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Infobrochure voor de ouders  2020-2021 

 

1.Gegevens van de school 
 

Naam:   GO! BS Kadee 

Adres:  Frank Craeybeckxlaan 24, 2100 Deurne 

Tel.:  03 328 02 30 

Website:  www.bskadee.be 

Mail:   directie@bskadee.be 

Bankrekening:  BE05 0910 1968 5975 

 

2. Personeel  
 

Directie    Griet Huybrechts 

Schoolsecretariaat  Karin Fransen  

Kleuterschool:  

K0 Juf Iris Kuystermans 

K1 Juf Uschi Geudens en juf Evi Jenet 

K2 Juf Ellen Vermant 

K3 Juf Astrid Goossens 

Bewegingsopvoeding voor kleuters: Meester Dries Vingerhoets 

Zorgcoördinatoren   Juf Christina Declercq en Ellen Higgins 

Zorgleerkrachten    Meester Jan Dekoninck, Juf Charlotte Van Beeck, juf Evi Jenet 

Kinderverzorging   Juf Annick Geets  

Lagere school : 

L1 Juf Stephany Schroyens 

L2 Juf Jolien Sprangers 

L3 Meester Milan Van der reeth 

L4 Juf Cindy Symons 

L5  Meester Denniz Van Linden 

L6 Meester Glenn Goffa 

Lichamelijke opvoeding:  Meester Dries Vingerhoets 
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Zorgcoördinator  Juf Christina Declercq en Juf Ellen Higgins 

Zorgleerkrachten  Juf Laura Quiroz Marnef, Juf Laura Hellinckx, Juf Esther Decrop en         

    Meester Koen Strackx, Meester Sharyar Sadegh Zadeh Nazari 

Leerkrachten levensbeschouwing:  

Niet-confessionele Zedenleer  Juf Joke Van Wesenbeeck 

Rooms-Katholieke godsdienst  Juf Laura Coppieters 

Islamitische godsdienst   Juf Fatma Soyturk, Juf Sara El Abboussi 

Orthodoxe godsdienst   Juf Yaroslava Makarovska 

Protestantse godsdienst   Juf Blerina Driesen, Ann Posson 

Voor- en naschoolse opvang   Latefa en Ellen 

 

3.Uurregeling:  
 

 betalende 
opvang 

poort 
open 

begin van 
de lessen 

middag-
pauze 

poort 
open 

betalende 
opvang 

maandag 
7.30 uur - 
8.35 uur 

8.35 uur 8.50 uur 
12.25 uur -
13.30 uur 

15.10 uur 
15.30 uur -
17.30 uur 

dinsdag 
7.30 uur - 
8.35 uur 

8.35 uur 8.50 uur 
12.25 uur -
13.30 uur 

15.10 uur 
15.30 uur -
17.30 uur 

woensdag 
7.30 uur - 
8.35 uur 

8.35 uur 8.50 uur / 12.25 uur 
12.45 uur -
17.30 uur 

donderdag 
7.30 uur - 
8.35 uur 

8.35 uur 8.50 uur 
12.25 uur -
13.30 uur 

15.10 uur 
15.30 uur -
17.30 uur 

vrijdag 
7.30 uur - 
8.35 uur 

8.35 uur 8.50 uur 
12.25 uur -
13.30 uur 

15.10 uur 
15.30 uur -
17.30 uur 

 

Alle kleuters  worden ’s morgens afgezet aan de poort. Door de coronaveiligheidsvoorschriften kunnen 

jullie niet op het domein komen. De juffen en meesters brengen jullie kleuters naar de klasjuf.  ’s 

Avonds worden ze terug opgehaald aan de poort.  

De leerlingen van de lagere school worden ’s morgens verwacht op de speelplaats en zullen na de 

lessen in rij op jullie komst wachten.  
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4. Schoolkalender 2020-2021  
 

Zie bijlage 

 

5. Voor- en naschoolse opvang 
 

We voorzien alle dagen opvang vanaf 7u30 en tot 17u30. Juf Latefa en Ellen zorgen voor de opvang. 

De betaling van de opvang gebeurt via de schoolfactuur en bedraagt € 0,90 per begonnen half uur 

Brengen en ophalen gebeurt langs de hoofdingang op de Frank Craeybeckxlaan 24  

Het kan gebeuren dat u eens een keertje te laat gaat zijn. Gelieve de school hier dan zo snel mogelijk 

van op de hoogte te brengen op 03/328.02.30. Indien wij niet verwittigd zijn en de kinderen niet zijn 

opgehaald om 17.30 zal er een boete van € 5 per keer aangerekend worden. Bovendien start de 

noodprocedure van Stad Antwerpen voor niet opgehaalde kinderen, die geldt voor alle Antwerpse 

basisscholen. De kinderen worden met de taxi naar Schoten gebracht naar het Centrum voor Kind en 

Gezin. De kosten hieraan verbonden zijn volledig ten laste van de ouders. 

