zullen waken over de veiligheid en de 
pedagogische begeleiding.  Mocht u zin hebben om mee te gaan ?  Geef ons een seintje. 
 
We hebben in geen geval de intentie om kleuters geforceerd tot zwemmen te bewegen.  De 
watergewenning vormt de basis voor een goed zwemonderricht.   
 
Elke kleuter moet hiervoor de kans krijgen.  
 
 
 
SPORT OP SCHOOL. 
 
Als het kriebelt, moet je sporten … 
Deze leus vindt in onze school ruime toepassing. Iedere week worden de leerlingen tweemaal 
van hun schoolbanken gehaald voor BEWEGINGSMOMENTEN. 
 
In week 1 zijn er twee lessen in de turnzaal of sporthal, in week 2 wordt er gezwommen en 
geturnd. De leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar verplaatsen zich daarvoor naar 
de turnzaal in de Vleeshouwersstraat, de andere sportbonken uit 4, 5 en 6 kunnen van alle 
faciliteiten van de sporthal genieten voor hun sportieve ontwikkeling. De leerlingen van de 
“Zwaan” maken gebruik van de polyvalente zaal in het buurthuis “De Oude Zwaan”.  



De motorische vaardigheden van onze kleuters worden o.l.v. de bewegingsjuf 2u/week extra 
gestimuleerd. 
 
Het ZWEMONDERRICHT vindt plaats in het zwembad van het provinciaal domein 
Puyenbroeck te Wachtebeke.  
Eénmaal om de veertien dagen gaan we daar met alle leerlingen van hetzelfde leerjaar 
zwemmen. Met de hulp van enkele sportieve mama’s of papa’s krijgen de leerlingen de 
mogelijkheid om in kleine, homogene groepjes op hun niveau te oefenen. Deze organisatie 
wordt op geregelde tijdstippen geëvalueerd, en indien nodig, aangepast en bijgestuurd. 
 
SPORTDAG – SPORTWEEK  Reeds van in de kleuterklas wordt er een heuse sportweek 
georganiseerd voor onze kleinsten. Iedere dag starten we met ochtendgym om dan dagelijks 
rond één specifiek bewegingsfacet te werken. In mei of juni wordt voor 1, 2 en 3 en de derde 
graad “De Zwaan” de school omgevormd tot een echte sportschool. Gedurende 1 week wordt 
er iedere namiddag gesport met als hoogtepunt de sportdag. De speelplaats en ruimtes rondom 
de school worden benut voor alle mogelijke sportactiviteiten. 
 
Het 4de, 5de en 6de leerjaar hebben naast hun traditionele sportdag ook enkele 
‘sportnamiddagen’, maar dan verspreid over het schooljaar. Ze hebben tevens een fiets- of 
wandeltocht. Tijdens sportnamiddagen kan het grote leerlingenaantal herleid worden tot 
enkele klassen zodanig dat meer specifieke sporten aangeboden kunnen worden. 
 
Een greep uit de naschoolse (S.V.S.) sportactiviteiten 
De titel SPORTIEVE SCHOOL verdienen we al meer dan 10 jaar, dit kregen we niet zomaar. 
Als SPORT-ACTIEVE-SCHOOL halen we het tweede en tevens hoogste niveau bij de 
Stichting Vlaamse Schoolsport (S.V.S.) 
 
Hieronder geven we u een opsomming van de activiteiten waar onze school doorgaans aan 
deelneemt:  
 
Wandelen: Een gezonde wandeling in de eigen gemeente, uitgestippeld voor groot en klein, 
… een afstand op ieders maat!  
 
Voetbal 4 tegen 4: Sinaai is een voetbalmonument geworden; zowel bij de jongens als bij de 
meisjes. Tweede en derde graad hebben hier een sterke reputatie te verdedigen. 
 
Swimmathon: In het zwembad van Lokeren of Temse worden naar hartenlust baantjes 
getrokken in een 3 x 7 minuten gedurende uithoudingstocht. Knappe prestaties verzekerd. 
 
Brevetzwemmen: Alle waterliefhebbers kunnen tijdens of na schooltijd hun zwemkunst 
bewijzen tijdens het brevetzwemmen. Van 25 meter tot 1500 meter! 
 
Kleuter-boemeldag: Een sporthal wordt omgetoverd tot een groot bewegingslandschap. Een 
hele dag lopen, springen, huppelen, klimmen, klauteren, trekken, duwen, gooien, vangen, 
fietsen, vallen en … weer opstaan! 
 
