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SCHOOLUREN 

 

UURROOSTER  voormiddag namiddag 

maandag van 8.45 – 11.55  13.15 – 16.00  

dinsdag van 8.45 – 11.55  13.15 – 16.00  

woensdag van 8.45 – 11.30  

donderdag van 8.45 – 11.55  13.15 – 16.00  

vrijdag van 8.45 – 11.55  13.15 – 15.00  

 

De schoolpoort gaat open om 8.20 en ’s middags om 13.00 zowel voor de kleuters als voor de leerlingen 

van de lagere school. Alle kinderen komen naar de speelplaatsen via de buitenweg naast het bos.  

 

Zowel voor de kleuters als de leerlingen van het lager zijn er twee speeltijden voorzien:                          

in de voormiddag van 10.25 – 10.40  én in de namiddag van 14.55 – 15.10. 

 

Leerlingen lagere school die ’s middags naar huis gaan, komen vooraan aan het hek staan. Kleuters die 

’s middags naar huis gaan, kunnen afgehaald worden in de eetzaal. Aangezien amper een paar kleuters 

’s middags naar huis gaan, vragen we aan de ouders om ’s middags de kleuters te begeleiden tot op de 

kleuterspeelplaats bij het terugkeren.  

 

Leerlingen die 15 minuten na het beëindigen van de lessen nog niet afgehaald zijn, gaan mee met de 

opvang. Kinderen die te vroeg op school aanwezig zouden zijn, gaan eveneens naar de opvang.  

 

Toegang tot de lokalen  

 

Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen zonder voorafgaande 

toestemming van de directeur.  

 

Enkel wanneer er ernstige en dringende redenen voorhanden zijn, kan aan een ouder toestemming 

verleend worden om tijdens de lesuren een onderhoud te hebben met een leerkracht. Wanneer hij het 

nodig acht, kan hij aan de ouders voorstellen het onderhoud op een ander moment te laten 

plaatsvinden, daarbij kan de directeur aanwezig zijn. De leerlingen, noch de ouders hebben toegang tot 

de klaslokalen voor en na de klasuren en ook niet tijdens de pauzes. Indien een leerling iets vergeten is, 

zal hij door een leerkracht of door de directeur begeleid worden.  

 

Enkel in uitzonderlijke gevallen mag een leerling tijdens de speeltijden binnen blijven mits een aanvraag 

van een dokter of de ouders en mits toestemming van de directeur. Zieke leerlingen worden best thuis 

verzorgd.  
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Afwezigheid 

We verwachten dat je de afwezigheid van je kind onmiddellijk aan ons meldt via een rechtstreeks 

Smartschoolbericht aan de klastitularis voor de start van de schooldag. Ook als je eens door 

omstandigheden je kind niet op tijd kunt brengen, laat je dat zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan 

bij het onthaal.  

 

BUITENSCHOOLSE OPVANG 

 

De voor- en naschoolse kinderopvang valt volledig onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur. 

Deze maatregel geldt voor alle Aalterse scholen. De kinderopvang voorziet in pedagogisch 

verantwoorde kinderopvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar uit alle onderwijsnetten, voor en na de 

schooluren en op schoolvrije en vakantiedagen.  

 

De kinderopvang van Lotenhulle, het Lobolleke, bevindt zich in de gerenoveerde pastorij vlak aan de 

kerk en naast de school. Op deze prachtige locatie is er ook een mooi buitenterrein voor de kinderen.  

 

Openingsuren:  

✓ voorschools van 7.00u tot schooltijd  

✓ naschools van schooltijd tot 18.30u  

✓ woensdag van schooltijd tot 18.30u  

✓ schoolvrije dagen en vakantiedagen van 7.00u tot 18.30u  

 

 

Tarieven: Ouderbijdrage, kortingen en sociaal tarief. Voor meer info kan u terecht op de website van de 

gemeente: www.aalter.be rubriek ‘kinderopvang’  

 

Contact: Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met de coördinator.  

Tel: 09/325 22 00   E-mail: kinderopvang@aalter.be  

 

Tel. opvang Lotenhulle: 0476/66 32 65  

Link website Aalter: BKO Het Lobolleke, Lodorp 70  

 

Meer info vind je op de website van de gemeente: www.aalter.be onder de rubriek ‘kinderopvang van 

2,5 jaar tot 12 jaar’.  

 

 

mailto:kinderopvang@aalter.be
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WIE IS WIE OP ONZE SCHOOL 

1. schoolbestuur 

 

Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het totale schoolgebeuren en is de eigenlijke 

organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de 

beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om 

het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep op een eigen begeleidingsdienst. 

