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SCHOOLJAAR 2019-2020 

INFORMATIEBUNDEL 
LEEFSCHOOL DE OOGAPPEL  
BISDOMKAAI 1B  9000  GENT   
09/2338532 
0492/724057  
dir.bs.deoogappel@scholengroep.gent of hilde.struyvelt@scholengroep.gent 
Beste ouders 
Om de schoolloopbaan van jullie kind vlot te laten verlopen is het belangrijk duidelijk te 
communiceren met elkaar. Daarom willen we met deze infobundel alvast de afspraken en 
praktische richtlijnen van onze school op een rijtje zetten. 
 

 Aanvangsuren van de school  
 

 Ochtendstart 
 

Middagpauze/ 
Peuters/ kleuters 

Middagpauze 
Lagere school 

Avondeinde 

ma 8:30 12:05 – 13:35 12.30-13.45 15.40  
 

di 8:30 12:05 – 13:35 12.30- 13.45 15.40 
 

woe 8:30 11:45   

do 8:30 12:05 – 13:35 12.30-13.45 15.40 
 

vr 8:30 12:05 – 13:35 12.30-13.45 15 u  
 

   
 

Kom op tijd! 

 
KOM OP TIJD NAAR SCHOOL! VERTREK TIJDIG VAN THUIS. IEDEREEN WEET 
ONDERTUSSEN DAT HET DRUK IS IN GENT en dat er veel file is DUS DIT KAN 
GEEN EXCUUS ZIJN.  
De bel gaat voor het lager EN voor de kleuters om 8:25. We vragen om 5 min. voor het 
belsignaal aanwezig te zijn op de school. De leefgroepwerking start om 8:30. 
 
De Barrestraat kan enkel gebruikt worden als de grote poort gesloten is. We hopen dat dit zo min 
mogelijk voorvalt en dat Sophie niet om de haverklap de deur moet openen voor te laat komers. 
 

Voorschoolse opvang 

 
De ochtendopvang start op de school om 7:15. 
Ouders brengen hun kind tot bij Marleen via de Nederpolder. Vanaf 8.10 gaat de schoolpoort 
aan de Bisdomkaai open en is er toezicht aan de poort door Marleen. 
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Zonder toestemming kom je het schoolgebouw niet binnen vooraleer het belt. 
  

Middagopvang  

 
De opvang over de middag wordt bij de kleuters door 2 begeleiders gedaan. Onze slapertjes 
kunnen in hun eigen klas slapen onder toezicht. 
In de lagere school doet Emine samen met een begeleider toezicht op de middag. Zo zijn er 
steeds twee mensen aanwezig om ervoor te zorgen dat het goed verloopt. 
 

Avondopvang  

 
Als je tot na 17:00 moet werken en niet tijdig je kind kan komen ophalen doe je beroep op de 
naschoolse opvang van de JoJo. Deze stadsorganisatie komt onze kinderen ophalen en samen 
gaan ze met de kinderen naar de Kammerstraat waar ze gehuisvest zijn.  
Er wordt gewerkt met een elektronische inschrijving. Neem best contact op met Ann 
Colombie coördinator van de JOJO Tel: 09/223.88.00. Voor dagen waarop de school gesloten is 
voor facultatieve verlofdagen of pedagogische studiedagen is er ook mogelijkheid om je kind naar 
de Jojo te brengen. 
Wij hebben een goede samenwerking met deze begeleiders en hebben afgesproken om dit 
schooljaar werk te maken van genoeg informatieoverdracht. Wanneer er zich bvb een ruzie heeft 
voorgedaan en kinderen zitten er nog mee in hun maag dan zorgen we ervoor dat de begeleiders 
van de Jojo dit weten zodat zij kunnen anticiperen op mogelijkse problemen. Ook een natte 
broek of ongelukje spelen we door naar hen. 
 
Kinderen tot en met 2de leerjaar die een jongere zus of broer hebben op onze school 
kunnen in onze schoolopvang blijven tot 17.00 op maandag dinsdag en donderdag. De 
avondopvang gaat door in ons Eilandje en op de kleine speelplaats. Enkel via de Nederpolder 
kan je jouw kind afhalen. Afspraak met de ouders: Sluit steeds het hek als je binnenkomt en 
buiten gaat. 
!Opgelet: wie na 17:00 zijn kind komt ophalen zal 2 euro extra moeten betalen.  
 