De “alles met de bal” en kronkeldiedoe: Een gelijkaardig initiatief als de kleuter-
boemeldag, maar dan georganiseerd en aangepast aan de eerste graad. 
 
 



Netbal:  De populairste balsport bij de 5de en 6de klassen is ongetwijfeld de vereenvoudigde 
vorm van het volleybal: netbal. De S.V.S. – ontmoeting heeft meestal in onze thuishaven ‘Ter 
Beke’ plaats. De laatste jaren nemen in Oost-Vlaanderen gemiddeld meer dan 700 ploegen 
deel aan dit tornooi. Het moet niet gezegd dat – vooral in deze sportdiscipline – de weg naar 
edel metaal een zware dobber is. Maar we blijven hopen. 
 
Veldvoetbal: Het feest van het “echte” voetbal duurt slechts 1 dag aangezien het S.V.S. zich 
beperkt tot regionale ontmoetingen. Dus geen echt kampioenschap met doorstroming naar een 
provinciale eindronde, maar dit heeft geen invloed op de inzet, de balhonger, de sportiviteit, 
de pret, de verslagenheid, de feestroes, … 
 
En de doe-aan-sportbeurs. Dit is de afsluiter voor de zesde leerjaar-studenten (voor de 
Zwaan nemen alle leerlingen van de 3de graad deel), waarbij men van meer dan 40 
verschillende sporttakken kan proeven. Van paardrijden, parachutespringen en zeilwagenrace 
tot reddingszwemmen, speleologie, muurklimmen en nog heel veel meer. Een grote waaier 
aan gekende en minder gekende sporten.  
 
Tijdens een sneeuwrijke winter staat er, voor de derde graad, wellicht een dagje langlaufen of 
schaatsen op het programma.  
 
Werken aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen, is meer dan alleen maar 
rekenen en taal! 
Een gezonde geest huist nog altijd beter in een gezond lichaam …en als het kriebelt, moet je 
SPORTEN 
 
 
VOLGEN EN ZORG. 
 
Wanneer wij KWALITEITSONDERWIJS willen garanderen, houdt dit in dat wij ons zoveel 
mogelijk richten naar ‘elk’ individueel kind, om het met de beste zorgen te omringen, zodat 
het alle mogelijke kansen krijgt tot harmonische persoonlijkheidsontwikkeling. 
 
Daarom hebben we in onze scholen, zowel op kleuter- als op lagere-school-niveau, bewust 
lestijden ‘zorgverbreding’ in het pakket opgenomen. Deze lestijden zorgverbreding bieden de 
klastitularissen extra kansen om kinderen nog beter individueel te begeleiden en samen te 
zoeken om onze klaswerking af te stemmen op de noden van ieder individueel kind. 
 
 
Kinderen volgen en begeleiden 
 
Reeds vanaf de eerste kleuterklas worden de kleuters geobserveerd op basis van 
observatielijsten, opgebouwd vanuit de ontwikkelingsdoelen en in samenspraak met het CLB. 
Zo kunnen we ons een duidelijk, gevarieerd beeld vormen van iedere kleuter.  
Op regelmatige tijdstippen worden deze observatiegegevens besproken met de zorgco, 
directie, leidster/-er en eventueel met de medewerkers van het CLB en het revalidatiecentrum. 
Deze besprekingen geven ons de kans vanuit verschillende invalshoeken samen te zoeken 
naar de best passende aanpak voor ieder kind. Waar staat deze kleuter in zijn ontwikkeling, 
welk materiaal en welke activiteiten moeten we deze kleuter aanbieden zodat het ten volle kan 
experimenteren en ontplooien? Het positief zelfbeeld, de motivatie, het zich goed voelen en 
het nemen van eigen initiatief, vormen hierbij de kern van de ontwikkeling en het leren van 



kinderen. Het blijft onze voortdurende zorg iedere kleuter hierbij in zijn ontwikkelingsproces 
te begeleiden en waar nodig dat extra steuntje te geven. 
 
In de tweede kleuterklas bouwen we onze werking verder uit. 
 