 

Maatschappelijke zetel:  

VZW Organisatie Broeders van Liefde  

Stropstraat 119  

9000 Gent BTW 

BE0406.633.304  

Voorzitter: Dhr. Raf De Rycke 

Gedelegeerd bestuurder: Dhr. Koen Oosterlinck 

Bestuurders: Br. Luc Lemmens, Dhr. Nicolas Vandeweerd, Dhr. Stefaan Van Sevecotte, Dhr. Yves 

Demaertelaere (sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs), Br. Frans van Hoorde, Br. Louis 

Verschueren, Br. Veron Raes, Mevr. Greta Dhondt, Dhr. Rik Goetinck, Dhr. Paul Gemmel, Dhr. Herman 

Van Rompuy 

2. Personeel 

Directeur:  

Stefanie Van den Bussche 

 

Stefanie.vandenbussche@op-weg.net 

Beleidsmedewerker: 

Vic Van den Abeele                                  

Katrien Verniest 

 

vic.vandenabeele@op-weg.net 

katrien.verniest@op-weg.net 

Administratief medewerker: 

Kathleen Cornille 

 

 

kathleen.cornille@op-weg.net 

 

  

Zorgcoördinatoren: 

Liezelot De Backer  :  peuters,1ste en 2de kleuter                          

Sandry Van Hecke  :  3de kleuter en 1ste leerjaar 

Koen De Dobbelaere : 2de t/m 6de leerjaar                             

 

liezelot.debacker@op-weg.net 

sandry.vanhecke@op-weg.net 

koen.dedobbelaere@op-weg.net 

mailto:Stefanie.vandenbussche@op-weg.net
mailto:vic.vandenabeele@op-weg.net
mailto:katrien.verniest@op-weg.net
mailto:kathleen.cornille@op-weg.net
mailto:liezelot.debacker@op-weg.net
mailto:sandry.vanhecke@op-weg.net
mailto:koen.dedobbelaere@op-weg.net
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Preventieadviseur:                                     

Justine Aelvoet 

justine.aelvoet@op-weg.net  

ICT-coördinator: 

Katrien Verniest 

 

katrien.verniest@op-weg.net  

Mini-team peuter en eerste kleuter: 

Evelien Vervenne, zonneklas 

Asja De Reviere, konijnenklas                   

Liezelot De Backer, vlinderklas 

 

Kinderverzorging:                                       

Sonja Cortier & Mariana Gomez  

 

evelien.vervenne@op-weg.net    

asja.dereviere@op-weg.net     

liezelot.debacker@op-weg.net 

 

Miniteam 2de kleuter: 

Chantal Van Wassenhove, bloemenklas 

Tania Van de casteele, sterrenklas 

Julie Dewyn, sterrenklas 

 

chantal.vanwassenhove@op-weg.net 

tania.vandecasteele@op-weg.net 

julie.dewyn@op-weg.net  

Miniteam 3de kleuter: 

Marleen Bekaert, kikkerklas 

Sandry Van Hecke, Winokioklas 

Julie Dewyn 

 

marleen.bekaert@op-weg.net 

sandry.vanhecke@op-weg.net 

julie.dewyn@op-weg.net  

Leerkrachten bewegingsopvoeding :  

Nele Blomme 

Gilles Brasseur 

 

nele.blomme@op-weg.net 

gilles.brasseur@op-weg.net  

Mini-team 1e leerjaar: 

Ingrid Van Cauwenberghe, L1A 

Isabelle De Willemaeker, L1B 

Sandry Van Hecke 

 

ingrid.vancauwenberghe@op-weg.net 

isabelle.dewillemaeker@op-weg.net 

sandry.vanhecke@op-weg.net  

Mini-team 2e leerjaar: 

Marijke Turrekens, L2A 

Mieke Vervynck, L2B 

Koen De Dobbelaere 

 

marijke.turrekens@op-weg.net 

mieke.vervynck@op-weg.net 

koen.dedobbelaere@op-weg.net 

mailto:justine.aelvoet@op-weg.net
mailto:katrien.verniest@op-weg.net
mailto:evelien.vervenne@op-weg.net
mailto:asja.dereviere@op-weg.net
mailto:liezelot.debacker@op-weg.net
mailto:chantal.vanwassenhove@op-weg.net
mailto:tania.vandecasteele@op-weg.net
mailto:julie.dewyn@op-weg.net
mailto:marleen.bekaert@op-weg.net
mailto:sandry.vanhecke@op-weg.net
mailto:julie.dewyn@op-weg.net
mailto:nele.blomme@op-weg.net
mailto:gilles.brasseur@op-weg.net
mailto:ingrid.vancauwenberghe@op-weg.net
mailto:isabelle.dewillemaeker@op-weg.net
mailto:sandry.vanhecke@op-weg.net
mailto:marijke.turrekens@op-weg.net
mailto:mieke.vervynck@op-weg.net
mailto:koen.dedobbelaere@op-weg.net
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Mini-team 3e leerjaar : 

An Hoeben, L3A 

Leander Hallaert, L3B 

Koen De Dobbelaere 

 

an.hoeben@op-weg.net 

leander.hallaert@op-weg.net 

koen.dedobbelaere@op-weg.net  

Mini-team 4e leerjaar : 

Nathalie De Dapper, L4 

Charlotte Foré 

Koen De Dobbelaere 

 

nathalie.dedapper@op-weg.net 

charlotte.fore@op-weg.net 

koen.dedobbelaere@op-weg.net  

Mini-team 5e leerjaar : 

