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Welkom op onze school
Thuis voelen

Een school is een plaats waar leerlingen voor ongeveer 9 jaar vertoeven
(ongeveer 3 jaar in de kleuterschool en 6 jaar in de lagere school). Een plaats
waar je zolang vertoeft, kan dan maar best een plaats zijn waar je je ook goed
voelt.
Wij proberen er als schoolteam dan ook voor te zorgen dat ieder kind zich goed
voelt, dat ieder kind merkt dat hij mag zijn wie hij echt is. We merken meteen
dat bij kinderen die zich goed voelen op school het spelen, het leren, het praten
met elkaar, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, … veel beter gaat.
Dit is voor onze school het begin van alles.

Onderwijs op maat = zorg op maat

Ieder kind is verschillend, ieder kind heeft zijn eigen talenten, maar ieder kind
heeft ook zijn minder sterke kanten. Hier proberen wij als school op in te spelen.
Het leren zal pas vlot gaan wanneer niet ieder kind op dezelfde snelheid moet
werken, of dezelfde moeilijke oefeningen moet maken, of even snel en creatief
die tekening moet afwerken, … . Wij willen in onze school ieder kind individueel
benaderen : waar liggen de sterktes van dit kind, zijn er noden/behoeften om
dit kind sterker te maken door extra ondersteuning of extra uitdaging,… Op die
manier zorgen wij voor extra leerkansen.

Totale ontwikkeling tot jong volwassenen

Een school is er niet alleen om de kleuren aan te leren, om alle maaltafels op te
sommen, om die nieuwe woordjes juist te schrijven.
Wij als school zijn er ook om de kinderen te begeleiden om zich op een correcte
en kritische manier op te stellen in onze snel veranderende maatschappij.
Kinderen leren hoe ze respectvol kunnen omgaan met elkaar, met onbekende
mensen, hoe ze zich veilig en bewust op het internet begeven, hoe ze ‘gezond’
omgaan met gsm, … . Er zijn nog heel wat zaken die we hier niet opsommen,
maar waarin kinderen zeker moeten begeleid worden. Deze totale ontwikkeling
zullen wij als school mee ondersteunen zodat leerlingen na hun basisschool al
flink op weg zijn om in de toekomst juiste beslissingen te kunnen nemen.

Ieder kind graag zien

Iedereen voelt zich zo veel beter wanneer hij graag gezien wordt. Dat is iets dat
wij als schoolteam duidelijk proberen te maken aan de leerlingen. Een
schouderklopje tijdens het maken van een werkje, een complimentje over iets
dat goed gaat. Het gevoel geven aan de kinderen dat ze belangrijk zijn voor de
leerkracht, het doet wonderen.
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Betrokken worden en zich betrokken voelen

Zitten en luisteren is volgens ons niet de ideale manier om kinderen bij de les te
houden. Veel kinderen haken af wanneer ze te lang moeten stil zitten en enkel
moeten luisteren. Daarom proberen wij met onze school de kinderen te
betrekken bij de lessen. Om onze lessen attractief te maken gebruiken wij
digiborden, gaan we soms naar buiten, gaan we op uitstap, … . Op die manier
merken we bij kinderen dat ze sneller iets zullen opnemen. Vragen stellen aan
kinderen en luisteren wat ze zelf te vertellen hebben over een thema, het zal de
leerlingen aansporen om actief mee te doen.

Open communicatie

Zoals eerder vermeld zijn de leerlingen ongeveer 9 jaar op onze school. Het is
belangrijk dat het schoolteam (leerkrachten en directie) met elkaar op een open
manier kunnen communiceren. Het is nodig dat ze luisteren naar elkaar, in
overleg gaan. Samen met jullie als ouders, en met nog meer partners (CLB, ONW,
…) willen we voor een goede opvoeding zorgen. Ook hier opteren we voor een
open en eerlijke communicatie met elkaar.