Vanaf 2 mei van het lopende schooljaar kunnen de ouders een fiscaal attest bekomen voor de 

opvang. Er kan enkel een attest uitgereikt worden voor de effectief betaalde opvang. 

 

6. Gegevens van de ouders en de kinderen 
 

Indien uw  adres of uw telefoonnummer wijzigt, dan geeft u dit door aan de klasjuf of meester.  

 

7.Afwezigheden wegens ziekte 
 

In de kleuterschool is het wenselijk dat u (tijdig) de leerkracht informeert over de afwezigheid van uw 

kind. In de lagere school verwachten wij dat u de school telefonisch verwittigt op 03/328. 02.30 

Afwezigheden in de 3de kleuterklas 

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplicht tot 5 jaar. Een kind  wordt leerplichtig op 1 

september van het kalenderjaar waarin hij/zij 5 jaar wordt. De 5-jarige kleuter moet minstens 290 

halve lesdagen naar school. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen. Dit is 

een voorwaarde om toegelaten te worden in het eerste leerjaar en het recht op een studietoelage te 

behouden. 
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Wettiging van afwezigheid 

1. Verklaring door de ouders (Z-briefjes) 

Als uw kind niet langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is, dan volstaat een 

gedateerde verklaring die u als ouder ondertekent (= een Z-briefje). 

De ouders kunnen maximum viermaal per schooljaar een zelfgeschreven ziektemelding 

indienen. 

 

2. Een medisch attest 

• als de ziekte van uw kind langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen duurt, ook bij 

verlenging; 

• als de Z-briefjes opgebruikt zijn. U bezorgt de leerkracht het medisch attest op de eerste 

dag dat uw kind terug naar school komt. 

 

3. Afwezigheden om andere redenen 

U neemt contact op met de directie om in het belang van het kind en de school eventueel 

een toestemming tot afwezigheid te verkrijgen. Let op: Je kind mag niet mee op reis buiten 

de schoolvakanties. Om die reden van school afwezig blijven heet luxeverzuim en strookt 

niet met de leerplicht. 

Te laat komen 

We vragen dat alle leerlingen (ook de kleuters) tijdig aanwezig zijn (5 minuten voor het belsignaal), 

zodat alle activiteiten op tijd kunnen beginnen. Bij laattijdige aankomst noteert de leerkracht dit in 

de agenda van uw kind. Als dit zich meermaals voordoet, neemt de directeur contact op met de 

ouders. Leerlingen die te laat komen missen een belangrijk deel van de leerstof en storen het 

klasgebeuren. 

Belangrijk:  

Een medisch attest voor meer dan 10 dagen afwezigheid bezorgt u onmiddellijk aan de school. 

Een medisch attest voor meer dan 10 dagen afwezigheid bezorgt u aan de leerkracht wanneer het 

kind terug naar school komt. 

Van rechtswege gewettigde afwezigheden om diverse redenen = een afwezigheid van maximum één 

dag voor het bijwonen van een begrafenis of huwelijk van familie, of om feestdagen te beleven die 

niet zijn opgenomen in onze vakantieregeling.  

Afwezigheden om diverse redenen met akkoord van de directie kunt u aanvragen aan de directeur. 

Dit moet schriftelijk gemotiveerd worden. Er moet een akkoord zijn van de directie vóór de 

afwezigheid en dit wordt enkel toegekend in uitzonderlijke situaties. 
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8. Didactische uitstappen en activiteiten (misschien vanaf januari 2021?) 
 

Wij gaan op uitstap om te leren. Daarom is het belangrijk dat elk kind deelneemt aan deze uitstap. 

Indien kinderen niet mee mogen van de ouders, dan dienen die een schriftelijke motivatie te 

bezorgen waarom het kind niet mee mag. Het kind moet wel op school zijn en zal aansluiten bij een 

andere klasgroep.  

We houden de prijs voor de uitstappen zo laag mogelijk. De deelnameprijs dient cash betaald te 

worden vóór de uitstap of activiteit. Kinderen houden zich aan de afspraken opgelegd door de juf of 

meester. Elk kind draagt zijn fluohesje in het kader van de veiligheid. 

 

9. Aandachtspunten 

 
Kleuterschool 

Wat moet je als ouder voorzien? 

- Woensdag is fruitdag 

- Reservekledij  

- Drinken: enkel water, geen frisdrank 

- Etiketten in de kledij indien mogelijk  

- Namen op de brooddozen, koek- en fruitdoosjes  

- Doos papieren zakdoeken 

- Een doos vochtige doekjes 

- Geen body’s omdat dit vervelend is bij het toiletbezoek en zindelijkheidstraining 

- Kledij die van de school wordt meegegeven, wordt thuis gewassen en teruggegeven aan de 

school 

- Breng geen speelgoed mee naar school 

- Breng je kind op tijd naar school 

Lagere school:  

Wat moet je als ouder doen?   