Lisa Van Hevele, L5 

Charlotte Foré 

Koen De Dobbelaere 

 

lisa.vanhevele@op-weg.net 

charlotte.fore@op-weg.net 

koen.dedobbelaere@op-weg.net  

Mini-team 6e leerjaar : 

Kurt Van de Weghe, L6A 

Els Meerschman, L6B 

Koen De Dobbelaere 

 

kurt.vandeweghe@op-weg.net 

els.meerschman@op-weg.net 

koen.dedobbelaere@op-weg.net  

Middagtoezichters en onderhoudspersoneel : 

mevr. Anne Vermeire                                       

mevr. Christine Leemans 

mevr. Mariana Gomez 

mevr. Sonja Cortier 

mevr. Nathalie Claeys 

mevr. Debbie De Vrieze                                   

mevr. Sabine Lassuy 

3. Ouderraad 

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die de ouders van de school vertegenwoordigen. Er wordt 

op toegezien dat er een afvaardiging is van zowel de kleuterschool als lagere school. Bij het begin van 

het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd. Alle geïnteresseerde ouders zijn er welkom. Na 

kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad. De basisdoelstelling van de ouderraad is het 

bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en zo het welzijn van de kinderen op school 

te optimaliseren. Hiervoor zetten de leden van de ouderraad zich belangeloos in. Ze werken met de 

directie en de leerkrachten samen om de school uit te bouwen tot een open opvoedingsgemeenschap 

voor de kinderen. De ouderraad bevordert de sociale contacten op school door de organisatie van 

vormende en feestelijke activiteiten. Over deze activiteiten en projecten wordt u steeds via de school 

geïnformeerd. De opbrengst van de activiteiten komt ten goede aan de school of wordt rechtstreeks 

besteed ten voordele van de kinderen. De ouderraad informeert alle ouders over zijn activiteiten. Brieven 

worden meegeven aan de kinderen of worden via de school verstuurd via smartschool.  

 

mailto:an.hoeben@op-weg.net
mailto:leander.hallaert@op-weg.net
mailto:koen.dedobbelaere@op-weg.net
mailto:nathalie.dedapper@op-weg.net
mailto:charlotte.fore@op-weg.net
mailto:koen.dedobbelaere@op-weg.net
mailto:lisa.vanhevele@op-weg.net
mailto:charlotte.fore@op-weg.net
mailto:koen.dedobbelaere@op-weg.net
mailto:kurt.vandeweghe@op-weg.net
mailto:els.meerschman@op-weg.net
mailto:koen.dedobbelaere@op-weg.net
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Nieuwe ouders zijn altijd welkom. 

Neem gerust contact op met de voorzitter Piet De Volder  

gsm: 0477/28 94 36                 e-mail: volderdepiet@gmail.com 

 

leden van de ouderraad:  

Piet De Volder, papa van Mathis De Volder 

Bart De Vos, papa van Farah en Milla De Vos 

Darline Veys, mama van Maud en Tiebe De Schrijver 

Andy Fraeyman, papa van Anaïs Fraeyman-Claeys 

Ruben Saelens, papa van Charles en Raquelle Saelens 

Marieke Cloet, mama van Lara De Schryver 

Jessica Geirnaert, mama van Lieze Deprez 

Koen Deprez, papa van Lieze Deprez 

Ruben Duyver, papa van lars Duyver 

Kristof Colson, papa van Cleo Colson 

Jeroen Quartier, papa van Marie en Arthur Quartier 

 

4.Schoolraad 

Een schoolraad is verplicht in iedere school. De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het 

schoolbestuur schriftelijk adviseren. De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en 

activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren. De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw 

samengesteld. Ze bestaat uit 3 geledingen (ouders, personeel, lokale gemeenschap) en heeft een aantal 

overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en 

omgekeerd. Ze wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. Voor de periode 2021 – 2025 werd 

een overkoepelende schoolraad opgericht binnen de Taborscholen. In onze school worden de leden van 

de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van 

de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. De 

schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.  

Volgende personen participeren in de schoolraad voor onze school: 

→Voor de oudergeleding: Charlotte Dewaegenaere (mama van Heleen Naert) (voorzitter schoolraad) 

Kathy Coppens (mama van Maythé, Niels en Lucas De Smet)  

→Voor de personeelsgeleding: Els Meerschman en Charlotte Foré 

→Voor de lokale gemeenschap: mogelijke kandidaten dienen nog gecoöpteerd te worden.  

 

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen 

toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 
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5.  Het lokaal onderhandelingscomité  

 

De procedures voor herverkiezing voor het lokaal onderhandelingscomité werden stopgezet aangezien 

er voor geen enkele categorie kandidaten waren.  

 

 

6. scholengemeenschap 

SCHOLENGROEP “OP WEG” 

 

Scholengroep Op-weg 

bestaat uit 12 scholen die 

samenwerken.  

 

2 secundaire scholen: 

gewoon en buitengewoon 

 

10 basisscholen : Ursel, 

Aalter-centrum, Knesselare, 

Bellem, Maria-Aalter, Aalter-

Brug, Lotenhulle, Nevele, 

Merendree en Hansbeke.  