Vernieuwing

Ieder jaar komen er heel wat vernieuwingen, doelen, differentiatiestijlen,
omgangsvormen, technologieën, … op ons af. Als school is het belangrijk dat we
hier op inspelen. Het schoolteam is daarom ook steeds bereid om bijscholingen
te volgen om zo mee te zijn met alle nieuwe zaken in het onderwijslandschap.
Zoals onze slogan het ook omschrijft:

‘Een school met een hart voor je kind’
Een school die er alles zal aan doen om jullie kind een fijne tijd te geven tijdens
de basisschool, zodat de zon tussen alle kinderen en het volledige schoolteam
iedere dag kan schijnen.
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De structuur van onze scholen
Ons schoolbestuur:

vzw onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar
Mgr. Doncehelei 5 – 2290 Vorselaar
Tel.: 014/50.86.67
Voorzitter: Aloïs Van Loon
Regio OZCS Keerbergen
Meer informatie kan u terugvinden op http://ozcs-koepel.be/

Onze scholengemeenschap: Kansrijk

- Pedagogische Entiteit PeZu: Vrije basisscholen van Heist-op-den-Berg,
Booischot, Schriek & Grootlo, Grasheide, Houtvenne
- Pedagogische Entiteit Kansrijk: Vrije basisscholen van Keerbergen,
Rijmenam, Kampenhout, Sint-Katelijne-Waver, Relst
- Pedagogische Entiteit Samen Groeien: Vrije basisscholen van Langdorp,
Wolfsdonk, Scherpenheuvel/Schoonderbuken, Schaffen
- Secundair Onderwijs: Keerbergen
Voorzitter: Jan Declerck
Afgevaardigd Bestuurder: Jan Bakelants
Regiosecretaris: An Broes

Schoolhoofd:

Van Beersel Mathias
directie@hhartschool-skw.be
015/20.96.14
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Wie kan je allemaal tegenkomen op onze school?
Directie: Van Beersel Mathias
Onderwijzend personeel:
kleuter
2,5 j. : Verschueren Inge
3 j. : Nijs Nele
3 j. : Van Uytsel Anja
4 j. : Notelteirs Inge
4 j. : Van Leemput Kaat
5 j. : Van De Velde Viviane
5 j. : Goossens Linda
4 j. (woe): Lore Jacobs

Leerkracht lichamelijke opv.:
Emma De Cock

Onderwijzend personeel:
lager
1A : De Coster Elke
1B : Van Asbroeck Katrien
2A : Teunissen Hans
2B : Neujens Katleen
3A : Jennis Karin
3B : Lambaerts Heidi
4A : Luytens Anita
4B : Van Tendeloo Marianne
5A : Bernaerts Diandra
5B : Fouquaert Hanne
6A : Van Itterbeeck Sofie
6B : Van der Haegen Sarah
Leerkracht lichamelijke opv.
Maes Raf

Lerarenplatform
Sophie Demoulin

Pedagogische omkadering
Christa Vermeulen

Pedagogische omkadering
Ilse Selderslagh

Zorgcoördinator

Zorgcoördinator

Schiffeleers Kelly
Greet Derijcke
Kinderverzorgster:

Schiffeleers Kelly
Greet Derijcke
Bijzonder pedagogische
taken
Greet Derijcke

Verbist Viviane (momenteel
vervangen door Annelies
Siebens)
ICT-coördinator:
Vervloessem Johan
(momenteel afwezig)

Administratief personeel
Fleerackers Greet
Elien Boiy

Arbeidspersoneel
Vermeulen Greta
Nicky Bogaerts
Middag / Avondtoezicht
Van Hoof Gudrun
Walter Moons
Bollaert Ilse
CLB
Psycholoog/schoolanker:
De Schepper Nancy
Paramedisch werker:
Kirsten Van Gestel
Arts:
Bieseman Steven

ICT-coördinator:
Vervloessem Johan
(momenteel afwezig)
Inspraakorganen

Voorzitter van de schoolraad
Walschap Annelies

Voorzitter van de ouderraad
Charlier Vanessa
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Hoe schrijf je je kind in op onze school ?
Schooljaar 2019-2020
Kinderen van het geboortejaar 2017 of ouder die dit jaar nog instappen, kunnen
op elk moment van het schooljaar inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.
Een kleutertje dat net de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereikt heeft mag de
eerste keer naar school komen op de instapdag die daarop volgt. Er zijn tijdens
het schooljaar enkele kijkmomenten waarop uw kleutertje al eens kan proeven
van het klasgebeuren. Hier worden de ouders ook telkens voor uitgenodigd. Op
die manier kunnen kindjes en ouders kennismaken met de juf en andere kindjes.
Instapdagen voor schooljaar 2019 – 2020
maandag 3 februari 2020
maandag 2 maart 2020
maandag 20 april 2020
maandag 15 mei 2020
dinsdag 1 september 2020
Openklasdagen voor schooljaar 2019 – 2020
dinsdag 11 februari 2020 om 9.00
dinsdag 24 maart 2020 om 9.00
dinsdag 12 mei 2020 om 9.00
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Schooljaar 2020-2021
Onze school is aangesloten bij het LOP Mechelen, dat wil zeggen dat wij de algemene
afspraken en tijdlijn volgen die hier afgesproken worden. Hieronder kan u de tijdlijn
voor de aanmelding/inschrijvingen van schooljaar 2020-2021 terugvinden.
1°
2°

