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Een woordje van de directeur.  
  

 
Beste ouders, beste kinderen, 
 
Ook dit jaar is 1 september het startsein voor een nieuw begin.  
Heel wat verrassende uitdagingen en intense ervaringen zitten er ook nu weer 
aan te komen. 
 

‘Vertrouwen uitstralen’ is de algemene baseline voor onze jaarwerking. 
Groeiend als katholieke dialoogschool willen we dan ook de weg van de 
pedagogie van de hoop inslaan, het pad van de pedagogie van het vertrouwen 
bewandelen.                                                                                                                   
Weet je, opvoeden is cultiveren van vertrouwen. En met Jezus en Maria als 
inspiratiebron, vertalen we dit in de jaarslogan ’lichtpuntjes.’ 
 

Maar, wie wil er een lichtpunt zijn?                                                                                                                                                      
Ingekaderd in de pedagogische relatie met de leerlingen, en gebruik makend 
van hun persoonlijke deskundigheid, willen de leerkrachten de hoopgevende 
factor zijn, de plek van troost, de mouw waar leerlingen aan kunnen trekken, het 
richt- en lichtpunt. Zo wordt iedere klas een veilige leer- en leefomgeving waar 
alle kinderen in vertrouwen zelfstandig en sociaal vaardig worden.                                                                                                              
Als ook ouders een lichtpuntje trachten te zijn voor de kinderen, dan is dat het 
allermooiste voornemen waarmee we dit nieuwe schooljaar willen aanvatten. 
Dan betekent het immers dat de graad van vertrouwen hoog is en dat er 
voldoende welwillendheid, betrouwbaarheid, eerlijkheid en openheid aanwezig 
is om samen mooie dingen na te streven. 
 

Met de spreuk ‘heb vertrouwen in elkaar, dan krijg je meer voor elkaar’ in 
gedachten wens ik iedereen een leerrijk en (h)eerlijk schooljaar toe. 
 

Laat ons nu maar sterk van start gaan. 
 
Luc Cornelis, directeur VVB 

 
 
 

Adequaat omgaan met de gevolgen van de coronapandemie betekent dat 
dringende maatregelen, die tijdelijk kunnen afwijken van bepalingen die zijn 
opgenomen in de infobrochure en in het schoolreglement, niet ondenkbaar zijn in 
de loop van het schooljaar. 
 

 



 

Met dit onderwijsteam gaan we dit schooljaar met jullie kind aan de slag. 
  

Directeur  _______________________      meester Luc Cornelis  
                                                                                   directie@vrijevlaamsebasisschool.be 

 

Onthaalklas  _____________________ 
 

Eerste kleuterklas  ________________ 
 

Kinderverzorgster ________________ 
 

Tweede kleuterklas _______________ 
 

Derde kleuterklas_________________ 

 
Eerste leerjaar ___________________ 
 

Tweede leerjaar__________________ 
 

Derde leerjaar ___________________ 
 

Vierde leerjaar ___________________ 
 

Vijfde leerjaar  ___________________ 
 

Zesde leerjaar ___________________ 

 
Lichamelijke opvoeding ___________ 
 

ICT coördinator __________________ 
 

Zorgcoördinator  _________________ 
 

Zorgteam _______________________ 
 
 
 

 
Schoolkoor______________________ 

 

juf Friedel Vandevelde 
 

juf Vanessa Borremans 
 

juf Nadine Berckmans 
 

juf Lotte Brants 
 

juf Elke Vandersteen 

 
juf Leticia Magnus 
 

juf Magali Carton 
 

juf Els Wenseleers 
 

juf Sylvie Badot 
 

juf Anne-Laure Gerin 
 

meester Peter / juf Winke 

 
juf Peggy Vienne 
 

meester Bart Swalus 
 

juf Winke Vanderhoven 
 

juf Miranda Claes 
juf Ann Tiels 
juf Nathalie Timmerman 
juf Peggy Vienne 
 
juf Els Wenseleers 
juf Miranda Claes 
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Een doelgerichte beleidsvoering vergt nauwe samenwerking. 
  

 

Waarnemend voorzitter schoolbestuur 

 
Voorzitter oudercomité____________ 

 
Schoolraad: oudergeleding  ________ 
 
 

 
Schoolraad: personeelsgeleding  ____ 
 
 

 
Schoolraad: voor het schoolbestuur  _ 

 
Schoolraad: pedagogisch raadgever _ 

 
CLB Pieter Breughel  ______________ 
 
 
 

 
CLB-arts ________________________ 
 

 
Onze administratief medewerker____ 

 
Onze onderhoudsmedewerker______ 

 
Onze scholengemeenschap ________ 
 
 
 
 
 

 

Mevrouw Martine Declercq 

 
De heer Benoit Vanden Breede 

 
Mevrouw Danka Klinkenberg 
Mevrouw Dana Schurmans 
De heer Benoit Vanden Breede 

 
Mevrouw Lotte Brants 
Mevrouw Leticia Magnus 
Mevrouw Peggy Vienne 

 
Mevrouw Martine Declercq 

 

De heer Luc Cornelis, schooldirecteur 

 
Opzichterstraat 84 
1080 Sint-Jans-Molenbeek 
02/512.30.05 
brussel@vclb-pieterbrueghel.be 

 
Dokter Frieda Huygens 
f.huygens@vclb-pieterbreughel.be 

 
Mevrouw Nancy Day 

 
De heer Thierno Barry  

 
We behoren tot scholengemeenschap 
TweeBergen. 
Baron Guillaume Van Hammestraat 20 
1180 Ukkel 
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Ontdek hier de eerste schooldag van je kleuter. 
  

