
Info BS Kadee 2021-2022

INFOBROCHURE VOOR DE OUDERS

Schooljaar 2021-2022

1.Gegevens :

GO! BS Kadee

Frank Craeybeckxlaan 24

2100 Deurne

Tel. : 03/ 328 02 30

Website : http://www.bskadee.be

Mail : info@bskadee.be

Bankrekening : BE05 0910 1968 5975

2. Personeel :

Directie: Griet Huybrechts

Beleidsondersteuning: Ellen Higgins

Secretariaat: Karin Fransen

Kleuterschool :

K0 Juf Iris Kuystermans

K1 Juf Evi Jenet

K2 Juf Ellen Vermant

K3 Juf Astrid Goossens

Lichamelijke opvoeding: Meester Dries Vingerhoets
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Zorgcoördinator:  Juf Christina Declercq

Zorgleerkrachten :  Juf Jane Oostvogels, Juf Uschi Geudens, Juf Amber Smits

Kinderverzorging : Juf Annick Geets, Juf Kimberly Hoskens

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

Zorgcoördinator: Juf Christina Declercq

Zorgleerkrachten: Juf Laura Quiroz Marnef , Juf Laura Hellinckx,

Meester Koen Strackx, Meester Sharyar Sadegh

Leerkrachten levensbeschouwing :

Zedenleer: Juf Joke Van Wesenbeeck

Katholieke godsdienst: Juf Laura Coppieters, Juf Martine

Islamitische godsdienst: Juf Fatma Soyturk, Juf Sarah El Abboussi

Orthodoxe godsdienst: Juf Yaroslava Makarovska

Protestantse godsdienst: Juf Blerina Driesen

Voor- en naschoolse opvang:

Juf Ellen Van der Voort, Juf Kimberly Hoskens

GSM voor- en nabewaking: 04…….
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3.Uurregeling :

Betalende
opvang

Poort
open

Begin van
de lessen

Middagpauze/
einde van de
lessen

poort
open

Betalende
opvang
begint

Maandag 7.30u-8.3
5u

8.35u 8.50u 12.25u-13.30u 15.10u 15.30u-17.3
0u

Dinsdag 7.30u-8.3
5u

8.35u 8.50u 12.25u-13.30u 15.10u 15.30u-17.3
0u

Woensdag 7.30u-8.3
5u

8.35u 8.50u 12.25u 12.45u-17.3
0u

Donderdag 7.30u-8.3
5u

8.35u 8.50u 12.25u-13.30u 15.10u 15.30u-17.3
0u

Vrijdag 7.30u-8.3
5u

8.35u 8.50u 12.25u-13.30u 15.10u 15.30u-17.3
0u

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 in de klasrij onder de luifel.

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

lessen in de klasrij onder de luifel op jullie komst wachten.

Indien de kinderen niet tijdig worden opgehaald en u heeft niet verwittigd, dan gaan zij naar de

betalende opvang in onze school.

Indien de kinderen niet opgehaald zijn om 17u30 worden zij overgebracht naar het centrum van Kind

en Gezin in Schoten. ( CKG Horst, Horstebaan 14 in Schoten ) (NOODPROCEDURE)

4. Schoolkalender 2021-2022

Zie bijlage invulbundel start schooljaar

5. Voor- en naschoolse opvang

● Voor- en naschoolse opvang georganiseerd door de school: ma-di-do-vrij 07u30 tot 08u35 en

van 15u30 tot 17u30.

● Naschoolse opvang op woensdag vanaf 12.30u tot 17u30

● Bijdrage opvang  : € 0.90 per begonnen half uur

● Betaling via facturatie : Bij de aanvang van het schooljaar kiest u zelf : maandelijkse of

driemaandelijkse facturatie.

● Bankrekening van de school : BE050910-19685975
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GSM nr: ENKEL VOOR VOOR- EN NABEWAKING: 04.. .. .. ..

6. Gegevens van de ouders en de kinderen

Indien uw  adres of uw telefoonnummer wijzigt, dan geef je dit door aan het secretariaat of

leerkracht.

7.Afwezigheden wegens ziekte

Kleuters : Het is niet verplicht, dat u de school informeert over de afwezigheid van uw kind.

Kleuters derde kleuterklas : zij zijn vanaf 2020 leerplichtig, voor hen gelden dezelfde regels als de

kinderen van de lagere school.

