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1 Schooldag 

1.1 Begin- en einduren 

De schoolpoort gaat open om 8u15. Vanaf 8u15 is er toezicht door een leerkracht op de speelplaats van de 

lagere school. Vanaf 8u30 is er toezicht voorzien op de speelplaats van de kleuters. 

• Voormiddag: 8u45 tot 12u20 (ook op woensdag) 

• Namiddag: 13u30 tot 15u25 

1.2 Dagverloop lagere school 

Begin Einde Beschrijving 

08u45 09u35 1ste lesuur 

09u35 10u25 2de lesuur 

10u25 10u40 Speeltijd 

10u40 11u30 3de lesuur 

11u30 12u20 4de lesuur 

12u20 13u30 Middagpauze 

13u30 14u20 5de lesuur 

14u20 14u35 Speeltijd 

14u35 15u25 6de lesuur 

1.3 Middag/boterhammen 

De leerlingen die een warme maaltijd nuttigen, eten tussen 12u20 en 12u55. 

De leerlingen die boterhammen eten, eten in de klas tussen 12u20 en 12u40. 

De kinderen kunnen soep en/of middagmaal eten in de eetzaal, telkens twee maanden vooraf te bestellen. 

Hiervoor wordt tweemaandelijks een eetbriefje meegegeven. De prijzen vind je bij “4.Afspraken”. 
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2 Weekverloop 

2.1 LO/Zwemmen 

In week A gaan de leerlingen zwemmen en hebben ze 1 uur lichamelijke opvoeding. In week B hebben ze 2 

uur lichamelijke opvoeding.  

Er is een zwemstop in december en januari. 

Bij niet deelnemen aan de LO- of zwemles dienen de ouders vooraf een briefje mee te geven met de reden 

van niet deelname. 

2.2 Fruitdag 

Wij streven ernaar een gezonde school te zijn en vragen jullie om op woensdag fruit mee te geven. 

3 Jaarkalender 

3.1 Hervatting 

We beginnen het schooljaar 2021-2022 op woensdag 1 september 2021. 

Wij heten al onze leerlingen hartelijk welkom. 

3.2 Oudercontacten 

Er is driemaal een oudercontact voorzien en één oudercontact op uitnodiging (na de paasvakantie). 

• 18 november 2021 

• 3 februari 2022 

• 26 april 2022 (op uitnodiging) 

• 27 juni 2022 

3.3 Vakantieregeling 

3.3.1 1ste trimester 

• Pedagogische studiedag .............. woensdag 20 oktober 2021 

• Herfstvakantie ............................. van maandag 1 november 2021 tot zondag 7 november 2021 

• Wapenstilstand ............................ woensdag 11 november 2021 

• Facultatieve verlofdag ................. vrijdag 12 november 2021 

• Kerstvakantie ............................... van maandag 27 december 2021 tot zondag 9 januari 2022 (einde 

lessen vrijdag 24 december 2021 om 12u20). 

3.3.2 2de trimester 

• Pedagogische studiedag .............. woensdag 26 januari 2022 

• Facultatieve verlofdag ................. maandag 31 januari 2022 

• Krokusvakantie ............................ van maandag 28 februari 2022 tot zondag 6 maart 2022 
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• Pedagogische studiedag .............. woensdag 23 maart 2022 

• Paasvakantie ................................ van maandag 4 april 2022 tot zondag 17 april 2022 

3.3.3 3de trimester 

• Hemelvaart .................................. donderdag 26 mei 2022 tot vrijdag 27 mei 2022 

• Pinkstermaandag ......................... maandag 6 juni 2022 

3.3.4 Einde schooljaar 

• Einde schooljaar .......................... donderdag 30 juni 2022 om 12u20 

3.4 Activiteitenkalender 

• Start schooljaar ............................ woensdag 1 september 2021 om 8u45 