Schooljaar 2022-2023 Instappen kan op 

Kinderen geboren tot en met 1 maart 2020 01/09/2022 

Kinderen geboren tot en met 7 mei 2020 07/11/2022 

Kinderen geboren tot en met 9 juli 2020 09/01/2023 

Kinderen geboren tot en met 1 augustus 2020 01/02/2023 

Kinderen geboren tot en met 27 augustus 2020 27/02/2023 

Kinderen geboren tot en met 17 oktober 2020 17/04/2023 

Kinderen geboren tot en met 22 november 2020 22/05/2023 
 

  
Schooljaar 2023-2024 Instappen kan op 

Kinderen geboren tot en met 1 maart 2021 01/09/2023 

Kinderen geboren tot en met 6 mei 2021 06/11/2023 

Kinderen geboren tot en met 8 juli 2021 08/01/2024 

Kinderen geboren tot en met 1 augustus 2021 01/02/2024 

Kinderen geboren tot en met 19 augustus 2021 19/02/2024 

Kinderen geboren tot en met 15 oktober 2021 15/04/2024 

Kinderen geboren tot en met 13 november 2021 13/05/2024 
 

Een kleuter die 3 jaar oud is kan elke dag worden ingeschreven en onmiddellijk 
in de klas worden toegelaten zonder rekening te houden met deze instapdata.  
 
 
 

Moet mijn kind volledig zindelijk zijn voor de eerste schooldag? 
  

Heel wat kleuters zetten dit jaar de grote stap 
naar onze kleuterschool. 
Bij de inschrijving werd gepolst hoever het 
kind staat in de zindelijkheidstraining.  
Omdat die zindelijkheidstraining in de eerste 
plaats de verantwoordelijkheid is van ouders 
verwachten wij eigenlijk dat de kinderen 

zindelijk zijn bij hun instap.  
De kleuterjuffen streven in de onthaalklas immers ook leerdoelen na. Dit is erg 
moeilijk wanneer een belangrijk deel van hun tijd in beslag genomen wordt door 
zindelijkheidsproblemen. 
Het is duidelijk: veelvuldige zindelijkheidsproblemen zijn een belemmering voor 
de aard van de activiteiten. 
Toch kunnen we niet-zindelijke kinderen niet weigeren. We beseffen immers 
 
 
 



 

dat peuters en kleuters niet allemaal dezelfde leersnelheid hebben. Bijgevolg 
gedogen wij een overgangsfase van 3 weken voor instappers die nog niet proper 
zijn. 
Gedurende deze aanpasperiode voorzien we een intense samenwerking tussen 
de school en de ouders om de zindelijkheidstraining zo optimaal mogelijk te 
laten verlopen.  

• Pamperbroekjes zijn tijdens deze periode een tijdelijke oplossing. 

• Een zindelijkheidskoffer kan als hulpmiddel uitgeleend worden bij de juf. 

• De folder ‘zindelijkheid positief ondersteunen’, die je van ons meekreeg bij 
de inschrijving, kan een handig hulpmiddel zijn. 

 

Na een paar weken flink volgehouden trainen lukt het vaak om zindelijk te 
worden. Dit is het moment dat je kind voelt dat het naar toilet moet en het kan 
ophouden tot op het potje of toiletje. 
 

Wanneer het ondanks de inspanningen van de ouders en de school toch niet lukt 
wordt een overleg gepland met ouders, klasleerkracht, zorgcoördinator en 
eventueel Kind & Gezin met als doel een individueel traject uit te stippelen. 
 

Door de zindelijkheidstraining tijdig op te starten, minstens 2 maanden voor de 
eerste schooldag, kunnen heel wat problemen, en ongeluk(kige gezicht)jes, 
vermeden worden. Zindelijkheid respecteert immers de leerkrachten, en de 
school, én zorgt voor een beter onderwijs voor je kind. 

 
Bij elke inschrijving hoort een administratief dossier. 
  

Bij inschrijving leg je als ouder je persoonlijke identiteitskaart en het 
rijksregisternummer van je kind voor. Je vult de leerlingenfiche in  
alsook de vragenlijst met betrekking tot de achtergrond van je kind.  
Je neemt kennis van de schoolvisie en van het schoolreglement  en ondertekent 
dit laatste voor akkoord. Je ontvangt de schoolbrochure met nuttige info. 
Rekening houdend met de privacywetgeving staat het je als ouder vrij om 
gevoelige informatie, zoals medische gegevens, al dan niet mee te delen. Weet 
echter wel dat wij in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden bij 
niet adequaat handelen wegens het ontbreken van concrete informatieve 
gegevens. 
Een adres- of telefoonwijziging gedurende het schooljaar meld je best zo snel 
mogelijk per mail aan  secretariaat@vrijevlaamsebasisschool.be 
In toepassing van de Europese privacywetgeving delen wij, zonder expliciete, 
schriftelijke toelating van ouders, geen klas-, adres- of telefoonlijsten.     
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Overzicht van alle lesmomenten en rustpauzes. 
  