Lagere school  + 3e kleuterklas:

Afwezigheid wegens ziekte

● Verklaring door de ouders :

Tot 3 opeenvolgende dagen ziek volstaat een schriftelijk verklaring door de ouders.

● 4 x ziektebriefje: zie invulbundel

Daarna MOET u een doktersbewijs bezorgen.

● Medisch attest

Langer dan 3 dagen afwezig.

Als de 4 verklaringen door de ouders zijn opgebruikt.

Belangrijk :

Het doktersattest voor meer dan 10 dagen afwezigheid wegens ziekte : onmiddellijk aan de

school bezorgen.

Minder dan 10 dagen afwezig : attest afgeven wanneer het kind terug naar school komt.

Het medisch attest MOET door een dokter, tandarts, ziekenhuis,… gegeven worden.

Van rechtswege gewettigde afwezigheden om diverse redenen

● 1 dag voor het bijwonen van een begrafenis of huwelijk van familie

● om feestdagen te beleven die niet zijn opgenomen in onze vakantieregeling.

Afwezigheden om diverse redenen met akkoord van de directie

● MOET schriftelijk gemotiveerd worden.
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● Akkoord van de directie voor de afwezigheid, enkel in uitzonderlijke situaties.

8. Didactische uitstappen en activiteiten

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 voor de uitstap of activiteit.

● Kinderen houden zich aan de afspraken opgelegd door de juf of meester.

● Elk kind draagt haar/zijn fluohesje in het kader van de veiligheid.

9. Aandachtspunten :

Kleuterschool :

WE KOMEN OP TIJD NAAR SCHOOL

Ouders voorzien :

● fruit of koek (woensdag is enkel fruitdag)

● reservekledij

● geen frisdrank ! wij drinken allemaal water !

● Etiketten in de kledij. Kleuters herkennen immers hun eigen gerief niet. Namen op de

brooddozen en boekentassen.

● Doos papieren zakdoeken

● Een doos vochtige doekjes

● Geen body’s omdat dit vervelend is bij het toiletbezoek en voor verdere

zindelijkheidstraining. (indien je kindje nog niet zindelijk is, geef dan voldoende luiers mee)

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

We brengen geen speelgoed mee naar school.

Wij zijn beleefd tegen kinderen en volwassenen.
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Lagere school :

WE KOMEN ALLE DAGEN OP TIJD NAAR SCHOOL

Ouders :

● Agenda van de leerling controleren

● Huistaak controleren

● Zwemmen vanaf oktober ( afhankelijk van de coronaveiligheidsvoorschriften ) : Vanaf het

tweede leerjaar gaan de leerlingen tweewekelijks zwemmen. Indien kinderen geen zin

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

kunnen. Het geld wordt de volgende maandag gegeven.

● Turnkledij en een turnzakje (short, T-shirt, en turnpantoffels) voorzien

● Woensdag is fruitdag (GEEN KOEKEN)

● Wij zijn beleefd tegen alle kinderen en volwassenen.

Algemeen :

● We respecteren de voorschriften ivm 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 opdraaien voor de kosten.

● Indien u een uitnodiging van de school krijgt, dan bent u op de afspraak of dan verwittig je

dat je niet kan komen. Een volgende afspraak kan dan ook gemaakt worden.

10.Website :

Zeer geregeld komt er fotomateriaal op de website. De foto’s worden gemaakt tijdens uitstappen en

activiteiten. Op deze manier kan u het schoolse leven van je kind ook een beetje volgen. Indien u niet

wenst dat er foto’s van uw kinderen op de website komen, kan dit ingevuld worden op het document

in de infobundel die uw kind ontvangt bij de start van het schooljaar.

11.GSM:

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
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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 :

● Je krijgt papieren van Ethias mee.

● Je gaat naar de dokter en laat de documenten volledig invullen.

● Je 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.

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 )

Onze school werkt samen met het CLB voor :

● Medisch onderzoek

● Leer- en gedragsproblemen

● Socio-emotionele ontwikkeling van de kinderen

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

15. Iedereen mee in basisschool KADEE

Dit zijn geen holle woorden maar een missie van alle leerkrachten van onze school. Daarom vragen

wij ook het volledige engagement van alle ouders om samen met ons de kinderen te geven waar wij

voor staan :
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● Degelijke opvoeding

● Kwaliteitsvol onderwijs

● Veiligheid

Uit naam van iedereen die elke dag het beste van zich geeft voor uw kinderen ,wens ik jullie een fijn

schooljaar toe, samen met ons in BS Kadee.
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