Het beeld dat wij ons van de kleuter in de loop van de eerste kleuterjaren hebben kunnen 
vormen, wordt in de derde kleuterklas nog aangevuld met gegevens die we verwerven via 
observaties, die peilen naar de taal- en rekenvoorwaarden. Deze voorwaarden laten een 
soepele instap in de lagere school toe. Het ligt niet in onze bedoeling de kleuters ‘gereed te 
maken’ voor de overstap naar de lagere school. Als kleuterschool is het onze grootste zorg, 
het groeiproces bij de kleuters te stimuleren zodat elk kind over een aantal basiscompetenties 
kan beschikken. Onze aandacht blijft uitgaan naar alle facetten van de 
persoonlijkheidsontwikkeling; cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling en 
dynamisch-affectieve ontwikkeling. Elke kleuter doorloopt zijn eigen weg, op zijn eigen 
tempo en juist hierop willen we gedifferentieerd inspelen.  
 
In onze lagere scholen trekken we deze kindgerichte aanpak door. We blijven werken aan de 
totale ontplooiing van ieder kind. Niet enkel kennis, inzicht en vaardigheden zijn belangrijk, 
maar ook attitudevorming krijgt onze aandacht. Ook hier is geregeld overleg met alle 
betrokkenen om onze werking te evalueren en bij te sturen. Samen bouwen aan deze 
zorgbrede aanpak voor ieder kind, blijft een boeiende uitdaging, die wij als team, dag na dag 
weer aangaan.  
 
SOCIALE VAARDIGHEDEN. 
 
Onderwijs en opvoeding verstrekken, betekent zo veel mogelijk stimuli aanreiken zodat 
kinderen ten volle kunnen ontplooien in al hun facetten. Zij doen dit individueel, maar 
voortdurend in relatie met anderen: klasgenootjes, vriendjes, de juf of de meester, ... 
 
Sociaal functioneren veronderstelt een aantal inzichten, vaardigheden en attitudes die 
kinderen gaandeweg dienen te verwerven. Samen met hen willen wij deze weg opgaan. Je kan 
dit sociaal functioneren niet in een vak vatten. Hieraan werken, is een opgave van dag tot dag, 
zowel binnen als buiten de klasmuren . 
 
Samenwerking is een specifieke sociale vaardigheid die moet geoefend en geleerd worden. In 
de kleuterklassen krijgen de kinderen heel wat kansen om samen met vriendjes te spelen, te 
knutselen, samen te werken aan een activiteit, ... 
 
In de klassen van de lagere school is er ook heel wat ruimte voorzien voor echt groepswerk. 
Het gezamenlijk uitvoeren van een taak kan voor alle kinderen erg verrijkend zijn. 
 
Onvermijdelijk komt het wel eens tot conflicten in de klas of op de speelplaats. Het gaat hier 
soms over kinderkibbelingetjes, maar soms ook over echte ruzies. Wij willen deze conflicten 
aanpakken en er een gepaste oplossing aan geven. Af en toe zullen we daarbij vermanend of 
zelfs straffend moeten optreden. Maar altijd weer krijgt het kind nieuwe kansen. 
 
Erger wordt het wanneer plagerijen overgaan in pestgedrag. Pesten is jammer genoeg een 
fenomeen van alle tijden, maar wij vinden dat we pestgedrag, hoe klein ook, voortdurend 
moeten aanpakken. Pesterijen maken het kinderen soms onmogelijk zich ten volle te 
ontplooien. 



 
Daarom zijn we alert, en zelfs de kleinste aanwijzing krijgt onze aandacht. 
Indien uw zoon/dochter met pestgedrag geconfronteerd wordt, aarzel dan niet met de 
klastitularis en/of directie contact op te nemen. 
Door het oprichten van een leerlingenraad en een efficiënte speelplaatswerking trachten we 
ook vanuit de basis deze problematiek bespreekbaar te maken. 
Laten we hier samen werk van maken, kinderen, ouders, schoolteam. 
 
 
 
HERHALING, ... PROEVEN, ... REMEDIËREN, ... RAPPORTEREN, ... 
 
In elk leerjaar wordt een reeks basisleerstof of kernleerstof aangebracht. Dat is de kennis die 
de leerlingen minimaal dienen te bezitten om de stap naar een volgend leerjaar vlot te kunnen 
maken. 
Daarnaast wordt regelmatig uitbreidingsleerstof aan de leerlingen gegeven.  
 