Kleuterklassen  Lagere school 

08.45 uur tot 10.00 uur 08.45 uur tot 10.25 uur 

Speeltijd Speeltijd 

10.25 uur tot 11.40 uur (*) 10.50 uur tot 12.30 uur (*) 

middagpauze 

12.55 uur tot 14.10 uur (**) 13.45 uur tot 14.35 uur (***) 

Speeltijd Speeltijd 

14.30 uur tot 15.45 uur 14.55 uur tot 15.45 uur 
 

(*) de lessen eindigen om 12.05 uur op woensdag 

(**) de lessen hervatten om 12.30 uur op vrijdag 

(***) de lessen hervatten om 13.20 uur op vrijdag 
 

Slechts in echt uitzonderlijke gevallen kan een leerling, die een gewettigde 
reden heeft, de school voor de einduren verlaten.  
Vroeger opgehaald  worden kan enkel na voorafgaande toestemming van de 
directeur en na een schriftelijke verklaring van de ouders.  
De melding dat zij hun kind vervroegd komen ophalen impliceert dat zij vanaf 
dit moment de school ontslaan van alle verantwoordelijkheid voor hun kind.                                            
Kinderen die vervroegd de school verlaten worden opgehaald door een 
volwassene. Deze persoon meldt zich voor het ophalen persoonlijk aan in het 
directiekantoor. Bij een gesloten schoolpoort kan er worden aangebeld. 
 

Elke schooldag is er gratis opvang van 07.30 uur tot 08.45 uur. Dan beginnen de 
lessen. De school is uit om 15.45 uur waarna er toezicht  is tot 16 uur. Kinderen 
die om 16 uur nog op school zijn worden verondersteld in de studie of in de 
betaalde opvang te blijven. Deze opvang loopt tot 18 uur. Op woensdag 
stoppen de lessen om 12.05 uur waarna er toezicht is tot 12.15 uur. Aansluitend 
begint de betaalde opvang tot uiterlijk 18 uur. 
 

Een bewakingskaart kopen kan bij de directeur of via de schoolrekening. 
Betaalde bewakingsmomenten geven recht op een fiscaal attest. 
Een kind niet tijdig ophalen is voor iedereen erg onaangenaam. Uiteraard 
brengt laattijdig ophalen extra kosten (€5 per beginnend kwartier en per kind) 
met zich mee. Bovendien kan de school, bij herhaaldelijk laat ophalen zonder 
afdoende reden, de opvangmogelijkheid éénzijdig beëindigen. Je zal hier, na 
voorafgaande waarschuwingen, schriftelijk van op de hoogte worden gesteld. 

 
z 
 



 
 

 

Onderwijs is gratis. Of toch bijna… 
  

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als 
in de lagere school.  
Ook alle materialen en activiteiten die onmisbaar zijn voor het behalen van de 
eindtermen en de ontwikkelingsdoelen worden gratis aangeboden. 
Onze school gebruikt echter meer leermiddelen en biedt meer activiteiten aan 
dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de eindtermen en de 
ontwikkelingsdoelen. Het gaat om aangelegenheden die het leren boeiender en 
dynamischer maken. Voor die uitgaven mogen wij jullie, als school, een bijdrage 
vragen. De overheid bepaalde hiervoor wel een maximumbedrag, per leerjaar, 
dat we de scherpe maximumfactuur noemen.  
 

Kleuteronderwijs 

Alle kleuters 50 euro 

Lager onderwijs 

Elk leerjaar 95 euro 
 

Ook voor meerdaagse activiteiten mogen wij een ouderbijdrage vragen. De 
overheid bepaalde ook hier een maximumbedrag, aan het einde van het lager 
onderwijs, dat we de minder scherpe maximum-factuur noemen. 
 

Lager onderwijs 

Meerdaagse uitstappen / 6 jaar 480 euro 
 

Maandelijks of tweemaandelijks krijg je als schoolrekening een betaalomslag 
voor elk kind. Je begrijpt dat wij er op rekenen dat deze rekening stipt en 
correct, uiterlijk op de aangegeven betaaldatum, vereffend wordt.    
Je kan betalen via overschrijving of het geld via de gesloten betaalenvelop aan 
de leerkracht of de directeur bezorgen. 
Als we een blijvend openstaande schoolrekening opmerken of indien er sprake 
is van intentionele wanbetaling kan de school beide, niet samen- wonende, 
ouders vragen de rekening te betalen. De afspraken die jullie onderling hebben 
gemaakt kunnen op dat moment niet als reden van het problematisch 
betaalgedrag ingeroepen worden.    
We kunnen in principe niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te  
splitsen. Indien je echter problemen ondervindt met het betalen van een 
schoolrekening dan kan je met de directeur een aangepast afbetalingsplan of 
een persoonlijke regeling afspreken.  
                                                                                                                                                                                               
 

 
                                        



Een discrete behandeling van je vraag wordt vanzelfsprekend verzekerd.  
Zonder aangepast afbetalingsplan kunnen blijvend onbetaalde rekeningen 
leiden tot een administratieve kost en het beperken van extra diensten. 
In geval van betwisting zijn de vrederechter van Ukkel of de rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel bevoegd.  
 
 
 

Persoonlijk schoolmateriaal is soms wel handig en praktisch. 
  

