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LESUREN 
 
‘s morgens:  van 08.30 uur tot 12.00 uur   
‘s middags:  van 13.30 uur tot 15.25 uur 
 
Enkele belangrijke afspraken: 

- Kinderen die voor 8.15 uur op school zijn dienen gebruik te maken van 
de voorschoolse opvang. 

- Wij vragen je om je kinderen tijdig naar school te brengen. Laattijdig 
aankomen stoort de lessen. 

- Wij vragen je ook om kort afscheid te nemen en de school direct te 
verlaten.  Dit is in het belang van alle leerlingen. 

- Wij vragen aan alle ouders te wachten aan de schoolpoort tot het 
belsignaal, dit om de activiteiten zo min mogelijk te storen. Alle kinderen 
van de lagere afdeling verlaten de school in rij, onder begeleiding van 
de leerkrachten, langs het kleine hekje. 

 
ONS TEAM 

 
directie     Bart Van Overmeire 
secretariaat     Ann van der Heyden 
1ste kleuterklas A    Isabel Dullaert 
1ste kleuterklas B    Dana De Kerf                 
2de kleuterklas                                       Jolien  Geerinck    
3de kleuterklas A    Joke De Backer  
zorgjuf     Lena De Clercq 
1ste leerjaar A    Margo Van Landeghem 
1ste leerjaar B    Flore Van Der Gucht 
2de leerjaar     Gwendolyn Pincé 
3de leerjaar A    Anneke Eyckerman 
3de leerjaar B    Shauni Kusé 
4de leerjaar     Tahnée Van Hoeck 
5de leerjaar     Els Laureys 
6de leerjaar     Laura Seghers 
zorgcoördinator    Nathalie Verdonck 
leermeester LO    Yannick Merckx 
      Stijn De Langhe 
kinderverzorgster              Sabrina Pulvirenti 
niet-confessionele zedenleer   Ann Van Roey en Oona De Decker 
rooms-katholieke godsdienst  Christa Vermeire en Werner Fannes 
islamitische godsdienst   Fatima Ibrahimi 
israëlitische godsdienst   Henri Karniol 
protestantse godsdienst             Nancy Van Nevel 
buschauffeur     Kadrus Gusani   
onderhoud     Peggy Cappaert 
      Peggy Van Landeghem 

    Sandra Pattyn 
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MAALTIJDEN - DRANK 
 
Chocomelk       : € 0,50 
Samson aardbeiendrank      : € 0,50 
Fruitsap  en appelsap     : € 0,50 
Soep        : € 0,60 
Middagmaal  kleuters en 1ste graad   : € 3,00 
Middagmaal 2de en 3de graad    : € 3,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het tarief voor het bezoldigd middagtoezicht bedraagt : 
 

-  voor de periode september 2022 – december 2022 : € 10,00 
-  voor de periode januari 2023 – juni 2023   : € 15,00 

 
Deze bedragen zijn fiscaal aftrekbaar.  In het voorjaar van 2023 ontvangen jullie 
een fiscaal attest van de school. 
 
 

BETALINGEN 
 
De maximum factuur voor kleuters bedraagt € 50,00   
Voor lagere schoolkinderen € 95,00 
Onze school vraagt voor de kleuters € 30,00 en voor de lager afdeling € 45,00 
 
Daarom zullen we voor kleuters in september, oktober en november 2022 
maandelijks € 10,00 innen en voor lagere schoolkinderen € 15,00. Het bedrag dat 
niet is opgemaakt, wordt in september 2023 teruggestort. Indien dit bedrag niet 
volstaat dient het tekort in de maand juni nog betaald te worden.  
 
Nieuw is ook dat dat de boekhouding van Scholengroep 17 vanaf heden alle 
openstaande rekeningen na 6 maanden automatisch doorstuurt naar een 
deurwaarder.  Alle bijkomende kosten komen ten uwen laste. 
 
Mocht u nog vragen hebben kan u gerust contact opnemen met ons 
secretariaat op het nummer  03 770 57 11 

 
 
 



Inlichtingen schooljaar 2022-2023 
 

 

 
 
 
 
 

 SCHOOLZWEMMEN 
 

 
 de  3de kleuterklas  gaat wekelijks zwemmen op  vrijdag in zwembad Kriekeputte 

te Kieldrecht in de periode van 09 november 2022 tot en met 15 februari 
2023. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 de kinderen van de lagere afdeling gaan zwemmen in zwembad De 

Meerminnen. De data van deze zwembeurten wordt u bezorgd in een aparte 
mededeling. 

 
De prijs van een zwembeurt bedraagt € 4,00.  Hiervan wordt € 2,00  
aangerekend aan de ouders. De school betaalt de andere € 2,00   
Elke leerling uit het basisonderwijs heeft recht op 1 jaar gratis zwemonderwijs.  
Daarom zwemmen de kinderen van het 6de leerjaar gratis. 
 