 

Er zijn in de basisscholen 3 mini-clusters of directieteams die pedagogisch-didactische samen werken. 

Onze school vormt samen met de scholen van Hansbeke, Merendree en Nevele een mini-cluster.  

 

Onze school vormde destijds een “Tabor” scholengemeenschap samen met Bellem, Aalter-Brug en Sint-

Maria-Aalter. 

 

• Algemeen directeur: Jan Sierens 

• Financieel directeur: Dimitri Plas 

• Personeelsdirecteur: Ann Gansbeke 

• Technisch directeur : Filip Roets   én Patrimonium en infrastructuur : Frank Tanghe 

• Directeur IT: Galatea Goudeseune 
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COMMUNICATIEBELEID 

We communiceren dagelijks met kinderen, ouder(s)/verzorger(s), collega’s en externe ondersteuners. 

Iedereen verwacht snel en efficiënt geholpen te worden. De explosie van beschikbare 

communicatiemiddelen zorgt ervoor dat boodschappen zich razendsnel verspreiden. We trachten te 

zoeken naar een evenwichtig maar toch helder communicatiebeleid waarbij elke betrokkene zijn weg 

kan vinden. 

BEREIKBAARHEID VOOR OUDERS 

We vinden het als school belangrijk dat we op een zo vlot mogelijke wijze de ouder(s)/verzorger(s) 

kunnen te woord staan. Gebruikte communicatiekanalen met ouder(s)/verzorger(s): 

▪ Oudergesprek formeel en informeel/infoavond/opendeur (of ander bezoekmoment) 

▪ telefoon 

▪ e-mail/briefwisseling/wekelijkse nieuwsbrief VIA SMARTSCHOOL 

▪ schoolwebsite 

▪ facebookpagina school én ouderraad 

▪ classdojo in sommige klassen 

Voor onze schoolwerking zijn volgende communicatiekanalen aangewezen: 

• Infoavond/oudergesprek aan de klasdeur, speelplaats, … of via een oudercontact 

Een oudergesprek vindt vaak plaats aan de klasdeur of op de speelplaats waar de 

ouder(s)/verzorger(s) de leerkracht, zorgcoördinator, directie, … ontmoet. Het is voor ons een 

belangrijk communicatiekanaal dat we erg waardevol vinden en waarbij op een occasioneel 

moment informatie kan uitgewisseld worden. Dit is voor ons een vorm van ‘warme’ 

communicatie. 

Een formeel oudergesprek is een vooraf vastgelegd moment tussen ouder(s)/verzorger(s) en de 

medewerker(s) van de school zoals een oudercontact of bij leerlingbesprekingen met 

beleidsmedewerkers en/of externe hulpverleners.2x per jaar is er een formeel oudercontact 

voor al onze ouders dit kan bij voorkeur face to face of via digitale weg.. 

 

• Telefoon schoolsecretariaat 051/68.94.87 voor een dringende melding of antwoord 

Tijdens de schooluren kan u de school telefonisch bereiken. Gelieve er rekening mee te houden 

dat het altijd mogelijk is dat de secretariaatsmedewerker gedurende een korte periode niet op 

het secretariaat aanwezig is. In dat geval belt u best enkele ogenblikken later terug. 

Een aantal zaken kunnen via het schoolsecretariaat geregeld worden zoals een korte boodschap, 

facturatie, … u kan elke werkdag tijdens de schooluren langs komen met uitzondering van 

woensdagnamiddag, donderdag en vrijdagnamiddag.  

Afwezigheden worden via smartschool aan de klastitularis rechtstreeks gemeld. 
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• E-mail/briefwisseling met onze ouders via smartschool (énkel voor onze ouders), via heen- en 

weermapje in onze kleuterschool én agenda in onze lagere school. 

We adviseren het gebruik van de app van smartschool. Deze app werkt zeer vlot en is heel 

gebruiksvriendelijk. Ouders ontvangen via smartschool school- en klasberichten. We 

gebruiken smartschool voor (algemene) berichtgeving vanuit onze school naar ouders. 

Algemene berichten worden gericht aan gezinsoudsten. Informatieve brieven worden als 

bijlage gedeeld via smartschool. 

Berichten via smartschool gebruiken we voor meldingen, mededelingen, het uitwisselen en 

delen van informatie. Een gesprek voeren we liefst met elkaar en kiezen voor een ‘warme 

communicatie’ face to face. Brieven met een invulstrookje worden op papier meegegeven. 

E-mail/briefwisseling externen via schoolmailadres tabor.lotenhulle@op-weg.net 

Bij het sturen van een e-mail wordt u uiterlijk twee werkdagen na het versturen van de e-

mail een antwoord gegeven. 

Wekelijkse berichten of nieuwsbrief voor onze ouders via smartschool. 

 

• Schoolwebsite https://taborlotenhulle.op-weg.be/ 

Op onze schoolwebsite kan u informatie terugvinden zoals schoolreglement, kalender, 

zwemrooster, vakantiedagen, evenementen, … Elke klas heeft zijn eigen pagina. Onze 

schoolwebsite geeft een eerste beeld van onze school voor mogelijk geïnteresseerde 

ouders/kinderen. 