Alle kwalitatieve materialen die op school gebruikt worden om de eindtermen 
te bereiken krijgt je kind gratis aangeboden. Het spreekt vanzelf dat wij van de 
leerlingen verwachten dat zij het, in bruikleen, gekregen schoolgerei met de 
nodige zorg en voorzichtigheid hanteren.  
Verlies, opzettelijke beschadiging of beschadiging door roekeloosheid dient 
natuurlijk vergoed te worden. 
Naast het schoolmateriaal hebben de kinderen een persoonlijke basisuitrusting 
nodig. Behalve het turnshirt koop je deze producten aan binnen je eigen budget 
in een winkel naar  keuze. 
 

Gebruik deze leidraad voor het samenstellen van een sobere basisuitrusting: 

• een degelijke schooltas, 

• een schooletui of pennenzak,  

• reserve schrijfgerief, 

• een grote ringmap, 

• kaftpapier naar keuze, 

• een stevige kaft met rekker voor tijdschriften, 

• een zwempak met badmuts en eventueel zwembril, 

• het turnshirt van de school, een blauwe gymbroek en witte turnpantoffels. 
 

Kinderen die in de studie blijven brengen steeds persoonlijk schrijf- en 
tekengerief en een Nederlandstalig leesboek mee. 
Voor zelfstandig werk thuis is het, vanaf de derde klas, handig om over dit 
materiaal te beschikken: 

• een eenvoudig rekenmachientje, 

• een verklarend woordenboek, 

• een doosje kleurpotloden en een gum 

• een eenvoudige passer en een goede meetlat, 

• wat viltstiften. 
Natuurlijk kan dit materiaal voor thuiswerk ook bij de leerkracht uitgeleend 
worden. Ook hier geldt de afspraak: ‘Netjes terug inleveren na gebruik!’ 
 



Aanrader:  
De kinderen van de lagere school maken gebruik van een aparte tas met hun 
lunch zodat ongelukjes vermeden worden.  
Bij de kleuters is een aparte knapzak niet aangewezen. 

 
 
 

Dit is een overzicht van te verwachten schoolkosten. 
  

Uitstappen voor kleuters en lagere schoolkinderen 
Eéndaagse schooluitstappen voor kleuters. 
Eéndaagse schooluitstappen voor L1 tot L5. 
Eéndaagse schooluitstappen voor L6. 
Voor de openluchtklassen bepalen we uw aandeel binnen de 
maximumfactuur. 
 

 
€ 50,00 
€ 44,50 
€ 95,00 
 

Educatief tijdschrift – vrijblijvend maar aanbevolen 
Jaarabonnement op het educatief tijdschrift Averbode          

• voor onze kleuters  

• voor onze lagere schoolkinderen  
Vakantiekalender (oefenstof zomervakantie) vanaf K3 
 

 
 
€ 40,00 
€ 45,00 
€ 08,00 

Drank voor kleuters en lagere schoolkinderen 
Een portie volle melk tijdens de ochtendspeeltijd. 
Gezonde dagsoep bij de lunch. 
Water bij de lunch. 

 
€ 0,35 / dag 
€ 0,50 / dag 
gratis 
 

Zwemles voor de lagereschoolkinderen 
Tweewekelijkse zwemles. Inkom zwembad + busvervoer. 
Het zesde leerjaar zwemt het hele schooljaar gratis. 
Huur zwempak + handdoek (wassen inbegrepen).  
 

 
€ 03,50 
 
€ 02,50 

Gymkledij voor de lagereschoolkinderen 
T-shirt met logo van de school. 
Een blauw gymbroekje, witte gymschoenen en witte sokken 
kan iedereen vrij aankopen. 
 

 
€ 09,00 

Opvang / toezicht kleuters en lagereschoolkinderen 
Maandelijkse forfaitaire bijdrage voor toezicht tijdens de 
middagpauze: 
 

Bewakingskaarten voor naschools toezicht: 

•     40  x  ½ uur aan € 0,65 

•     80  x  ½ uur aan € 0,65 
Korting voor elk gezin met 3 of meer kinderen in onze school: 
 

 
 
€ 03,00 
 
 
 

€ 26,00 * 
€ 52,00 ** 
 

* €2 / ** €4 

 
 



 
 

De schooltoeslag ontvang je al even via het Groeipakket. 
  

                                          Op 1 januari 2019 werd gestart met het Groeipakket: de    
                                              vernieuwde kinderbijslag. De schooltoelagen (toelage   
                                                voor  kleuter-, lager en secundair onderwijs) werden   
                                                vanaf dan vervangen door de schooltoeslag en werden        
                                                geïntegreerd in dat Groeipakket.                                                                                              
 Een aanvraag indienen bij de afdeling Studietoelagen hoeft dus al een tijdje niet 
meer. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je 
uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). Met al je 
vragen over de schooltoeslag kan je terecht bij info@groeipakket.be .                          
Ook op www.groeipakket.be vind je alle nuttige informatie 

 
 
 
 

Documentenlade. 
  