Voorrang “broer&zus”
start 13 januari 2020 om 8.30 uur
einde 24 januari 2020 om 12 uur
chronologisch en ter plaatse
kinderen geboren in 2018 worden als broer of zus niet geweigerd
de vrije plaatsen zijn beschikbaar op www.kiesjeschool.be
Aanmelden via www.kiesjeschool.be

- start 2 maart 2020 om 12.00 uur
- einde 31 maart 2020 om 12.00 uur
- de vrije plaatsen zijn beschikbaar op www.kiesjeschool.be
3°

Toewijzen op vrijdag 24 april
Om 12u ’s middags weet je in welke school je kind een plaats krijgt

4°

Inschrijven

- start 4 mei 2020
- einde 26 mei 2020
- Contacteer de school om een afspraak te maken om je kind in te schrijven.
5°

Vrij inschrijven
Heb je je kind niet aangemeld? Vanaf 29 mei 2020 kan je naar de school komen om
je kind in te schrijven.

Op basis van onze materiële mogelijkheden (beschikbaarheid, de grootte van onze lokalen
en de totale ruimte in de school) zijn we genoodzaakt een maximumcapaciteit in te voeren
in onze scholen.
Dat wil zeggen dat er per geboortejaar/leerjaar 50 kinderen kunnen worden ingeschreven.
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Buitenschoolse opvang
Vanaf 7 uur kan je naar de voorschoolse kinderopvang, deze is voor deugnieten
vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar.
Deze opvang gaat door in ‘Het Speelhuis’ (Elzestraat).
De naschoolse opvang is verschillend voor de kleuterschool en lagere school.
De kleutertjes voor de naschoolse opvang worden door de mensen van de
opvang opgehaald op school. Samen stappen ze naar ‘Het Speelhuis’.
De leerlingen van de lagere school blijven na schooltijd in de refter en op de
speelplaats van de lagere school.
Beide opvangen zijn open tot 18 uur.
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij:
Buitenschoolse Kinderopvang
Lemanstraat 63
015/30.50.55 – bko@skw.be
Of vraag een foldertje aan de directie.

Wat zijn de uren van onze school?
Kleuterschool
8 uur 30
Schoolpoort open
Kleutertje afzetten aan de rode lijn
op de speelplaats. Zo verloopt het
afscheid nemen makkelijk.

8 uur 40
Schoolbel gaat, leerkracht gaat met
de kleuters naar de klas.
Te laat? Via de speelplaats van de
lagere school, langs de directie.
11 uur 55
Middagpauze: kleuters worden
opgehaald of blijven op school eten.

Lagere school
8 uur
Schoolpoort open
Kleutertjes en leerlingen van de
lagere school zijn welkom op de
speelplaats van de lagere school. Om
8 uur 30 gaan de kleutertjes naar de
kleuterschool.
8 uur 45
Schoolbel gaat, de lessen starten.
Te laat? Ga langs de directie.
Door niet te laat te komen worden de
lessen niet verstoord.
12 uur
Middagpauze: leerlingen worden
opgehaald of blijven op school eten.

-9-

13 uur 10
Schoolbel gaat opnieuw.
15 uur 25
Einde schooldag: de kleutertjes
worden opgehaald op de
kleuterspeelplaats of gaan met het
speelhuis mee.

13 uur 15
Schoolbel gaat, de lessen beginnen
opnieuw.
15 uur 30
Einde schooldag: leerlingen gaan naar
de juiste rij zodat iedereen om 15 uur
35 naar huis kan. De kinderen voor
de nabewaking blijven op school.