 

Naar huis gaan 

 
Over de middag 
Jonge kinderen kunnen zeker de rust thuis even gebruiken. 
De kinderen die naar huis gaan kunnen pas opnieuw terecht op de school vanaf 13:15  Je komt 
via de Barrestraat je kind halen en brengt je kind langs daar terug binnen.  
 
’s Avonds 
Een begeleider houdt toezicht aan de schoolpoort van 15u40 tot 15u55. Wanneer je niet tijdig je 
kind kan komen afhalen verwachten we dat je een seintje geeft aan het schoolsecretariaat. Het 
kind dat niet opgehaald is om 15u55 sluit aan bij de avondopvang en dit wordt dan aangerekend. 
De kleuters zitten altijd op de bank onder het afdak of aan kapstokken bij de klas om afgehaald 
te worden door de ouders. Je zorgt ervoor dat de begeleider weet dat je jouw kind hebt 
afgehaald. Wanneer je nog in het gebouw wilt, dan laat je dit weten aan de begeleider. 
 
De jongste kleuters worden afgehaald via het hek aan de Nederpolder. 
 
Kinderen die ’s avonds alleen naar huis gaan – enkel vanaf vierde leerjaar mits toestemming 
ouders- blijven niet op de school rondhangen. Er is geen toezicht voorzien. 
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De begeleiders van de lagere school gaan samen met jullie kinderen, wanneer de schoolbel rinkelt, 
naar beneden en komen buiten. Daar kan je hen aanspreken 
 
Ouders kunnen nog wat napraten op school terwijl hun kinderen ondertussen spelen. Ook op dat 
moment moeten de kinderen de afspraken naleven die op de school gangbaar zijn. 
 
De kinderen die naar de JoJo gaan worden opgevangen aan de Barrestraat. Ze gaan onmiddellijk 
in de JoJo – rij staan en kunnen daar vertrekken met hun JoJo -  begeleiders  

 

’s Avonds komen de ouders via de schoolpoort aan de Bisdomkaai binnen in de school 

en niet via Barrestraat. 
 
 

Eten op de school 

 
Er kan warm gegeten worden. Je schrijft je kind in voor een volledig trimester. Veranderen kan 
je enkel telkens voor de kerst- en paasvakantie. 
Je kan ook een lunchpakket meegeven aan je kind. Het mag af en toe ook eens veggie zijn! 
 

Tussendoortjes 

 
De kinderen brengen geen snoep of frisdrank mee naar school. Een gezond tussendoortje mag 
wel. Fruit, droge koek, droog fruit, een boterham… 
We verwachten een gezonde traktatie voor een verjaardag ( dus geen snoepzakjes) of andere 
feestelijke aangelegenheid. Na het zwemmen mogen de kinderen een gezonde droge koek ( 
voorbeelden van droge koeken zijn: nic-nac/soldatenkoek …) maar liefst een boterham eten van 
thuis. 
De kleuters eten elke dag fruit van thuis, ook op woensdag (liefst geschild fruit in een klein 
doosje met naam erop) en ook kinderen van het lager brengen elke dag een stuk fruit mee van 
thuis.  
 
 

Hoeveel moet ik betalen voor een maaltijd, een drankje? Hoe gebeurt de betaling? 

 

kleutermaaltijd € 3,60 

Maaltijd lagere school € 4,10 

  

Ochtendopvang vanaf 7u15 € 2 

Avondopvang tot 17u (boterham of fruit 
inbegrepen) 
Boete bij afhalen na 17u 

€ 2 
 
€ 2 

Remgeld voor zij die over de middag op 
school blijven) 
3de kind uit het gezin moet geen remgeld 
betalen 

€ 0,50 

Zwemmen (1ste leerjaar gratis) € 2 

 
OPGELET! Wanneer je kind ziek is en het blijft warm eten op de school verwittig dan 
voor 9 u het secretariaat. De kost zal je dan niet worden aangerekend. 



 4 

Kleuters die op reis gaan verwittigen 1 MAAND op voorhand het secretariaat anders 
worden de warme maaltijden aangerekend. 
 

Alles wordt gefactureerd! 