Document 1. 
- In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om 
medicatie toe te dienen aan zijn/haar kind. Dit kan enkel na voorlegging van een 
schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze 
aangeeft.  
Via deze link vind je het formulier op onze website: 
https://www.vrijevlaamsebasisschool.be/welkom/mededelingenouders/medicijnen.pdf 

 

Document 2 
- Ons veiligheidsbeleid houdt in dat wij de kinderen bij het verlaten van de 
school enkel toevertrouwen aan de ouders. Ouders kunnen wel een andere 
persoon aanstellen om hun kind(eren) op te halen. Om misverstanden te 
vermijden gebeurt dit best schriftelijk en gericht aan de directeur.  
Via deze link vind je het meldingsformulier. 
https://www.vrijevlaamsebasisschool.be/welkom/mededelingenouders/toelating.pdf 
 

Document 3 
- Kinderen van 6 tot 11 jaar, die in Brussel wonen, kunnen een J-abonnement 
bekomen waarmee ze gratis mogen reizen op de netwerken van de MIVB.  
Maak  zeker gebruik van dit aanbod. 
Via deze link kan je alle nuttige informatie voor het bekomen van het gratis 
J-abonnement nalezen en afdrukken. 
http://www.mobili.be/nl/~mobili/nl/2-nl/40-mivb-de-handleiding-het-j-abonnement 
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Verjaardag vieren. 
  

Verjaardag betekent natuurlijk feest.  
Een dag om je  even heel speciaal te voelen!   
Ook op school besteden we gepaste aandacht aan dit 
bijzondere moment.  
Een kroon, een  feeststoel en leuke kaarsjes uitblazen 
mogen hierbij niet ontbreken. 
Ook trakteren mag maar uit respect voor het 
gezondheidsbeleid van de school dringen wij aan op 
absolute soberheid.   

We vragen dan ook om de traktatie te beperken tot een gezonde koek zonder 
chocolade, een lekker sneetje cake zonder versiering, een fris stukje fruit of een 
sober fruittaartje. Zo weren we heel wat suiker en kleurstoffen. 
Grote chocolade- of slagroomtaarten zijn dus echt niet aan de orde, s<apjes en 
snoep(zakjes) evenmin. We zullen deze echt niet uitdelen. 
 

 

 
 
 
      
 
 
 
 

 

Opgelet!  
 

1. Wanneer er thuis een verjaardagsfeestje wordt georganiseerd 
is het gebruikelijk dat  klasgenootjes worden uitgenodigd. Alle 
klasvriendjes erbij halen is niet steeds evident of doenbaar. Om 
ruzie, ontgoocheling en onnodig kinderverdriet  te vermijden 
worden uitnodigingen voor kinderfeestjes thuis niet in de school 
uitgedeeld. Als iedereen wordt uitgenodigd kan het wel. 

 

                         2. Als er dit schooljaar toch nog coronamaatregelen van kracht 
zouden zijn dienen ook de traktaties, tijdelijk, te voldoen aan een 
aanvullende richtlijn.  
Is de pandemiecode niet groen dan zullen enkel voorverpakte 
koekjes of voorverpakte gezonde versnaperingen met de       

                         klasvrienden gedeeld kunnen worden.  
                         Risico’s om elkaar te besmetten worden hierdoor flink beperkt. 
 

 

 



 

Onze schoolverzekering als geruststellende bescherming van je kind. 
  

Onze school heeft voor lichamelijke ongevallen een 
verzekering afgesloten bij ic-verzekeringen.  
Heeft je kind een letsel opgelopen op school en moet je 
een arts raadplegen, dan zal je eigen ziekenfonds een 
groot deel van de kosten terugbetalen.  

Het eventuele deel dat niet door het ziekenfonds terugbetaald wordt: het 
remgeld van de dokters-, ziekenhuis- en apothekerskosten zal door onze 
schoolverzekering worden vergoed. 
Deze verzekering garandeert een degelijke dekking tijdens alle, door de school 
georganiseerde, activiteiten.  
In principe dekt de verzekering ook de verplaatsing naar school en terug. 
Belangrijk:  
Onze school is niet verzekerd voor materiële schade aan eigendommen van de 
leerlingen en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.  
Wanneer je kind zelf schade toebrengt aan een ander kind (materieel of 
lichamelijk) kan de school ook niet aansprakelijk worden gesteld. Wij raden je 
aan om voor dergelijke schadegevallen een familiale verzekering af te sluiten. 
 

Wat staat je doen bij een ongeval? 
 

• Je krijgt van de school een geneeskundig getuigschrift dat de arts, die de 
eerste zorgen heeft toegediend, dient in te vullen. Je bezorgt dit 
ingevuld getuigschrift zo snel mogelijk terug aan de directeur. Wij doen 
nu de aangifte bij de ongevallenverzekering. 

• Je betaalt de facturen van dokter(s) voor de toegediende zorgen. 
Je vraagt de gewone tussenkomst bij je mutualiteit en laat het 
document ‘uitgavenstaat’ invullen. Best verzamel je alle onkosten en 
vraag je de terugbetaling in 1 keer. Als je veel en langdurige kosten 
hebt, kan je echter een tussentijdse terugbetaling aanvragen. 

• Apothekerskosten vul je zelf aan op de uitgavenstaat (de kassabonnen 
voeg je bij de uitgavenstaat.) 

• De ingevulde uitgavenstaat, die nu alle onkosten vermeldt die je niet 
terugbetaald hebt gekregen, bezorg je aan de school. 

• Binnen de 14 dagen zal de terugbetaling gebeuren door storting op je 
bankrekening. Vergeet dus niet om je rekeningnummer te vermelden. 

 

Voor al je vragen over verzekering kan je steeds terecht bij de directeur of de 
administratieve medewerker. 