- Woensdag is fruitdag 

- Dagelijks het huiswerkmapje controleren en agenda handtekenen 

- Zwemmen (afhankelijk van de coronaveiligheidsvoorschriften vanaf het tweede trimester): 

- Zwemgerief voor het derde, vierde, vijfde en zesde  leerjaar voorzien. Indien kinderen geen 

zin hebben en geen zwemkledij bij hebben, dan zorgen wij voor gerief zodat ze toch mee 

kunnen. Het geld wordt de volgende maandag gegeven.  

- Turnkledij voorzien 

- Kom op tijd en kom elke dag naar school 
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Algemeen : 

We respecteren de voorschriften i.v.m. de corona-onderrichtingen en moeten deze naleven.   

We leven de klasafspraken en schoolafspraken na.  

We gaan respectvol om met materialen en mensen.  

Bij opzettelijk vernielen van zaken zullen de ouders verantwoordelijk zijn voor de kosten.  

Indien u een uitnodiging van de school krijgt (bv. oudercontact) en u kunt niet aanwezig zijn, gelieve 

ons dat tijdig te verwittigen. 

 

10.Website  
 

Op onze website vindt u alle belangrijke info over het schoolgebeuren. De leerkrachten delen er 

verhalen en foto’s van wat de leerlingen beleven, zowel binnen als buiten de klas. Als we terug op 

uitstap mogen, kunt u hier ook info over vinden op de website. Indien u niet wenst dat er foto’s van 

uw kinderen op de website komen, dient u een document te vragen op het secretariaat of bij de 

directie.  

 

11.GSM-gebruik  
 

Op school mag uw kind geen GSM gebruiken. Indien het toch gebeurt, geeft uw kind het toestel in 

bewaring bij de directie tot op het einde van de dag. Indien het kind weigert het toestel af te geven 

volgt er een ordemaatregel of zelfs later een tuchtprocedure. Zover hoeft het allemaal niet te komen 

indien we ons houden aan de afspraken. Indien er een GSM wordt gestolen, kunnen wij niet 

verantwoordelijk gesteld worden.  

 

12.Schoolverzekering – Ethias:  
 

Elk kind is verzekerd door Ethias voor lichamelijke schade.  

Indien er lichamelijke schade is:  

- U krijgt papieren van Ethias mee. 

- U gaat naar de dokter en laat de documenten volledig invullen.  

- U betaalt de rekening, gaat dan naar de mutualiteit en het bedrag dat u niet terugbetaald 

krijgt van de mutualiteit wordt gestort door Ethias op uw bankrekening. 

Let wel: kledij en brillen zijn niet verzekerd. 
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13. Schoolreglement 
 

De volledige tekst van het schoolreglement kan u terugvinden op onze website.  

Op vraag kan u ook een papieren versie bekomen.  

 

14.CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding ) 
 

Indien wij, of u als ouders, merken dat er zich een probleem voordoet rond het leren, rond de 

ontwikkeling of op emotioneel of sociaal vlak, dan kunnen wij beroep doen op de specialisten van het 

CLB.  Samen zoeken wij dan naar oplossingen, samen met u. De ankerpersoon voor onze school is 

Lisanne Bresseleers. Onze school werkt samen met het CLB voor medisch onderzoek, leer- en 

gedragsproblemen en socio-emotionele ontwikkeling van de kinderen. 

 

15. Iedereen mee in basisschool Kadee 
 

Met “iedereen” bedoelen wij in de eerste plaats alle kinderen in de basisschool. Door gebruik te 

maken van een leerlingvolgsysteem, dat de beginsituatie in kaart brengt, kunnen wij zeer gericht 

preventief en remediërend werken. Op deze manier kunnen we elk kind het onderwijs geven dat 

nodig is om leerwinst te boeken. 

Uiteraard bedoelen we met “iedereen” ook de ouders. We trachten alle ouders mee te nemen in het 

hele leerproces van hun kinderen. Hierbij is duidelijke communicatie cruciaal. Via gezamenlijke 

infomomenten rond leervoorwaarden en de doelgerichte werking in de kleuterschool, informeren en 

ondersteunen wij de ouders. En niet te vergeten: “iedereen”, dat is ook ons team leerkrachten dat 

elke dag het beste van zichzelf geeft voor uw kind.  

Uit naam van ons hele team wens ik jullie een fijn schooljaar toe, samen met ons in BS Kadee. 

Griet Huybrechts 

Directie 

 