Rond de grotere leerstofgehelen worden toetsen afgenomen die in het rapport worden 
weergegeven in cijfers. In de eerste klas wordt aanvankelijk verbaal geëvalueerd; daarna met 
cijfers. 
Twee keer per jaar geven we de leerlingen de kans om de basisleerstof van een heel semester 
te herhalen aan de hand van gerichte herhalingsoefeningen.  
Dat gebeurt tijdens de herhalingsweken. (januari/juni) 
We organiseren eveneens in deze maanden trimesterproeven. 
De resultaten van deze proeven worden samen met de ouders besproken tijdens een 
oudercontact. 
 
Aansluitend op de proevenweek houden we remediëringsdagen. Dit zijn dagen waarop hiaten 
in de leerstof die werden vastgesteld a.d.h. van de proeven, worden hernomen, bijgewerkt en 
bijgestuurd. Extra kansen om jongens en meisjes met moeilijkheden voor een bepaald 
leerstofonderdeel opnieuw op weg te helpen. 
De ouders worden in de maandkalender geïnformeerd over de data. 
 
Wij willen op de eerste plaats een zo nauwkeurig mogelijk beeld krijgen van de leerprestaties 
van uw kind en kunnen het pas dan werkelijk aangepast begeleiden op weg naar het 
voortgezet onderwijs. 
 
Herhaling, proeven en remediëring zijn op de eerste plaats bedoeld om regelmatig te 
evalueren zodanig dat tijdig kan worden ingegrepen. Het gebeurt dus met de nodige ernst en 
wij hechten daar zeer veel waarde aan.  
 
Onnodig om kinderen onder een soort van zenuwachtige druk te plaatsen. Dit is in geen geval 
de bedoeling en wij vragen daarom aan de ouders om deze evaluatie met de nodige rust te 
benaderen. 
 
 



  
HET VRIJ CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING  
WAAS EN DENDER (VCLB) 
 
Het CLB is een onafhankelijke dienst die ter beschikking staat van leerlingen, ouders, 
leerkrachten en schooldirecties om het welbevinden van de leerling te bevorderen doorheen 
zijn schoolloopbaan via informatie, hulp en begeleiding. In een CLB werken artsen, 
maatschappelijke werkers, psychologen, pedagogen, psychologisch assistenten en 
verpleegkundigen in teamverband. 
 
CLB-begeleiding omvat vier domeinen: 
De keuze van een CLB is niet vrij. Door de kinderen in te schrijven in een bepaalde school 
kiezen de ouders voor het CLB waarmee de school een beleidscontract heeft afgesloten. 
Daarin maken de school en CLB- medewerkers die samen instaan voor de begeleiding van de 
leerlingen, concrete afspraken. De medewerkers van het CLB zijn regelmatig aanwezig op 
school. Onze Sint-Catharinascholen werken samen met het Vrij CLB Waas en Dender. 
- het leren en studeren  
 
- de schoolloopbaan  
 
- de preventieve gezondheidszorg  
 
- het psychisch en sociaal functioneren  
 
Verplichting 
In principe is de begeleiding door een CLB niet verplicht behalve bij spijbelgedrag, medische 
onderzoeken en maatregelen bij besmettelijke ziekten. 
 
De medische onderzoeken hebben in klasverband plaats op het CLB of op school voor de 
eerste en de tweede kleuterklas en het eerste, derde en vijfde leerjaar van de lagere school. 
Indien de ouders niet akkoord gaan, kunnen ze verzet aantekenen tegen het uitvoeren van het 
onderzoek door een arts van het centrum. Zij kunnen dan een andere (school)arts kiezen. Voor 
meer informatie over deze procedure kunnen ze terecht bij de directeur van het CLB. 
 
Overdracht van het CLB- leerlingendossier: 
Indien een leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB zal het 
leerlingendossier overgemaakt worden aan het Vrij CLB Waas en Dender. U hoeft daar niets 
voor te doen. Indien u dit niet wenst, kunt u binnen een termijn van 30 dagen verzet 
aantekenen. Gelieve u  in dit geval te wenden tot onze hoofdzetel of één van de vestigingen, 
waar wij met u de nodige formaliteiten zullen vervullen. 
 
– voor leerlingen jonger dan 14 jaar: de persoon die de ouderlijke macht uitoefent. 
– voor leerlingen vanaf 14 jaar: de leerling zelf. 
 
Praktisch 
Het CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus  en tijdens de kerst- en paasvakantie 
(met uitzondering van twee dagen tijdens de kerstvakantie). 
 