 

Vrije dagen tijdens het schooljaar 2022-2023. 
 woordje van de directeur over corona en pandemie. 

Hervatting van de lessen op donderdag 1 september 2022. 
 

Vrije dagen tijdens het eerste trimester: 
 

• Eerste pedagogische studiedag op maandag 19 september 2022. 
Opgelet! Geen opvang deze dag. 

• Tweede pedagogische studiedag op woensdag 5 oktober 2022. 
Opgelet! Geen opvang deze dag. 

• Eerste facultatieve vrije dag op maandag 17 oktober 2022. 
Opgelet! Geen opvang deze dag. 

• Herfstvakantie van 31 oktober tot en met 6 november 2022. 

• Wapenstilstand op vrijdag 11 november 2022. 

• Kerstvakantie van 26 december 2022 tot en met 8 januari 2023. 
 

Vrije dagen tijdens het tweede trimester: 
 

• Derde pedagogische studiedag op maandag 16 januari 2023. 
Opgelet! Geen opvang deze dag. 

• Krokusvakantie van 20 februari 2023 tot en met 26 februari 2023. 

• Tweede facultatieve vrije dag op maandag 20 maart 2023. 
Opgelet! Geen opvang deze dag. 

• Paasvakantie van 3 april 2023 tot en met 16 april 2023. 
 

Vrije dagen tijdens het derde trimester: 
 

• Dag van de Arbeid op maandag 1 mei 2023. 

• Hemelvaart op donderdag 18 mei 2023. 

• Brugdag op vrijdag 19 mei 2023. 

• Pinkstermaandag op 29 mei 2023. 

• De zomervakantie begint op vrijdag 30 juni 2023 te 12.05 uur. 
Er is deze namiddag geen naschoolse opvang. 

 
 

Goed om weten:   
Leerlingen van de derde kleuterklas en van het lager onderwijs moeten alle 
schooldagen aanwezig zijn, ook bij activiteiten buiten de schoolmuren.  
Het is bijgevolg niet toegelaten om je kinderen buiten de schoolvakanties 
mee te nemen op reis zonder toestemming van de directeur. 

 
 
 
 
 



 

Vastliggende activiteiten tijdens dit schooljaar. 
  
Wanneer ? Wat ? 

  
Dinsdag              
06/09/22 

6/09/22
2 

Eerste oudercontact in de klas voor iedereen. 

Dinsdag                13/09/22 Voorbereiding Open Monumentendag (op school) 
voor de 6de klas. 

Maandag            19/09/22 Fietstocht ‘ Open Monumentendag’ voor de  
6de klas. Vertrek op school om 08.30 uur. 
 Maandag              10/10/22 Pro Velo. Project voor de 5de klas (op school). 

Begin december Sinterklaas komt dit jaar vast en zeker langs. 

Maandag     
tot vrijdag 

12/12/22 
16/12/22 

Proefwerkperiode eind 1ste trimester voor de 
kinderen van de lagere school. 

Woensdag 21/12/22 Eucharistieviering. Alle klassen. 

Donderdag 22/12/22 Oudercontact op school of via videobellen. 

Donderdag 22/12/22 Kerstmarkt door ons oudercomité. 

Dinsdag                 24/01/23 Kleuterdans voor de onthaalklas, de 1ste, 2de en 3de 
kleuterklas in GC Het Huys. 

Dinsdag              31/01/23 Ook muizen gaan naar de hemel. Film in  
GC Het Huys voor de 2de, 3de en 4de klas. 

Maandag                6/02/23 Filmworkshop voor de 2de en de 3de klas. 

Dinsdag                7/02/23 Filmworkshop voor de 4de klas. 

Dinsdag             7/03/23 Miss Wifi en Koebrev. Toneel in GC de Moelie voor 
de 2de, 3de en 4de klas. 

Donderdag 9/03/23 Aan de slag met AR en VR – digitale wolven in     
GC Het Huys voor de 5de en de 6de klas. 

Dinsdag 21/03/23 Theater: Bully Bully in GC Het Huys voor de 2de en 
de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar. 

Dinsdag 18/04/23 Theater Ikiloliki – Froefroe in GC de Moelie voor 
de 1ste en de 2de kleuterklas. 

Donderdag 27/04/23 Oudercontact, na paasrapport, op school op vraag 
vraag van de leerkracht en/of de zorgcoördinator. 

Donderdag 4/05/23 Schoolfotograaf 

Maandag  8/05/23 Film: Birta in cinema Palace te Brussel voor  
de 5de en de 6de klas 

Vrijdag 12/05/23 Interactieve dansvoorstelling Time Play in  
GC Het Huys voor het 1ste leerjaar. 

 



Zaterdag 13/05/23 Schoolfeest voor de hele school. Info volgt. 

Dinsdag 16/05/23 Filmworkshop ‘Birta’ in GC Ten Weyngaert voor 
de 5de en de 6de klas. 

Maandag  tot 
woensdag 

12/06/23 
20/06/23 

Proefwerkperiode einde schooljaar voor de 
kinderen van de lagere school. 

Vrijdag 23/06/23 Schoolreis voor alle kleuterklassen naar 
natuurbelevingshoeve Joli te Pepingen. 

Dinsdag 27/06/23 Oudercontact op school of via videobellen. 