• Verkeersweek .............................. maandag 13 september 2021 

• Strapdag....................................... vrijdag 17 september 2021 

• Dag van de sportclub ................... woensdag 29 september 2021 

• Werelddierendag ......................... maandag 4 oktober 2021 

• Dag van de leerkracht .................. dinsdag 5 oktober 2021 

• Uitstap naar het Vinne 5de/6de lj .. vrijdag 8 oktober 2021 

• Uitstap naar het Vinne 1ste/ 2de lj  donderdag 14 oktober 2021 

• Dag van de jeugdbeweging ......... vrijdag 22 oktober 2021 

• Sint op school .............................. maandag 29 november 2021 

• Kerstmarkt ................................... zaterdag 18 december 2021 

• Gedichtendag .............................. donderdag 27 januari 2022 

• Restaurantdag/ouder -en grootouderfeest zaterdag 12 februari 2022 

• Dikke truiendag ........................... donderdag 17 februari 2022 

• Workshop techniek 1ste lj ............. vrijdag 18 maart 2022 

• Opendeurdag kleuters en lager ... zondag 27 maart 2022 

• Uitstap het Vinne 3de/4de lj .......... donderdag 31 maart 2022 

• Pepijnjogging ............................... vrijdag 1 april 2022 

• Fotograaf ..................................... dinsdag 19 april 2022 

• Schoolfeest .................................. zaterdag 7 mei 2022 

• Stadsklassen 5de/6de lj .................. maandag 9 mei 2022 tot en met vrijdag 13 mei 2022 

• Natuurklassen 3de/ 4de lj  ............. maandag 23 mei 2022 tot en met woensdag 25 mei 2022 

• Verkeersweek .............................. maandag 30 mei 2022 tot en met 03 juni 2022 

• Infoavond van 3KK naar 1ste lj ...... donderdag 9 juni 2022 

• Sportdag lager ............................. datum later te bepalen 

• Schoolreis 1ste/2de/3de lj  .............. donderdag 23 juni 2022 

• Schoolreis 4de/5de/6DE lj ................ vrijdag 24 juni 2022 

• Proclamatie 3de kleuterklas en 6de leerjaar dinsdag 28 juni 2022 

• Sleep-over      woensdag 29 juni 2022 
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3.5 Fotograaf 

Op dinsdag 19 april 2022 komt de schoolfotograaf. 

De bestellingen gebeuren online. Hierover ontvangt u later meer informatie. 
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4 Afspraken 

4.1 Bij aanvang van de school op tijd zijn 

Gelieve de kinderen tijdig naar school te brengen. Er is toezicht voorzien vanaf 8u15 op de speelplaats van 

de lagere school. Indien uw kind(eren) vroeger aanwezig is/zijn, gelieve deze naar de opvang ‘FERM’ te 

brengen. 

 

Het is belangrijk dat de kinderen vóór het belsignaal aanwezig zijn op de speelplaats. Telaatkomers missen 

heel wat belangrijke momenten: kringgesprek, activiteiten tot stimuleren van de taal, planning van de dag,... 

 

4.2 Afwezigheden 

Ook in de lagere school informeert u de leerkracht het best tijdig over de afwezigheid van uw kind. 

Voor elke afwezigheid is een attest noodzakelijk. 

• Een verklaring van de ouders: maximaal viermaal per schooljaar voor een periode van drie 

opeenvolgende kalenderdagen, vanaf dan is een doktersattest vereist. 

• Voor de volledige reglementering: raadpleeg het schoolreglement. 

4.3 Afhalen van de kinderen 

Er is toezicht door de school voorzien tot 15u40, op woensdag tot 12u35. Indien papa of mama te laat is, 

gaat/gaan uw kind(eren) na de schooluren gewoon naar de opvang. Er is iedere dag opvang op school tot 

18u30 ‘s avonds.  

Kinderen kunnen afgehaald worden op de speelplaats vanaf 15u25. Leerlingen die alleen naar huis gaan, 

moeten een schriftelijke toestemming van de ouders afgeven aan de leerkracht. 

4.4 Buitenschoolse opvang Stekelbees - landelijke kinderopvang 

Er is iedere dag opvang op school van 6u30 ‘s morgens tot 18u30 ‘s avonds. Op schoolvrije en vakantiedagen: 

doorlopend van 6u30 tot 18u30. 