 
Ook theatervoorstellingen/zwemmen/uitstap en andere culturele activiteiten worden 
gefactureerd. Mogelijks kan er nog afzonderlijk een bijdrage gevraagd worden voor 
projectactiviteiten.  
Alle bedragen worden bijgehouden op een klaslijst en op het einde van de maand krijg je een 
overschrijvingsformulier via de boekentas of vakje van jouw kind mee naar huis. We vragen 
met aandrang de betaling te regelen via domiciliëring en je rekeningnummer door te 
geven aan Sophie. Dit maakt het werk veel lichter voor haar. 
We willen vermijden dat de school financiële problemen krijgt. Betaal dus op tijd! Als je te lang 
wacht met betaling en het bedrag zodanig oploopt kan je kind niks meer verbruiken op de school. 
Indien je niet tijdig overschrijft, zal je daarvoor een brief ontvangen van de algemeen directeur 
van onze scholengroep. 
Onze vzw voorziet een tussenkomst voor mensen die het financieel moeilijk hebben. 
Kom hierover praten met de directie. Dit doen we in alle discretie. 
 
Hieronder vermelden we hoeveel een school mag vragen aan de ouders van een kleuter en van 
een lager schoolkind. 
 
De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor ééndaagse uitstappen en voor activiteiten 
waaraan de klas deelneemt (bvb. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, 
workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd,…). Ook de zwembeurten behoren tot deze 
categorie (behalve het één jaar verplicht aan te bieden gratis zwemonderricht).Op onze school 
gaat het 1ste leerjaar gratis zwemmen. 

 

Per schooljaar mag men voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van 
maximaal  

45 euro voor de kleuters   

90 euro voor alle kinderen van de lagere school.  

(Dit zijn basisbedragen die werden aangepast ingevolge de gezondheidsindex) 

De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor alle vormen van 
meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Dit zijn de GWP ’s zoals bv. bos-, zee-, 
boerderij-, … , plattelandsklassen. 

Voor dit soort activiteiten mag men in de kleuterafdeling aan de ouders geen bijdrage vragen (dus 
0 euro) en in de lagere school nog slechts 440 euro voor de volledige duur van het lager 
onderwijs. Dit bedrag dient te worden aangepast aan de gezondheidsindex. 

Wij houden ons voor zowel de kleuters als voor de lagere school aan de scherpe als minder 
scherpe maximumfactuur. 

 

School -en studietoelagen voor kleuter en lager onderwijs! 
Ouders die denken hierop recht te hebben kunnen een aanvraagformulier aanvragen bij 
Mimi, onze zorgcoördinator. ( 1ste verdiep naast directeur) Wie zich reeds heeft 
aangemeld zal dit in de toekomst automatisch elektronisch thuis ontvangen. 
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Je kan als ouder van de lagere school wanneer je kind op een meerdaagse bosklas of 
zeeklas gaat bij je mutualiteit een financiële tussenkomst aanvragen. De school moet hier 
ook een luik op invullen. Graag dus dit document afgeven aan je begeleider. 

 

Dagen waarop de school gesloten is. 

- Facultatieve vrije dag Vr 11/10 

- Vr 18/10 pedagogische studiedag 

- 26/10 tot en met 3/11 herfstvakantie 

- 21/12 tot en met 5/01/2017 kerstvakantie 

- Woe 19/02 pedagogische studiedag 

- 22/2 tot en met 1/03 krokusvakantie 

- 4/04 tot en met 19/04 paasvakantie 

- Vr 1/5 Dag van de Arbeid 

- Wo 22/05  Hemelvaart  

- Do 23/05 brugdag 

- Zo 31/05  Pinksteren  

- 1/05 Pinkstermaandag en 2/05 facultatieve vrije dag 

 

VERWITTIG TIJDIG DE JOJO  

Zieke kinderen 

 
Wie ziek is moet thuis blijven. Indien je kind een besmettelijke ziekte heeft deel je dit zo snel 
mogelijk mee aan de school. We denken aan schurft,impetigo,cytomegalo,aarswormpjes,mazelen, 
varkensgriep, hersenvliesontsteking,  hepatitis A/B, kinkhoest, bof..(lees voor de volledige lijst 
het schoolreglement) 
Wij opteren ervoor om de kinderen tijdens de pauzes buiten te laten spelen. Verkouden kinderen 
laten wij ook buiten spelen. Het is nog steeds gezonder om in de buitenlucht te lopen in plaats 
van in een warm klaslokaal te zitten waar de microben weelderig rondvliegen. Bij regen of als het 
heel koud is kunnen de kinderen wel binnen spelen. Wanneer jouw kind niet mag buiten spelen 
laat je beter je kind thuis. Wie hier een uitzondering op wil laat dit persoonlijk aan de directie 
weten.  
Wie haar/zijn kleuter thuis houdt hoeft de school niet noodzakelijk te verwittigen. 
Kleuters zijn immers nog niet leerplichtig maar moeten wel voldoende halve dagen aanwezig zijn 
om het recht op een schooltoelage te behouden en ook om het eerste leerjaar aan te vangen. (zie 
ook schoolreglement) 
Via de mutualiteit kunnen ouders ook opvang aanvragen voor hun zieke kind. Informeer via je 
eigen ziekenkas hoe de regeling in elkaar zit.  
 