Woensdag         
28/06/23 

28/06/23 Eucharistieviering. Alle klassen. 
 

* De sneeuwklassen voor de 5de en de 6de  klas gaan, in principe, dit jaar door.  
    De datum is nog niet gekend. Info volgt. 
* De data van de culturele uitstappen zijn onder voorbehoud van bevestiging   
   door de gemeenschapscentra. 
 
 
 

Overzicht van de zwemdata tijdens dit schooljaar. 
  

Groep 1 – L4, L5 en L6 Groep 2 – L1, L2 en L3 
 

 
Vrijdag 9 september 2022                       Vrijdag 16 september 2022 

Vrijdag 23 september 2022                       Vrijdag 30 september 2022 

Vrijdag 7 oktober 2022                       Vrijdag 14 oktober 2022 

Vrijdag 21 oktober 2022                       Vrijdag 28 oktober 2022 

Vrijdag 18 november 2022                       Vrijdag 25 november 2022 

Vrijdag 2 december 2022                       Vrijdag 9 december 2022 

Vrijdag 10 februari 2023                       Vrijdag 17 februari 2023 

Vrijdag 3 maart 2023                       Vrijdag 10 maart 2023 

Vrijdag 17 maart 2023                       Vrijdag 24 maart 2023 

Vrijdag 21 april 2023                       Vrijdag 28 april 2023 

Vrijdag 5 mei 2023                       Vrijdag 26 mei 2023 

Vrijdag 02 juni 2023                       Vrijdag 9 juni 2023 

Vrijdag 16 juni 2023                       Vrijdag 23 juni 2023 

 
 
 
 
 



senDoordacht rapporteren om individuele groeikansen te achterhalen. 
  

Alle schoolprestaties van de kinderen worden op school vastgelegd in een 
leerlingvolgsysteem en, in de lagere school, ook  in het schoolrapport. 
Dit rapport is een periodiek overzicht waarbij we met cijfers, codes en 
woordelijke beoordelingen zorgen voor een heldere, genuanceerde 
terugkoppeling van de prestaties. Sterktes en zwaktes van de leerling komen 
aan bod. De resultaten worden steeds vergeleken met de eigen vroegere 
prestaties (en niet met deze van andere leerlingen). 
De leerlingen schalen zichzelf ook in via een zelfevaluatie. 
Beschouw een goed rapport nooit als vanzelfsprekend want dat is het niet. 
Veroordeel  een minder goed rapport niet meteen. Een rapport is immers pas 
‘slecht’ te noemen als het niet overeenkomt met de capaciteiten van het kind en 
daar geen duidelijke verklaring voor is. Een rapport met lage scores is dus niet 
voor ieder kind een slecht rapport, zeker niet als een kind de mogelijkheid niet 
heeft om hoger te scoren. 
Samen proberen we er wel achter te komen wat de oorzaak kan zijn van 
tegenvallende resultaten, samen zoeken we naar mogelijke, concrete  
oplossingen om het de volgende keer beter te doen. 
Het is dus echt niet aangewezen om rapportresultaten van broers, zussen of 
klasgenoten te vergelijken.  
 

Beloon je kind voor de inspanning en niet enkel voor de behaalde resultaten. 
 

Om voor iedereen gepaste leerzorg te kunnen garanderen dringen wij er 
uitdrukkelijk op aan dat ouders ingaan op elke uitnodiging tot overleg. 
Elk rapport wordt door de ouders ondertekend en de eerstvolgende maandag,  
met de gele toetsenmap en via de kinderen, terugbezorgd aan de titularis. 
 

Donderdag 27 oktober 2022 
Eerste rapport. Bespreking kan op vraag 
van de titularis of op vraag van de ouders. 

Donderdag 22 december 2022 
Tweede rapport. Oudercontact met 
individuele bespreking en beoordeling. 

Donderdag 2 maart 2023 
Derde rapport. Bespreking kan op vraag 
van de titularis of op vraag van de ouders. 

Donderdag 27 april 2023 
Vierde rapport. Oudercontact op vraag van 
de leerkracht en/of de zorgcoördinator. 

Dinsdag 27 juni 2023 

Vijfde rapport. Oudercontact met 
individuele bespreking, eindbeoordeling en 
advies. 

 

https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/kwaliteit-van-het-onderwijs/toetsen-en-resulaten/leerlingvolgsysteem/


 
 

Samen recycleren. 
Breng lege batterijen en lege inktcartridges  steeds mee naar school! 

  

                                           Ook dit schooljaar dragen wij een steentje bij om het milieu   
                                           te sparen. 
                                           We sorteren en scheiden verschillende soorten afval en we   
                                                      maken onze kinderen vertrouwd met  recycleren en het nut  
                                               van selectief afval ophalen. 
 

                                           Vanuit onze visie op duurzaamheid zorgen wij daarnaast, 
als geregistreerd inzamelpunt  van huishoudelijke batterijen en van lege 
printercartridges, dat minder nieuwe grondstoffen uit de natuur gehaald 
moeten worden.  
Hiervoor werken wij samen met 2 betrouwbare partners.  
Twee gespecialiseerde firma’s die de door ons ingezamelde materialen ophalen 
en opnieuw verwerken. 
  
                                          Partner 1: Bebat.                                           
                                          BEBAT geeft al 20 jaar gebruikte batterijen een nieuw  
                                          leven, door ze in te zamelen, te sorteren en netjes te                                             
                                          recycleren.  
 