De dienstverlening van het CLB is gratis. Men kan telefonisch een afspraak maken of 
persoonlijk langs komen. De CLB-medewerkers zijn ook regelmatig aanwezig op school. 



 
BRANDALARM ! 
 
In onze scholen organiseren wij op iedere vestiging driemaal per schooljaar een 
brandalarmoefening.  
Bij deze evacuatie worden kinderen binnen de vijf minuten gegroepeerd, onder leiding van de 
leidster of leerkracht en naar een veilige, vooraf vastgelegde plaats gebracht.  
Daar worden ze geteld. De leerkracht meldt op basis van de werkelijke telling en met een 
aanwezigheidslijst het aantal aanwezige kinderen. 
Dit getal kan onmiddellijk aantonen of kinderen ontbreken. 
 
Een eerste brandalarmoefening begin schooljaar wordt altijd aangekondigd om de nieuwe 
kinderen de kans te geven zich daarop voor te bereiden. 
De twee volgende sessies vinden onaangekondigd plaats.  
 
Hoe verloopt zo’n alarm ? 
1.  De preventie-adviseur start het alarm met een door de kinderen gekend alarmsignaal. 
2.  De alarmfase is begonnen. 
3.  De alarmfase treedt in werking. 
4.  De hulpdiensten van St.-Niklaas worden verwittigd. Tegelijkertijd wordt de directie van de  

andere school op de hoogte gebracht.  
5.  Wanneer men in de klassen de alarmsignalen hoort, wordt elke activiteit onmiddellijk   

 stopgezet. Alle kinderen gaan onder begeleiding van hun leidster of leerkracht rustig langs   
 de aangeduide weg naar de verzamelplaats. 

6.  De evacuatiefase is begonnen. 
7.  Wanneer alle kinderen en personeelsleden in veiligheid zijn, verwittigt de preventie-  

 adviseur de brandweer dat de evacuatieoefening is beëindigd. 
 
Het is van groot belang uw kind op de ernst van deze activiteit te duiden. Immers, een 
effectieve ontruiming kan in geval van werkelijke nood vele levens redden ! 
 
 
 
VERZEKERINGEN. 
 
Het schoolbestuur van de Sint-Catharinascholen , heeft een verzekering tegen ongevallen 
onderschreven ten voordele van de scholen bij het "INTERDIOCESAAN CENTRUM 
V.Z.W." - Guimardstraat 1 - 1040 Brussel. 
 
Gezien het belang van deze verzekering zullen wij u hierna de draagwijdte ervan nader 
uiteenzetten. 
1. Waarborgen : 
A. Persoonlijke verantwoordelijkheid : 

 
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding  
WAAS en DENDER 
Grote Kaai 7b2 - 9160 Lokeren 
tel. 09/348 25 62 - fax. 09/349 39 14 
lokeren@vclbwaasendender.be 
 



Lichamelijke letsels : tot beloop van €14.873.611,50 
Stoffelijke schade : maximum €2.478.935,20  
 
B. Persoonlijke verzekering ‘ongevallen’ : 
1. In geval de Burgerlijke Verantwoordelijkheid niet betrokken is, of in geval de   
    rechthebbenden verzaken deze in te roepen, waarborgt de maatschappij de terugbetaling   
    van : 
- de medische, farmaceutische, paramedische en soortgelijke kosten, evenals de kosten voor 
prothesis-apparaten, tot beloop van de bedragen bepaald door de tarieven van toepassing 
inzake arbeidsongevallen (Wet van 10.04.1971) 
- de hospitalisatiekosten tot beloop van de prijs voor de onderhoudsdag bepaald door de    
  Minister van Volksgezondheid. 
- de kosten van tandprothesis tot beloop van €1487,36 per slachtoffer met max. 371,84 per 
tand. 
- de kosten van vervoer van zwaar gekwetsten. 
- de kosten van begrafenis tot beloop van €2 750,00 per slachtoffer. 
- verzorging in het buitenland tot beloop van € 3.718,40  de maximum tussenkomst van de 
maatschappij is beperkt tot € 24 789,35 per slachtoffer, na tussenkomst van de mutualiteit of 
van een ander bijstands- of verzekeringsorganisme. 
 
2. In geval van dodelijk ongeval : een kapitaal van  €4.957,87  
 
3. In geval van blijvende invaliditeit : een kapitaal van  €12.394,68 
 
4. In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit : een kapitaal vastgesteld op basis van het 
kapitaal voorzien voor "volledige blijvende invaliditeit", evenredig met de graad van 
invaliditeit. 
 