Voor kinderen van de lagere school moet er steeds een briefje van de ouders zijn met de reden 
van afwezigheid. Ofwel waarschuw je telefonisch ofwel breng je een briefje mee. Vanaf drie 
dagen afwezigheid moet er een doktersbriefje zijn. In het schoolreglement staat duidelijk 
vermeld wanneer kinderen afwezig mogen zijn en wat je moet doen als ouder bij afwezigheid van 
je kind. 
Lezen dus! Wanneer jouw kind ziek wordt tijdens de schooluren zullen we goed voor je kind 
zorgen. We leggen jouw kind ergens rustig te slapen onder toezicht. We laten je dan telefonisch 
weten dat je kind ziek is.  
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Wanneer je kind zich ernstig pijn heeft gedaan gaan we ofwel zelf onmiddellijk naar de spoed met 
jouw kind ofwel doen jullie dat als ouder. We laten je dit telefonisch weten zodat je ook naar het 
ziekenhuis kan rijden. Er moet steeds een Ethiasformulier meegaan naar de arts. Dit formulier 
moet zo spoedig mogelijk terug op de school terecht komen. Nadien wordt alles verder met de 
mutualiteit geregeld.  
 

 

Wat als je kind medicatie moet innemen op school? 

Wanneer je wenst dat de school er op toeziet dat jouw minderjarig kind tijdens de schooluren 
bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, moet de arts een aanvraagformulier invullen. 
Zonder handtekening en stempel van de arts wordt dit formulier niet als geldig beschouwd. 
Indien de periode waarbinnen het medicijn moet worden ingenomen langer duurt dan een 
trimester, moet je bij het begin van een nieuw trimester een nieuw formulier indienen. Ook bij 
een wijziging van therapie of medicatie moet een nieuw formulier ingevuld worden. Vergeet dit 
dus niet te melden aan je arts. 

 

Luizenpreventiebeleid 

Indien je luizen bij je kind vaststelt dan vragen we met aandrang om de school te verwittigen. 
Kinderen met levende luizen besmetten andere kinderen. Doe hen dat niet aan, behandel je eigen 
kind. Heb hier geen schroom over. We helpen je graag om van de luizenvolkje af te raken. 

 

Adreswijziging 

Wanneer je adres of telefoon is gewijzigd laat dit zo snel mogelijk aan het secretariaat weten. 
 

Schoolpoort 

De schoolpoort gaat open om 8.10. We moeten op onze school de veiligheid garanderen. De 
schoolpoort wordt tijdens de klas- en speeltijduren gesloten.  
Je kan overdag langs de Barrestraat binnen door daar aan te bellen. 
’s Ochtends mag je jouw kind vergezellen tot in het klaslokaal. Gelieve er dan rekening mee te 
houden dat de begeleiders met de activiteit beginnen.  
 
 

Informatie/communicatie 

 
1. Schoolinformatie vanuit directie en secretariaat  krijg je via het “Gimme” platform.  

Hoe werkt Gimme? 

- Alle ouders waarvan wij een e-mailadres hebben krijgen een verzoek tot inschrijving en kunnen 
zich abonneren op het schoolnieuws van hun kind(eren). 
Wie geen e-mailadres opgaf kan zich inschrijven via de link “GIMME” op de hoofdpagina van 
onze website. Doe dit zeker, zo mis je geen belangrijke informatie. 

Welke info kan je ontvangen via Gimme? 
 
- extra verwittiging als er geen school is 
- melding van een besmettelijke ziekte 
- pedagogisch nieuws  
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- mededeling vanuit het secretariaat 
- uitnodiging voor een oudervergadering voor alle ouders 
- verslagen van schoolraad, oudercomité en kinderparlement 
 
 
2.Leefgroepinformatie krijg je per mail via  de begeleider van je kind. 
De leerkracht van je kind communiceert per mail over zijn klaswerking. Uitstappen, vragen van 
leerkracht naar jou als ouder, wat is er zoal te doen in de komende week?... 
 