 

     Partner 2: Ecoplus. 
     Ecoplus Services is al geruime tijd actief in het               
      inzamelen van lege inkt- en tonercartridges.  
     Deze lege cartridges worden gecontroleerd, opnieuw    
     gevuld en terug op de markt gebracht. 

 
Dus doe mee, zet je vuilnisbak op dieet en deponeer al je lege huishoudelijke 
batterijen en alle gebruikte printercartridges in onze inzameltonnen.  In ruil voor 
een volle ton krijgen wij immers gratis didactisch materiaal.                  
Je vindt de inzameltonnen in de hall van de school! 
 
 
 



 
 

Nederlands begrijpen, spreken en lezen. 
  
 Wil je als ouder advies om Nederlands te leren en te 

oefenen? Dat kan!  
In het Huis van het Nederlands krijg je persoonlijk 
advies over lesmomenten, zelfstudie of activiteiten. 
Maak vandaag nog een afspraak. 
Ga langs: Philippe de Champagnestraat 23 - 1000 Brussel 
Bel:            +32(0)2 313 96 00 
Mail:         info@huisnederlandsbrussel.be 

 
 Breng zeker een bezoekje aan de bibliotheek van Ukkel.  

Je vindt er een onuitputtelijke voorraad boeken voor elk 
leesniveau. 
Maandag en zondag gesloten 
Dinsdag   15.00 – 19.00 uur 
Woensdag en vrijdag  14.00 – 18 uur 
Donderdag 10.00 – 14.00 
Zaterdag  10.00 – 14.00 uur 

De Broyerstraat 27 te 1180 Ukkel –  02/331.28.24  – www.ukkel.bibliotheek.be 
 

De schooltoneelvoorstellingen voor de kinderen gaan dit jaar, meestal,door 
in deze 2 leuke gemeenschapscentra in de schoolbuurt. 
Ook in gezinsverband kan je er terecht voor een portie kunst en cultuur. 
 

Gemeenschapscentrum Het Huys 
Egide van Ophemstraat 46 

1180 Ukkel 
 02/343.46.58 - hethuys@vgc.be 
 
 
 
 
 

Gemeenschapscentrum de moelie 
Sint-Sebastiaanstraat 14 te 1630 
Linkebeek                                                                 
02/380.77.51 - info@demoelie.be 
 

 

Op ons schooldomein is Nederlands de omgangstaal, de instructietaal en de 
taal die de leerkrachten hanteren in communicatie met de leerlingen en 
ouders. We verwachten dat alle leerlingen zich naar deze regel schikken. 
Ook als ouder kan je positief uit de hoek  komen door Nederlands te praten 
tegen medeouders, leerlingen en leerkrachten. 
 

 
 

mailto:info@huisnederlandsbrussel.be
http://www.ukkel.bibliotheek.be/
mailto:hethuys@vgc.be
mailto:info@demoelie.be


 

Delen met anderen = de wereld wat mooier maken. 
 Woord 

Zoals Jezus ons leerde willen wij zorg dragen voor al wie kwetsbaar, arm of 
hulpbehoevend is. We willen gevoelig zijn voor hun noden. Delen met de armen 
laat ons immers het Evangelie in zijn diepste waarheid begrijpen. 
Om in Zijn voetstappen te treden stelden wij een aantal prioriteiten om anderen 
te helpen. 
 

                                   Rond de kerstperiode steunen we, traditiegetrouw, de 
                                   eindejaarscampagne van Welzijnszorg. Welzijnszorg is een   
                                   katholieke vzw die rond de kerstperiode sensibiliseert rond een       
                                   bepaald aspect van armoede in Vlaanderen en Brussel. 
                                   In ruil voor een kleine bijdrage krijg je een dampende beker    
                                   lekkere soep en help je het goede doel. 
 
 

                                   Meer info over Welzijnszorg:  
                                   https://welzijnszorg.be 
 
 

De vastenperiode staat dan weer in het teken van Broederlijk Delen.  
We maken gebruik van het inspirerend  educatief aanbod van  
de organisatie en bieden, via de spaardoosjes in de klassen,  
wat financiële steun voor hun strijd tegen wereldwijde 
ongelijkheid. 
 

Meer info over Broederlijk Delen:  
https://www.broederlijkdelen.be 
                               
 

Zelf kleine beetjes kunnen wonderen verrichten. 
Ook dit schooljaar kan je het bedrag van de maandelijkse schoolrekening naar 

boven afronden. Een klein, vrijwillig, gebaar dat het 
verschil kan maken. 
Dit jaar bezorgen we de aanvullende centen aan 
Unicef, een organisatie die wereldwijd wil bouwen 
aan een betere toekomst voor kwetsbare kinderen. 

Meer info over Unicef: 
https://www.unicef.be/nl 
 
 
 
                                                                                            

https://welzijnszorg.be/
https://www.broederlijkdelen.be/
https://www.unicef.be/nl


 

Persoonlijke notities. 
Kanttekeningen, eigen ideeën, opmerkingen, denkpistes, vragen… 
 Woord 

 



VV 

Inhoudstafel 
 Woord   
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Lichtpuntjes 
 

soms zijn ze groot 
soms zijn ze klein 

je hoeft ze niet te zoeken 
je kunt ze ook zijn 

 