C. Rechtsbijstandsverzekering : 
tot beloop van €12.394,68  
 
2. Uitsluitingen : 
Als voornaamste uitsluitingen vermelden we : 
 
1. Van de waarborg " Burgerlijke Aansprakelijkheid" zijn uitgesloten, de schade veroorzaakt : 
-  aan derden, wanneer de leden zich niet meer onder toezicht van de leiding bevinden, vb. op   
  de weg van en naar de activiteit. Deze ongevallen dienen geregeld door de maatschappij   
  waarbij u uw polis " B.A. familiale" of B.A. gezin" hebt onderschreven. 
-  aan roerende en/of onroerende goederen en aan dieren die een verzekerde onder zijn   
   bewaking of eenvoudig te zijner beschikking heeft. 
- door motorvoertuigen onderworpen aan een bij Wet verplichte verzekering. 
 
2. Van de waarborg "ongevallen" zijn uitgesloten : 
-  zelfmoord of poging tot zelfmoord; 
-  het beoefenen van gevaarlijke sporten; 
-  opzet, zware fout, dronkenschap, gebruik van drugs; 
-  de gevolgen van oorlogsgebeurtenissen. 
 
3. Aangifte van een ongeval : 
Wat moet u doen indien uw kind het slachtoffer werd van een ongeval ? 



1. Zo snel mogelijk uw mutualiteit op de hoogte brengen. 
2. Indien het ongeval veroorzaakt werd door een ander persoon, aangifte doen bij uw 
verzekeraar "B.A. familiale" of "B.A. gezin." 
3. De aangifteformulieren voor de verzekering aan de maatschappij of aan de 
assurantieverzorger overmaken binnen de vermelde termijn. 
4. De directie van de school op de hoogte houden van de verdere evolutie. 
 
De aangifteformulieren voor de verzekering bestaan uit : 
 
 De ongevalsaangifte (1origineel met 1 kopie); 
Afhankelijk van de voorwaarden die van toepassing zijn, binnen een aanvaardbare termijn, 
maar :  
-  onmiddellijk bij overlijden van het slachtoffer 
-  ten laatste 1 maand na het begin van de hospitalisatie 
-  ten laatste 3 maand na de eerste medische ingreep 
-  ten laatste 6 maanden in de andere gevallen, 
   wordt de aangifte aan de verzekering gemeld. 
 
Wanneer het ongeval op school gebeurt, wordt de aangifte door de secretaresse ingevuld en 
opgestuurd. 
 
 Het geneeskundig getuigschrift 
Dit deel wordt door de behandelende geneesheer ingevuld en samen met de ongevalsaangifte 
via de school naar de verzekering gestuurd. 
 
 De uitgavenstaat. 
Deze wordt ingevuld door :  
- ziekenhuis (deel 1) voor de medische kosten 
- de benadeelde (deel 2) voor de andere kosten 
 
Wanneer er geen complicaties meer zijn en het dossier als afgesloten mag beschouwd worden, 
wordt de uitgavenstaat terug op school bezorgd, zodat deze onmiddellijk naar de verzekering 
kan gestuurd worden, waar men ervoor zorgt dat u zo snel mogelijk vergoed wordt. 
 
 
 
RIJEN BASISSCHOOL 
 
1. Vestiging klavertje 3 (kleuters) 
 
Buurthuis: De kleuters die na schooltijd in de naschoolse opvang dienen te blijven, worden 
door een kleuterleidster onmiddellijk na schooltijd in groep naar het buurthuis gebracht 

2. Vestiging Wijntje (kleuters) 
- hier is geen oversteek voorzien 
 
3. Vestiging de Zwaan ( lager + kleuters) 
    voetgangers – fietsers: 
     Zowel voetgangers als fietsers, worden door de verkeersbrigadier veilig overgestoken   
    richting Zwaanaardestraat en richting Heirstraat.  



 
 

    Lagere schoolkinderen met de fiets, worden door een leerkracht begeleid tot aan "de    
    herder", waar zij veilig worden overgestoken richting Weimanstraat en Keizerstraat.  
    Dit geldt niet voor de kleutertjes.  
 