 

• Facebookpagina school én ouderraad om sfeerbeelden& activiteiten te delen 

 

• Sommige klassen werken met classdojo. Leerkrachten zijn vrij om ouders te informeren met 

een klasbrief op papier of klasbericht via smartschool of classdojo.  

 

Jaarlijks vragen we om uw adresgegevens, telefoonnummers en mailadressen te controleren op juistheid 

op de leerlingenfiche die we aan elk kind meegeven of op de opendeur of info-avond laten nazien.  

We verwachten dat je de afwezigheid van je kind meldt via een Smartschoolbericht aan de klastitularis 

voor de start van de schooldag. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kunt brengen, 

laat je dat zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij het onthaal.  

 

Welke kanalen gebruiken we niet als school? SMS, Whatsapp, Messenger en andere dan de vermelde 

gebruikte communicatiekanalen. We vragen de ouders om er rekening mee te houden dat boven-

vermelde communicatiekanalen niet zullen gebruikt worden bij de officiële communicatie tussen 

ouder(s) en de school. Berichten die via messenger, whatsapp, sms e.a. niet vermelde kanalen 

worden verzonden, zullen bijgevolg niet beantwoord worden. 

mailto:tabor.lotenhulle@op-weg.net
https://taborlotenhulle.op-weg.be/
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FINANCIELE BIJDRAGELIJST 

Met deze rubriek willen wij ervoor zorgen dat U als ouder een inschatting kunt maken van de grootte 

van de bijdragen die kunnen gevraagd worden. Dit zijn richtprijzen. Een aantal zaken worden vrijblijvend 

aangeboden. We noemen ze hieronder “facultatief”. Andere uitgaven zijn dan weer noodzakelijk. De 

bijdrageregeling werd besproken in de schoolraad. 
 

uitgaven voor het onderricht richtprijs 

Scherpe maximumfactuur 

De scherpe maximumfactuur behelst alle kosten die aangerekend worden voor de verlevendiging van 

het onderwijs: zwemlessen, sportdagen, didactische uitstappen, culturele voorstellingen, schoolreizen … 

Dit kunnen zowel kleinere als grote didactische uitstappen zijn  

als didactische activiteiten (verbruikersmaterialen leerlingen)  

zoals een kookactiviteit (gezond ontbijt of gezonde lunch) of techniekactiviteit.   
 

Voor dit schooljaar gelden volgende bedragen: 

€50,00   voor kleuters  

€95,00   voor lagere schoolkinderen 

 

Voor één leerjaar is het zwemmen gratis. Voor alle 

andere klassen betaalt u per zwembeurt. De 

leerlingen van het zesde leerjaar zwemmen 

gratis. De watergewenning voor kleuters valt ook 

binnen deze scherpe maximumfactuur. 
 

Minder scherpe maximumfactuur 

De minder scherp maximumfactuur behelst de bijdragen die aangerekend worden voor meerdaagse 

uitstappen zoals de zeeklassen (6de leerjaar) en plattelandsklassen (4de leerjaar).  

In het kleuteronderwijs wordt hiervoor niets 

aangerekend.  
 

In het lager onderwijs bedraagt de maximale 

bijdrage € 480,00 en dit voor de hele 

schoolloopbaan. 

Hiertoe behoren volgende meerdaagse activiteiten 

voor dit schooljaar:                                               

*5-daagse plattelandsklassen in Sint-Jan-in-Eremo   

ongeveer 220 euro 

*5-daagse zeeklassen te Oostende   

ongeveer 220 euro 
 

Sport- en andere kledij 

De kleuters turnen in de gewone kledij. Voor de lagereschoolkinderen is er gymkledij van de school. 

Sportschoenen en witte sokken worden van thuis meegebracht. Het T-shirt, met embleem van de 

school, en de gymbroek worden op school aangekocht.  We vragen met aandrang om de gymkledij te 

naamtekenen. De sportleerkrachten vragen om een stevige sportschoen (liefst met witte zool) te 

voorzien om aan de turnlessen deel te nemen. Deze sportschoen kan niet dezelfde zijn als de schoenen 

die dagelijks gedragen worden en blijven op school in de turnzak. Gewone turnpantoffels bieden te 

weinig ondersteuning tijdens het sporten. Bij het turnen dragen de kinderen het turnpak met schoollogo 

(short en T-shirt) en bij het zwemmen is een badpak of zwembroek verplicht (geen losse short). 

T-shirt met embleem   

Turnbroekje (vrije keuze) 

turnzakje vanaf eerste leerjaar en nieuwe lln. 

10 euro 

10 euro 

Gratis of 5 euro bij verlies of nieuwe turnzak 
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Bijdrageregeling voor vrijblijvende uitgaven 
 

Naast deze specifieke onderwijsgerichte bijdrage, biedt de school ook een heel aantal vrijblijvende 

diensten, goederen en/of activiteiten aan. We vermelden ze met hun kostprijs, behoudens eventuele 

prijswijzigingen door leveranciers of organisatoren: 

Facultatieve uitgaven richtprijs 

Maaltijden 

Tijdens de speeltijden ’s ochtends en ’s middags wordt enkel water van thuis toegestaan.  