De rijen
De leerlingen die toestemming hebben om alleen naar huis te gaan worden
begeleid door leerkrachten tot bepaalde punten.
- De afhaalrij: kinderen gaan onder begeleiding van een leerkracht naar
buiten en worden uit de rij gehaald door de ouders/grootouders/….
- De rij voor de fietsers: leerlingen die met de fiets zijn blijven even wachten
tot het grootste deel van de wagens weg is. Op die manier kunnen zij op
een veiligere manier naar huis.
- De rij Liersesteenweg: kinderen worden aan de verkeerslichten overgezet.
- De rij Clemenceaustraat: kinderen worden begeleid tot aan het einde van
de Albertstraat en worden overgezet door een gemachtigd opzichter.
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Middageten
Op onze school is het niet mogelijk om warme maaltijden te nuttigen.
Leerlingen kunnen wel een gevulde brooddoos meenemen. De leerlingen zullen
tijdens verschillende momenten hun maaltijd kunnen opeten gedurende de
middagpauze. Dit gebeurt telkens in de refter. Indien de refter niet vrij is omwille
van een activiteit kunnen de leerlingen in de klas eten.
Leerlingen van de lagere school eten op een ander moment dan de kleuters van
de kleuterschool.
Tijdens het eten in de refter zal er steeds een leerkracht aanwezig zijn die
geholpen wordt door extra hulp.
Leerlingen die thuis willen gaan eten worden opgehaald op school of mogen mits
toestemming alleen naar huis en zorgen ervoor dat ze tijdig opnieuw op school
zijn.
In de refter is het mogelijk om gratis koud en warm water (niet voor de kleuters)
te krijgen. Melk kan je verkrijgen mits het betalen van een kleine vergoeding. Een
gevulde drinkbus met water mogen de leerlingen ook meenemen (dit is voor de
leerlingen van de lagere school).
Wij zorgen de ganse middag voor voldoende toezicht, dit in de refter en buiten
op de speelplaats.
Aan het onderhoud van de refter en het toezicht op de speelplaats hangt een
kostenplaatje. Dankzij de steun van de gemeente kunnen wij dit heel voordelig
aanbieden. De school vraagt een bijdrage van 0,25 euro per middag. Op het
einde van een kalenderjaar voorzien wij een fiscaal attest. Op die manier kunnen
de ouders dit inbrengen in de belastingaangifte.
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Contact tussen thuis en de school
Wij als school vinden het heel belangrijk dat er een open communicatie is tussen
ouders en school.
Het is belangrijk dat ouders terecht kunnen met vragen of problemen bij
leerkrachten en directie.
De school organiseert tijdens het schooljaar heel wat contactmomenten:
- In de kleuterschool en de eerste 4 leerjaren van de lagere school kunnen
ouders op een onthaalmoment, tijdens de laatste week van augustus,
kennis komen maken met de klasleerkracht, klasgenootjes en lokaal. Deze
dag wordt voldoende op voorhand meegedeeld.
- In de loop van september worden de ouders van de kleuters en leerlingen
van de lagere school uitgenodigd op een infomoment. Tijdens dit moment
krijgen ouders uitleg over de jaarplanning en werking van de klas. De
klasleerkracht staat dan ook klaar om vragen te beantwoorden.
- Tijdens de loop van het jaar zijn er op meerdere momenten individuele
oudercontacten. De leerkracht vertelt dan hoe het met uw kind op school
gaat. De data worden tijdig meegedeeld.
- Hierboven hebben we het enkel gehad over ‘geplande momenten’. Het is
zeker mogelijk om de klasleerkracht vragen te stellen buiten deze
momenten. Dat kan via mail, deze kan u terugvinden op de schoolwebsite
bij ‘onze leerkrachten’, of u kan de leerkracht buiten klasuren aanspreken.
Op die manier wordt de les niet verstoord.
- Heeft u graag een gesprek met zorgcoördinator of directie, twijfel dan niet
om even binnen te springen. Wanneer het op dat moment niet uitkomt
wegens een andere afspraak of vergadering kunnen we zeker een afspraak
voor later maken.
- Wanneer u graag een gesprek wil inplannen met het CLB kan u best
contact opnemen via mail. De gegevens worden ieder jaar meegedeeld
aan de ouders en kan u terugvinden in het schoolreglement.
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- Buiten de fysieke contactmomenten communiceren wij ook via een
andere weg met de ouders. De kleuters hebben een ‘heen-enweermapje’, hier kunnen jullie briefjes van de klasleerkracht in
terugvinden. Heb je zelf een vraagje kan je ook altijd via deze weg de vraag
stellen.
- De leerlingen van de lagere school hebben een agenda. Hier kunnen de
ouders in terugvinden wat de leerlingen moeten leren of maken. Het is
ook mogelijk dat de leerkracht in de agenda een vraag of opmerking
noteert. Uiteraard kunnen de ouders hier ook hun vraag noteren.
- De leerlingen van de lagere school krijgen op 4 momenten een rapport
mee naar huis: herfstvakantie, kerstvakantie, paasvakantie en
zomervakantie.
- Op onze school maken wij gebruik van ‘Gimme’, dat is een online
programma waarmee wij brieven naar ouders versturen, dit om de
papierberg te verminderen. Wij vragen aan alle ouders om zich hier op in
te schrijven, een stappenplan volgt bij de inschrijving.
- Op regelmatige basis worden er ook nieuwsbrieven verstuurd. In deze
brieven staan belangrijke zaken die op onze school gebeurd zijn of waar
wij als school aandacht willen aan schenken. Deze brieven worden ook
verstuurd via Gimme en kan je steeds terugvinden op de schoolwebsite.
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Antipestbeleid
Onze school is tegen pesten. Hiervoor hebben wij een beleid uitgewerkt. Dit kan
je terugvinden op de schoolwebsite.