3. Infobord op onze speelplaats voor algemene info over de school 
4. Infobord aan de leefgroepdeur voor info van de leefgroep 
5. facebookpagina van de school  
 
Afspraken met ouders:  
- Breng gevraagde informatie (bvb invulstrookjes) voor de school zo snel mogelijk terug mee naar 
de school. Stel dit niet uit!  
Onderteken ook telkens het weekplan van jouw kind. (voor lagere school) 
 
We vragen uitdrukkelijk om mails met negatieve boodschappen of feedback te vermijden. 
Negatieve mails bevorderen geen goede communicatie.  

 
Heb je als ouder een vraag over het reilen en zeilen in de school dan kan je hiervoor bij de 
directeurs Hilde en Lut of zorgcoördinator Mimi terecht. We vragen uitdrukkelijk om hiervoor 
een afspraak te maken Ook bij de klasleerkracht kan je terecht met vragen. De ouders van de 
schoolraad staan eveneens klaar om vragen van jullie te beantwoorden. Hun foto wordt 
uitgehangen in de school zodat ze herkenbaar zijn. 
 

Verbod op Roken 

Niemand mag binnen en buiten op de speelplaats roken.  
 

Brand en veiligheid 

Indien de brandalarmbel gaat moet iedereen zich naar de grote speelplaats begeven. Volg de 
pijlenrichting. Indien je zelf brand opmerkt druk je een alarm in en laat je dit zo snel mogelijk 
weten aan de directie of secretariaat. Of bel zelf de 100. 
Merk je gasgeur op laat dit dan ook direct weten of bel zelf de hulplijn. 
Zie je zelf onveilige situaties in de school dan kan je dit ook altijd aan de directie of secretariaat 
melden. 

 

Oudercontact 

Wanneer er oudercontact is en je brengt je kind mee dan willen we dat de kinderen bij jou 
wachten in de gang en niet in de tuin spelen want daar is geen toezicht. 

 

 

Poetsen in de school 

We hebben op onze school drie mensen die poetsen.  
Deze drie mensen trachten de school zo proper mogelijk te houden. De toiletten worden 
elke dag gepoetst. 
Belangrijk! Wil iedereen respect hebben voor deze mensen hun werk en de voeten vegen alvorens 
binnen te gaan in de school. Koen is onze halftijdse klusjesman die heel veel klussen in orde 
brengt om onze school te verfraaien.  
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Milieuzorg  

We promoten de fiets! De kinderen laten hun fiets achter in de fietsenstalling. Wie naar de JoJo 
moet ’s avonds kan zijn fiets niet meenemen dus plaats hem best ’s ochtends al aan de JoJo. Je 
kan de fiets ook aan de fietsstalling in de Barrestraat vast maken. Maak je fiets nooit vast aan de 
verkeerspalen rondom de school. Dit is uitdrukkelijk verboden door de politie. 
OPGELET! Ouders laten hun fiets buiten staan. Op vrijdagavond gaat de fietsstalling op slot 
 
We willen als school milieubewust omgaan met materialen en willen graag dat de boterhammen 
in een brooddoos en een drankje in een drinkfles gedaan wordt. Naam van het kind moet 
op brooddoos en drinkfles vermeld worden. Wie verpakking meebrengt neemt dit weer 
mee naar huis. Onze moskabouters zullen af en toe controle houden of de afspraken nageleefd 
worden. Wie het goed doet krijgt een pluim. 
 

AFSPRAKEN EN REGELS met de kinderen en ouders.   
Een gezonde geest in een gezond lichaam. 

 
Op onze leefschool maken we veel afspraken met de kinderen. De afspraken worden besproken 
op de raad in de klas en op het kinderparlement als het om leefgroepoverschrijdende afspraken 
gaat. De afspraken worden samen met de kinderen gevisualiseerd en opgehangen in de school. 
 
UITERST BELANGRIJK! 

-Ervaar je problemen tussen jouw kind en een kind op de school, spreek er dan eerst over 
met de begeleider of met de directie. Stap nooit rechtstreeks naar het kind toe. Dit geeft 
een averechts effect!  
-Wanneer je kinderen ziet vechten op de speelplaats mag je als ouder ook ingrijpen indien er 
niet direct een begeleider in de buurt staat. 