Bij boterham-maaltijden is er  (gratis) water OF soep. Bij warme maaltijden inclusief soep wordt enkel 

(gratis) water aangeboden. Brik of blik wordt niet toegestaan op school. 
 

Bij de start van het schooljaar geeft u door aan de klastitularis of uw kind boterhammen of warme 

maaltijd neemt op school. Voor de ganse schoolweek of bepaalde dagen? 

Idem voor soep bij de boterhammen. Indien er rekening moet worden gehouden met een bepaalde 

allergie voor uw kind kan u opteren om steeds de lactose of glutenvrije maaltijd aan te vragen. U kan 

ook kiezen voor een vegetarische maaltijd. Gelieve zelf het menu op te volgen via onze schoolwebsite. 
 

Wijzigingen zijn uitzonderlijk en dienen voor de start van een nieuwe schoolmaand gemeld te worden 

aan het schoolsecretariaat. Wij hertellen bij elke instapdatum onze maaltijden. We vragen om tussentijds 

geen wijzigingen te doen. Bij ziekte graag voor 9u de maaltijd van uw kind annuleren bij de klastitularis. 
 

Kinderen die warm eten, gaan om 12u aan tafel. Alle kleuters gaan ook om 12u aan tafel. De leerlingen 

van de lagere school die een lunchpakket meebrengen, gaan rond 12u30 aan tafel. Bij mooi weer 

kunnen ze om 12u buiten picknicken. Boterhameters gebruiken een brooddoos voor hun lunchpakket. 

We vragen om brooddozen, fruitdoosjes, koekendoosjes, drinkflessen, … te naamtekenen. 
 

Maaltijd kleuters* 

Maaltijd leerling lagere school* 

Soep 

Vegetarische maaltijd 

Sobermaal (enkel lagere school) 

Feestelijkheden bv. carnaval (frietjesdag op school) of         

kerst, bbq, … 
 

€ 3,40 euro           *ook lactose of glutenvrije maaltijd 

€ 3,70 euro 

€ 0,80 euro 

€ 4,25 euro 

€ 3,00 euro 

€ 5,00 euro             

Overige 

Nieuwe leerlingen krijgen gratis een fluohesje van de school. 

Je draagt een fluohesje per fiets, te voet en ook als ze zich van de parking naar de school begeven. Is je 

fluohesje te klein geworden? Je kan het op school ruilen voor een groter formaat.  

Gelieve wel je hesje eerst te wassen. 

Middagopvang 

Slaapklas 

Nieuwjaarsbrief 

Schoolactie, schoolfoto, … 

Vakantieboeken & tijdschriften               

€ 1,10 euro    per middag         

€ 1,25 euro    per beurt    

€1,25 (onder voorbehoud) per stuk   

prijs afhankelijk initiatief  leverancier/organisator 

geen verdeling meer via onze school vanaf 01.09 

Kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen in een door de Vlaamse 

Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling kunnen jaarlijks een 

schooltoeslag onder de vorm va, ‘groeipakket’ krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen 
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TURNROOSTER 
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 Eerste schooldag

donderdag 1 september 2022

  acultatieve verlofdag

maandag 3 oktober 2022

 Pedagogische studiedag

dinsdag 4 oktober 2022

 Herfstvakantie

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

 Wapenstilstand

vrijdag 11 november 2022

 Pedagogische studiedag

woensdag 23 november 2022

  erstvakantie

van maandag 2  december 2022 

t.e.m. zondag 8 januari 2023

 Pedagogische studiedag

vrijdag 2  januari 2023

  rokusvakantie

van maandag 20 februari t.e.m. 

zondag 2  februari 2023

 Paasvakantie

van maandag 3 april t.e.m. 

zondag 1  april 2023

 Dag van de Arbeid

maandag 1 mei 2023

  acultatieve ver lofdag

maandag 8 mei 2023

O. H. Hemelvaar t

donderdag 18 mei 2023

 brugdag

vrijdag 19 mei 2023

 Pinkstermaandag

maandag 29 mei 2023

 laatste schooldag

vrijdag 30 juni 2023

  omer vakantie 2023

van zaterdag 1 juli tot en met 
donderdag 31 augustus 2023

Op deze dagen en in vakanties is de kinderopvang soms open, soms gesloten. 