Onkosten doorgerekend aan de ouders
In het basisonderwijs zijn wij verplicht om ons te houden aan de
maximumfactuur. Hierdoor zorgen wij ervoor dat het onderwijs betaalbaar blijft
voor iedereen.
In de kleuterschool is dit 45 euro.
In de lagere school is dit 85 euro.
Hieronder valt onder andere:
- Materiaal voor in de klas (schrijfgerief, verf, latje, … )
Het kan wel handig zijn om thuis een extra pen, rekenmachine, … te
hebben liggen.
- Uitstappen, bezoeken, reizen, …
- Sportactiviteiten
- …
De lagere school kan ook een meerdaagse uitstap maken, bij ons op school zijn
dat bosklassen voor de 1ste graad, zeeklassen voor 2de graad en sportklassen voor
de 3de graad
Indien de school beslist om in meerdere leerjaren een meerdaagse uitstap te
maken mag het bedrag na 6 jaar nooit hoger liggen dan 435 euro.
Er zijn ook heel wat zaken die u facultatief kan aankopen, deze horen niet bij de
maximum factuur:
- abonnementen
- schoolkalender
- foto’s van de schoolfotograaf
- nieuwjaarsbrieven
- …
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Vakanties en voorlopig gekende vrije dagen schooljaar
2020-2021
Bij het begin van ieder schooljaar krijgen alle ouders een overzicht met de
vakanties en vrije dagen. Hier horen de pedagogische studiedagen
(leerkrachten hebben op deze dag bijscholing) of facultatieve vrije dagen
(leerlingen en leerkrachten hebben een dagje vrij) bij.
- Hervatting van de lessen
Dinsdag 1 september 2020
- Herfstvakantie
Maandag 2 november 2020 t.e.m. vrijdag 6 november 2020
- Wapenstilstand
woensdag 11 november 2020
- Kerstvakantie
Maandag 21 december 2020 t.e.m. vrijdag 1 januari 2021
- Krokusvakantie
Maandag 15 februari 2021 t.e.m. vrijdag 19 februari 2021
- Paasvakantie
Maandag 5 april 2021 t.e.m. vrijdag 16 april 2021
- Hemelvaartsdag
Donderdag 13 mei 2021
- Brugdag
Vrijdag 14 mei 2021
- Pinkstermaandag
Maandag 24 mei 2021
- Halve dag school
Woensdag 30 juni 2021
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Wij danken jullie voor de interesse die jullie tonen in onze school en ons
opvoedingsproject. We hopen dat het ganse schoolteam voor jullie een
belangrijke partner mag worden in de opvoeding van jullie kinderen.

Enkele beelden van onze school

Zandbak kleuterschool

Klasje in de kleuterschool

Refter
Speelplaats kleuterschool

Speelplaats lagere school

Speeltuigen lagere school
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Klas 5de leerjaar