RIJEN LAGERE SCHOOL: 
 
VOETGANGERS 
Op de middag: de leerlingen steken over op het zebrapad onder begeleiding van een   
                         verkeersbrigadier. 
In de namiddag :  
RIJ 1:  school – Tinelstraat – Catharinawegel – Dries 
Leerlingen die naar de buitenschoolse opvang moeten in het buurthuis, stappen onder 
begeleiding naar de Vleeshouwersstraat 
Begeleide oversteek voor leerlingen die met de bus naar Wijnveld rijden aan de bushalte. 
Kinderen die niet tijdig worden afgehaald op school, worden naar het buurthuis gebracht.  
 
 
FIETSERS : 
Op de middag :  
Er is geen begeleide fietsenrij!!!  
 
In de namiddag :  
RIJ 1: Richting Wijnveld: school – Tinelstraat – monument (vanaf hier zijn de fietsers die 
richting Zwaanaarde fietsen op zichzelf aangewezen) 
 
RIJ 2: Dries – Hulstbaan, begeleide oversteek in de Hulstbaan aan architectenbureau hoek 
Wijnveld - Hulstbaan, richting Wijnveld. Vanaf dat ogenblik zijn de leerlingen op zichzelf 
aangewezen.  
 
RIJ : Richting Stenenmuurstraat.  
Begeleide oversteek aan "kinesistpraktijk Hans Van Poucke" (richting Hooimanstraat : deze 
leerlingen zijn vanaf dat ogenblik op zichzelf aangewezen.)  
 
Overige kinderen rijden onder begeleiding verder tot kruispunt Stenenmuurstraat / 
Molenstraat. Daar is begeleide oversteek in de 90°-bocht. Vanaf dat ogenblik zijn de 
leerlingen op zichzelf aangewezen. Vanzelfsprekend onder verzekering van de school tot bij 
hen thuis.  
 
 
 
VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG. 
 
Het wordt voor veel ouders steeds moeilijker, hun kinderen pas naar school te brengen vanaf 
het moment dat er op de speelplaats toezicht voorzien is (vanaf 8.10 u.) Gezien er tot dan geen 
toezicht is en de kinderen op eigen verantwoordelijkheid de speelplaats betreden werd er 
gezocht naar mogelijk opvang voor onze kinderen. 
 
Vanuit het stadsbestuur wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd. Hier kunnen de 
kinderen terecht vanaf 7.00 u. Na schooltijd kunnen zij hier blijven tot 19.00 u. Ook tijdens de 
vakantieperiodes is er mogelijkheid tot opvang in het Buurthuis van 7.00 u. tot 19.00 u. 



 
Voor- en naschoolse opvang voor kleuters en leerlingen van de Edgar Tinelstraat : 
Voor de kleuters en leerlingen (1e en 2e leerjaar) van de vestigingen Vleeshouwersstraat en 
Edgar Tinelstraat heeft de opvang plaats in het Buurthuis.  
De leerlingen van het 3e, 4e, 5e en 6e worden opgevangen op school (Vleeshouwersstraat) tot 
17 uur en gaan dan pas naar het buurthuis. 
‘s Morgens worden de kinderen van daaruit begeleid naar de respectievelijke scholen. 
‘s Avonds brengt een leidster of leerkracht hen naar het Buurthuis. 
 
Voor- en naschoolse opvang voor kleuterschool ‘t Wijntje  
Voor de kleuters van het Wijnveld wordt de opvang ter plaatse verzorgd. Hier kunnen de 
kleuters terecht vanaf 7.00 u. en kunnen zij in de nabewaking blijven tot 18.00 u. 
 
Op woensdagnamiddag wordt de opvang centraal gehouden  in het Buurthuis 
(Vleeshouwersstraat 10) 
 
Voor- en naschoolse opvang voor kleuters en leerlingen van de Zwaan : 
De voor- en naschoolse opvang op “De Zwaan” wordt georganiseerd in het buurthuis "de 
Oude Zwaan". Ook hier kunnen de kinderen terecht vanaf 7.00 u. en kunnen ze na schooltijd 
tot 18.30 u. blijven. 
 
Op woensdagnamiddag wordt de opvang centraal gehouden in het Buurthuis 
(Vleeshouwersstraat 10) 
 
Opvang tijdens de schoolvakanties : 
Tijdens de schoolvakanties en op dagen dat er geen klas is, wordt er kinderopvang voorzien in 
het Buurthuis, Vleeshouwersstraat 10. Vooraf inschrijven is dan wel verplicht. 
 
 
	  