Gelieve in de B O zelf de nodige afspraken te maken en tijdig te reserveren indien jullie hiervan wensen gebruik te maken.
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 Eerste schooldag do 01.09

 Schoolfotograaf dinsdag 20.09.2022

  uidactie van 2 .09 tot en met 0 .10

vrijdag 30.09 sponsorloop

vrijdag 0 .10 slotevent van 10:45 11:45 met standjes 

  oekjesactie eind oktober  na herfst verdeling

 Pompoenfestival Poeke zo 30.10.2022

 S NT vr 02.12 

  erst op school vr 23.12

 Nieuwjaarsdrink 

 Pannenkoekenactie januari  verdeling do 02.02.2023 Lichtmis

 CARNA AL vr 1 .02 met frietjesdag

 Sobermaal vr 1 .03

  werfvuilactie vr 28.04

 Eerste Communie in Lotenhulle 30 april 2023 om 9u 

 H.  ormsel in Lotenhulle 21 mei 2023 om 9u 

 Schoolfeest zondag   mei 2023

 Proclamatie do 29.0  om 19.30u

 Laatste schooldag vr 30.0  tot 12u

ACT   TE TEN ALENDER O DERRAAD  zie fl er 

       
           

 SPORTDAG  LE TERSCHOOL
D NSDAG 21  AART 2023  OLLE DAG

 SPORTDAG ONDERBO W
D NSDAG 13 DECE BERR 2022 O  

DONDERDAG 15 DECE BER 2022  OLLE DAG

 SPORTDAG BO ENBO W
D NSDAG 13 DECE BERR 2022 O  

DONDERDAG 15 DECE BER 2022  OLLE DAG

  EESTER OP DE   ETS
Data nog te prikken

 OPENL CHT LASSEN
 EE LASSEN  DE ma 0 .11  do 10.11

PLATTELANDS LASSEN 4de ma 05.0   vr 09.0  

 O DERCONTACTEN
Week 1  en 24 oktober LAGERE SCHOOL

Week van   en 14 november  LE TERSCHOOL
Week van 23 januari kindcontactenLAGERE SCHOOL 

Week van 20 en 2  maart LAGERE SCHOOL 
Week van 15 en 22 mei  LE TERSCHOOL

 RAPPORTEN LAGERE SCHOOL
WOENSDAG 30.11.2022
WOENSDAG 15.03.2023
DONDERDAG 29.0 .202

 SCHOOLRAAD
 AANDAG 22.08.2022 D NSDAG 22.11.2023

DONDERDAG 02.03.2023  AANDAG 22.05.2023
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ZWEMROOSTER 
maandag 5 september    L3    L4 

maandag 12 september    L3    L4 

maandag 19 september    L3    L4 

maandag 26 september    L3    L4 

maandag 3 oktober  -  geen zwemmen – facultatieve verlofdag  

maandag 10 oktober    L3    L4 

maandag 17 oktober     L3    L4 

maandag 24 oktober    L3    L4 

maandag 31 oktober – geen zwemmen - herfstvakantie     

maandag 7 november (zeeklassen)  L3    L4  

maandag 14 november    L2    L6   

maandag 21 november    L2    L6  

maandag 28 november    L2    L6   

maandag 5 december    L2    L6 

maandag 12 december    L2    L6   

maandag 19 december    L2    L6  

maandag 26 december – geen zwemmen – kerstvakantie 

maandag 2 januari – geen zwemmen - kerstvakantie      

maandag 9 januari    L2    L6   

maandag 16 januari    L2    L6   

maandag 23 januari    L1    L5 

maandag 30 januari    L1    L5 

maandag 6 februari     L1    L5 

maandag 13 februari    L1    L5   

maandag 20 februari – geen zwemmen - krokusvakantie 

maandag 27 februari    L1    L5 

maandag 6 maart    L1    L5   

maandag 13 maart    L1    L5   

maandag 20 maart    L1    L5   

maandag 27 maart    L1    L5  

maandag  3 april – geen zwemmen - paasvakantie  

maandag  10 april – geen zwemmen - paasvakantie  

maandag  17 april    L1    L5 

maandag 24 april    L3    L4   

maandag 1 mei – geen zwemmen – Feest van de Arbeid    

maandag 8 mei – geen zwemmen – facultatieve verlofdag       

maandag 15 mei     L3    L4  

maandag 28 mei    L2    L6   

maandag 29 mei – geen zwemmen – Pinkstermaandag 

maandag 5 juni     L2    L6 

maandag 12 juni     Kikker    Winokio 

maandag 19 juni     kikker    Winokio 
 

Elke maandagnamiddag olv lesgever juf Nele Blomme en vrijwilliger. 
 

Shift 1 : bus vertrekt op school om 13.15 – rond 15 uur op school 

Shift 2 : vertrek op school om 13.55 uur – rond 15 uur 45 terug op school 
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INFOMOMENTEN 

 

 

          

             
vrijdag 2  augustus 2022 van 19.30 uur tot 20.30 

            
maandag 29 augustus 2022 van 19.30 tot 20.30 

            
dinsdag   september 2022 van 19.30 tot 20.30 

           
donderdag 8 september 2022 van 19.30 tot 20.30
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 VERLOREN VOORWERPEN 

Maandelijks ruimen we de verloren voorwerpen op en schenken deze aan goede doelen. We vragen om 

kledij, brooddozen, drinkflessen, fluohesjes, fruitdoosjes, koekendoosjes en andere materialen te 

naamtekenen. De boxen staan in de lange gang. Kom gerust een kijkje nemen samen met uw kind. 

 

 

UITDEELDATA  

Op onze school hanteren we een regeling betreffende het meegeven van niet-schooleigen drukwerk. 