4.4.1 Inschrijving 

Om gebruik te kunnen maken van de opvang en de huiswerkklas is het nodig dat uw kind(eren) bij ‘FERM’ 

administratief is/zijn ingeschreven.  

Inschrijvingsformulieren kan u vinden op www.samenferm.be 

4.4.2 Praktisch 

• Op schooldagen kan u de kinderen vrij brengen zonder dat u dagen op voorhand dient aan te vragen, 

vanaf 6u30. 

• Vanaf 8u15 is er toezicht voorzien op school. Stekelbees brengt de kinderen die in de opvang gezet 

zijn om 8u30 naar school. 

• Na schooltijd voorziet onze school 15 minuten toezicht. 

http://www.samenferm.be/
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• Op maandag, dinsdag en donderdag is er huiswerkklas op school voor alle kinderen van de lagere 

school: 

o 1ste en 2de leerjaar: een half uur 

o 3de tot 6de leerjaar: een uur 

• Op woensdag en vrijdag is er geen huiswerkklas: de kinderen van de lagere school worden 

onmiddellijk opgevangen door een medewerker van ‘FERM’. 

4.4.3 Contactinformatie ‘FERM’ 

• Wanneer u (extra) zorg voor uw kind met ‘FERM’ wilt bespreken, maakt u best vooraf een afspraak. 

Hoofdkantoor ‘FERM’Landen: Stationstraat 28, 3400 Landen, telefoonnummer: 011/887652  
• De opvang in Walshoutem is telefonisch bereikbaar op 0474/94.08.10 (enkel wanneer deze open is). 

• ‘Ferm’ is niet altijd telefonisch te bereiken. U kan per e-mail bij Stekelbees terecht: 

o adm.bko.landen@samenferm.be: (mailbox administratieve medewerkers) voor facturatie, 
(online) inschrijvingen, (fiscale) attesten, … 

o bko.landen@samenferm.be: (mailbox verantwoordelijke kinderopvang) voor sociaal tarief, extra 
info over uw kind, opmerkingen over de opvang die u niet met de begeleiding kunt bespreken,… 

o Uw aanspreekpunt voor het GO! is Katrien Vanhees. 

4.5 Melden van problemen 

Indien er problemen zijn vragen wij u deze tijdig te melden. De leerkracht en de directie staat steeds klaar 

om naar u te luisteren. Een goede communicatie in beide richtingen kan je kind(eren) enkel ten goede komen. 

4.6 Speelplaats 

Kinderen mogen geen drankbrikjes of –flessen op de speelplaats meenemen. 

Koekjes geef je liefst mee in een doosje. Verwijder de verpakking van koekjes en dergelijke voor je ze in een 

doosje meegeeft. 

4.7 Maximumfactuur 

De maximumfactuur legt vast hoeveel scholen aan ouders maximaal mogen doorrekenen voor zaken die niet 

onder de ontwikkelingsdoelen en eindtermen vallen en die scholen dus niet gratis moeten aanbieden. 

De maximumfactuur bedraagt: 

• Voor eendaagse uitstappen zoals een schoolreis, toneel, sportactiviteit, zwemlessen,... 

◦ Lagere school: 90 euro 

• Voor meerdaagse uitstappen zoals plattelands-, bos-, zeeklassen,... 

◦ Lagere school: 450 euro 

• Kosten buiten de maximumfactuur: 

◦ Naast de maximumfactuur kan een school ook nog kosten aanrekenen die buiten de 

maximumfactuur vallen. Het gaat dan over zaken die niet nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen 

mailto:adm.bko.landen@samenferm.be
mailto:bko.landen@samenferm.be
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en eindtermen te halen maar waar leerlingen en ouders wel gebruik kunnen van maken. 

Voorbeelden zijn warme maaltijden op school, studie na schooltijd, busvervoer, enz. 

4.8 Warme maaltijden 

Lagere school: 

• Maaltijd: 4,15 euro 

• Soep: 0,90 euro 

4.9 Facturatie 

Indien u vragen heeft in verband met uw facturatie, kan u een e-mail sturen naar juf Sabine:  

secretariaat@wonderwijswalshoutem.be 

Gelieve uw facturen tijdig te betalen.  