Indien je kind niet kan deelnemen aan de turn- of zwemles dient het ofwel een 
attest van de geneesheer of een ouderattest te bezorgen.  Let op: een 
ouderattest is slechts geldig voor 1 les en kan slechts 1 keer worden ingediend. 
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Vakantieregeling schooljaar 2022– 2023 
 
 
Herfstvakantie 
 

 
Van maandag 31 oktober 2022 t.e.m. 
zondag 6 november 2022 

 
Wapenstilstand 
 

 
Vrijdag 11 november 2022 
 

 
Kerstvakantie 

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

 
Krokusvakantie 
 

 
Van maandag 20 februari 2023 t.e.m. 
zondag 26 februari 2023 

 
Paasvakantie 
 

 
Van maandag 3 april 2023 t.e.m. zondag 
16 april 2023 

 
Feest van de Arbeid 

 
Maandag 1 mei 2023 
 

 
Facultatieve verlofdag 
 

 
Dinsdag 2 mei 2023 
 

 
Hemelvaartsdag 

 
Donderdag 18 mei 2023 

 
Brugdag 

 
Vrijdag 19 mei 2023 
 

 
Facultatieve verlofdag 
 

 
Vrijdag 26 mei 2023 
 

 
Pinkstermaandag 

 
Maandag 29 mei 2023 
 

 
Pedagogische studiedag 
 

 
WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2022 

 
Pedagogische studiedag 
 

 
WOENSDAG 23 NOVEMBER 2022 

 
Pedagogische studiedag 
 

 
WOENSDAG 8 MAART 2023 
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VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 
 
 
Alle vormen van buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door 
Landelijke Kinderopvang en dit in opdracht en in overleg met het 
gemeentebestuur.  

 De kinderen worden voor en na schooltijd opgevangen in de speelzaal 
van de lagere afdeling. 

 Voorschools is er opvang vanaf 6.45 uur. 
 Naschools is er opvang tot 18.30 uur. 
 Er is begeleiding van de Landelijke Kinderopvang tijdens elk 

opvangmoment. 
 Reserveren is niet meer noodzakelijk. Enkel voor de opvang op kindvrije 

dagen moet je wel reserveren. 
 Op woensdagnamiddag worden de kinderen die opvang nodig hebben 

met de schoolbus naar de locatie in de Stroperstraat 5A gebracht. 
 Reserveren kan via de website www.samenferm.be 
 Let op : alleen voor kinderen die ingeschreven zijn kan u online 

reserveren.Is je kind nog niet ingeschreven ? Neem contact op via mail 
bko.sintgilliswaas@samenferm.be of bel 03 233 62 24 

 Kostprijs :de tarieven vanaf 1 september 2020 zijn: 
Voor- naschoolse opvang: 
per begonnen half uur: € 1,06 
Woensdagnamiddag: 
per begonnen half uur € 1,06 
halve dag : € 7,44 
Vakantiedagen: 
Voor een derde dag (minder dan 3 uur): € 4,93 
Voor een halve dag (tussen de 3 uur en de 6 uuer) : € 7,44 
Voor een hele dag: € 14,83 

 Administratiekost: € 20,00 per gezin per jaar. 
 Er worden geen koek en drank meer aangeboden.  Kinderen mogen wel 

zelf iets meebrengen. 
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BUSVERVOER 

 
BUSVERVOER: kinderen die wensen gebruik te maken van onze schoolbus dienen 
een abonnement aan te kopen of een 10 rittenkaart indien ze occasioneel 
gebruik maken van de bus.  
 
Een rittenkaart kost € 14,00 voor 10 ritten. 
 
4/10 bijdrage voor de 1ste trimester   : €   86,00   
3/10 bijdrage voor de 2de trimester   : €   64,50 
3/10 bijdrage voor de 3de trimester   : €   64,50   
Of 1 jaarabonnement     : € 215,00 
 
Als er binnen het gezin meerdere kinderen zijn, krijgt het tweede kind 20% korting 
en betaalt men vanaf het derde kind € 50,00.   
Kleuters betalen € 50,00 per schooljaar of € 5,00 per maand vanaf het moment 
dat de kleuter instapt. 
 

AFWEZIGHEDEN 

 
In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen 
leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten.  Het is wel wenselijk 
dat ouders de school informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Dit kan 
best telefonisch of per mail. 
 
Om het recht op een schooltoelage te behouden, moeten kleuters voldoende op 
school aanwezig zijn. 
 
In het lager onderwijs bepaalt de Belgische leerplicht dat uw kind vanaf dit 
schooljaar leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het 5 
wordt.  Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de 
leerplicht voldoet.  Uw kind moet elke schooldag van het schooljaar 
daadwerkelijk op school aanwezig zijn.  Uw kind moet minimaal 290 halve dagen 
aanwezig te zijn op school. Is uw kind meer dan 3 opeenvolgende 
kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist.  Voor ziekte tot en 
met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.  
Dergelijk briefje kan evenwel slechts 4 keer per schooljaar worden geschreven.  
Vanaf de 5de keer is steeds een medisch attest vereist. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Bart Van Overmeire 
directeur  