Sommige perioden van het jaar worden wij overstelpt met pakken folders. Dat levert nogal wat kritiek op 

van ouders. De eigen schoolinformatie komt hierdoor soms in het gedrang. Ons secretariaat besteedt 

elke keer opnieuw een pak uren aan de verspreiding van het drukwerk. 

 

 

 

OP DE  OLGENDE PAG NA’S   NDT   EEN AANTAL   CHES  

OM ONS TE BEZORGEN  

BIJ DE START VAN HET SCHOOLJAAR  

*ZORG infodocument 

OM TE GEBRUIKEN DOORHEEN HET SCHOOLJAAR 

*medicatiefiche   

*verklaring verlaten school tijdens de schooluren 

*afwezigheidsattest voor 6-jarige kleuters 
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ZORG INFODOCUMENT  

GELIEVE DIT BLAD AAN DE SCHOOL TERUG TE BEZORGEN! 

 

Om uw kind optimale ontplooiingskansen te bieden werken wij graag samen met alle externen die ook 

meehelpen aan de ontwikkeling van uw kind. Zo kan de hulp maximaal op elkaar afgestemd worden.  

Indien uw kind geen externe hulp ontvangt, gelieve de laatste optie aan te duiden en de brief eveneens 

in te dienen.  

 

Naam kind      …………………………………………………………………………….….        uit klas   ………………………………… 

 

krijgt gedurende het schooljaar 2022 -2023 volgende externe hulp. 

 

 Logopedie bij ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  inesitherapie bij ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Ps chologische begeleiding bij ……………...................................................................................... ............. 

 

 Hulp in revalidatiecentrum (naam + gemeente) .………………………………….………….………………………… 

 

 Andere…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Mijn kind krijgt momenteel geen externe hulp. 

 

Om een optimale ondersteuning te kunnen bieden is het wenselijk dat bepaalde persoonlijke gegevens opgevraagd 

kunnen worden bij en/of doorgegeven kunnen worden aan de personen die uw kind begeleiden. Gelet op de 

Europese wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy (GDPR of AVG) willen wij hiervoor uw uitdrukkelijke 

toestemming vragen. Gelieve hieronder te handtekenen om de school hiervoor toestemming te geven. PS: U kan uw 

toestemming te allen tijde intrekken. Dank voor uw medewerking!  

Het schoolteam. 

 

Handtekening ouder(s),voogd                    
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Je kind moet medicijnen op voorschrift nemen op school?  Steek deze fiche samen met de 

medicijnen in een zakje en geef ze persoonlijk aan de klastitularis af. 

MEDICATIEFICHE:  

AANVRAAG +STEEKKAART VOOR SCHOOL 
 

 

Ondergetekende, ...................................................................... vader/moeder/voogd van 
 

naam + voornaam kind ………………………………………………………………………………… klas……………… 
 

vraagt om volgende medicatie toe te dienen aan bovenvermeld kind: 

 
MEDICATIE DOSIS + TIJDSTIP 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………….. 

 

Periode: van ……………………………. tot en met ………………………………………… 
 

Voorschrijvende arts: Dr. ………………………………… tel……………………………. 
 

Hoe bewaren? ……………………………………………………………………………..……….. 

 

De medicatie dient in de originele verpakking met bijsluiter te zitten en wordt enkel toegediend 

bij afgifte van deze fiche. 

De medicatie zal op school worden toegediend onder toezicht van de titularis. 

De ouders geven hierbij toestemming aan de klastitularis/kinderverzorgster om de medicatie toe 

te dienen volgens bovenstaande afspraak. 

 
datum naam uur 1e gift uur 2e gift uur 3e gift 

     

     

     

     

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum ………………………                                      Handtekening ouder, voogd 

 

tel:……………………………


 
 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

25 

Je kind moet door omstandigheden de school verlaten tijdens de schooluren?  

      Bezorg deze fiche aan de klastitularis. 

voor 11u55 in de voormiddag op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

voor 11u30 op woensdagvoormiddag 

voor 16u in de namiddag op maandag, dinsdag, donderdag 

voor 15u op vrijdagnamiddag 

VERKLARING VERLATEN SCHOOL  

TIJDENS DE SCHOOLUREN 

Er is een schriftelijke toelating van de ouders vereist voor: 

✓ het verlaten van de school in uitzonderlijke omstandigheden 

✓ het vervroegd verlaten van de school om ernstige redenen 

 

Ondergetekende, ……………………………………………………..………….  verklaart ,  

 

op eigen verantwoordelijkheid, zijn/haar kind/kleinkind/……………………………….. 

 

(naam leerling) ……………………………………………. uit klas ………………. 

 

op (datum) …………………………………………………  om (uur)  ……………………………….. 

 

af te halen op school met reden : ziekte / doktersbezoek / …………………………………… 

Een bewijsje zal afgegeven worden aan de klastitularis. 

 

Datum ………………………                                      Handtekening ouder, voogd 
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AFWEZIGHEIDSATTEST vanaf 6-jarige kleuters 

Afwezigheidsbriefjes voor de kinderen van de lagere school bevinden zich in de schoolagenda.  
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