Zie ook het schoolreglement. 

 

4.10 Verjaardagen 

Traktatie voor een verjaardag is geen verplichting. Wil u toch een traktatie aanbieden geven we de voorkeur 

aan een gezonde snack.  

Een klasgeschenk zoals een leesboekje is ook altijd fijn. Vraag aan de leerkracht van de klas hierover meer 

uitleg. 

4.11 Kledij LO/zwemmen 

Voor het lager onderwijs verkiezen we een donkerblauwe of zwarte short, een T-shirt met het logo van onze 

school en sportschoenen met witte zool. Het turngerief blijft in de school en wordt elke schoolvakantie 

meegegeven aan de leerlingen om te wassen. Vergeet niet overal de naam van het kind op te noteren. 

Voor het zwemmen vragen we een zwembroek voor de jongens en een zwempak voor de meisjes. Het dragen 

van een badmuts is verplicht. De kostprijs van de zwembeurt wordt verrekend via facturatie, alsook het huren 

van een badmuts indien nodig. Wanneer de leerling niet kan deelnemen aan de zwemles, dan zit deze leerling 

in turnpak aan de kant in het zwembad. Enkel het busvervoer wordt hiervoor aangerekend. 

4.12 Schoolreglement 

Het schoolreglement kan u raadplegen op onze website: https://www.wonderwijswalshoutem.be 

5 Schoolorganisatie 

5.1 Schoolteam lager onderwijs 

• ICT ondersteuning: Jeroen Jean 

mailto:secretariaat@wonderwijswalshoutem.be
https://www.wonderwijswalshoutem.be/
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• Secretariaat: Evy Vanhaelst (leerlingadministratie), Nadia François (personeelsadministratie), Sabine 

Seynaeve (financiën). 

• Zorgcoördinator: Conny Tibau (kleuters en 1ste graad) / Karen Courtois (2de en 3de graad) 

• Waarnemend directeur: Greet Malcorps 

 

• 1A: Bianca Buurman 

• 1B: Begga Cortoos 

• 2A: Charlotte Permentier 

• 2B: Magali Wynants 

• 3A: Anita Verlaenen 

• 3B: Nele Taverniers 

• 4A: Wim Belgey 

• 4B: Toke Wagelmans 

• 5A: Elke Graindor 

• 5B: Sylvie Wauters 

• 6A: Christine Rosillon 

• 6B: Astrid Joosten 

• Bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding:  

 Eddy Dusart / Ward Lormans 

• Bijzondere leermeesters levensbeschouwelijke vakken: 

o Karin Crabbe 

o Ann Vandensavel 

o Brigitte Draelants 

o Kim Courtois 

o Emine Akcin 

o Marieke Werkman 

o Sharon Audiffret 

5.2 Ouderpariticipatie 

Heb je tijd om af en toe een leuke activiteit te begeleiden of uit te voeren in de klas? Geef ons dan een seintje. 

Bij aanvang van het schooljaar ontvangt u het formulier “Ouderparticipatie”. 

Voorbeelden: Voorlezen, klussen, tolken, deelnemen aan een werkgroep, … 

5.3 Oudercomité 

Er is op onze school ook een oudercomité. Zij organiseren mee evenementen en ondersteunen de werking 

van onze school. Indien je meer informatie hierover wenst, kan je contact opnemen met ons secretariaat of 

bij ons aanspreekpunt van het oudercomité Trees Vandermeulen. 
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5.4 Schoolraad 

De schoolraad overlegt met de directeur. Hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt. Hierin zetelen 3 

personeelsleden, 3 ouders en 2 vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus. 

Verkozen leden uit de ouders: 

• Veerle Foulon 

• Natalie Humblet 

• Romina Papalino 

Gecoöpteerde leden: 

• Edi Vos 

Verkozen leden uit de leerkrachten: 

• Bianca Buurman 

• Annelies Engels 

• Wim Belgey 

• Greet Malcorps (directeur) 