 
De begeleiders zullen allemaal toezien dat de regels en afspraken van de school nageleefd 
worden. Wanneer we ons aan de afspraken en regels houden zijn er geen sancties nodig. We 
kiezen ervoor op de school om zoveel als mogelijk in overleg te onderhandelen met de kinderen. 
De visie van onze leefschool is kinderen opvoeden tot zelfdiscipline door  

- Ik - boodschappen te geven ( ik vind het niet prettig…) 

- Jezelf graag te zien 

- Erkennend en empatisch te luisteren naar elkaar 

- Te onderhandelen en zeker geen geweld jegens de ander te gebruiken 
 
Breng ons snel op de hoogte als je hoort dat je kind gepest wordt. Elke leerkracht heeft de taak 
om  spanningen tussen kinderen te bespreken. We leren de kinderen conflicten degelijk uit te 
praten. De klasbegeleider en de zorgcoördinator doen hun uiterste best om pesten via de No-
Blame sereen te behandelen. We brengen de ouders van de betrokken kinderen op de hoogte als 
we een pestproblematiek ontdekken. 
 
In het schoolreglement kan je lezen welke ordemaatregelen onze school treft. 
 
 

Zwemmen/sporten 

Bij het begin van het schooljaar  krijgen jullie meer info via Maya over de lessen lichamelijke 
opvoeding op de school/ praktische afspraken /de naschoolse sport op school / SVS-activiteiten 
/Pierkesloop… 
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Tussenschoolse activiteiten voor kinderen lagere school 

1. spelotheek 
2. lezen in de leeshoekjes 
3. babbelhoek 
4. avontuurlijke tuin 
5. onder toezicht van een begeleider mogen de kinderen in de klas werken over de middag 
6. bij regenweer worden er spelletjes gespeeld in het restaurantje of spelen de kinderen met 

jas buiten en onder het afdak. 
Naschools wordt er sport gegeven door Maya. Hiervoor ontvangen jullie een 
inschrijvingsstrookje. 
Tekenacademie zit ook op onze school op di en do van 16u tot 17u30 Inschrijven via 
Academie. 
 

Publiceren van beeldmateriaal 

De school maakt in de loop van het schooljaar foto’s en video-opnames van leerlingen tijdens 
verschillende evenementen.  

Voor gerichte (geposeerde) foto’s hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming 
nodig. Dit moeten jullie ondertekenen bij het begin van elk schooljaar of als nieuwkomer. 

 

Engagement 

Ouders en teamleden gaan een engagement aan voor            
- oudercontacten: wanneer je niet kan komen dan zoeken we een oplossing voor een ander 
moment. Voor anderstalige ouders wordt er een tolk aangevraagd. 
- voldoende aanwezigheid op de school van je kind en van jou als ouder 
- individuele leerlingenbegeleiding: wij verwachten dat de ouders actief meewerken om hun kind 
zo goed mogelijk te begeleiden - de begeleiders gaan met de ouders in gesprek  
 - de onderwijstaal: we erkennen de anderstaligheid van sommige ouders en trachten zo goed 
mogelijk te communiceren zodat boodschappen goed overkomen 
Meer hierover in het schoolreglement. 
 

Ouderparticipatie 

Je kan op onze school als ouder meehelpen op velerlei manieren. Je kan meewerken in de 
klaswerking van je kind maar dit wel op afspraak met de begeleider. Wie graag mee gaat 
zwemmen met Maya onze turnjuf laat dit dan best weten. 
Wie interesse heeft om in het oudercomité te komen kan zich hiervoor engageren. Deze ouders 
organiseren een aantal activiteiten gedurende het schooljaar die geld opbrengen. Met deze gelden 
kunnen er weer materialen gekocht worden voor onze kinderen . 
  

Gevonden voorwerpen en voorwerpen van waarde 

We brengen geen waardevolle voorwerpen mee naar de school! Wie dat toch doet loopt de kans 
dat het verloren gaat. Dit is dan op eigen risico. De GSM van de kinderen moet in de 
boekentas blijven gedurende de schooltijd.(zie ook schoolreglement) Zij mogen niet 
bellen met hun GSM tijdens de schooluren. 
De gevonden voorwerpen worden op een tafeltje gelegd aan de trap van de lagere school en aan 
de kleuterklas van Sofie. We zullen op regelmatige tijdstippen de gevonden voorwerpen uitstallen. 
Kleren die lang blijven liggen, worden naar de kringloopwinkel gebracht. Zet op alles de naam 
van je kind. (brooddoos/boekentas/jas/trui…) 
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Alle belangrijke info over de leefgroepwerking waar je kind zit hoor je op de eerste 
leefgroepvergadering.   
 

Slotwoord 

 
We trachten duidelijke afspraken te maken en we willen ook dat iedereen de afspraken 
respecteert. Zo vermijden we ergernis en kunnen we in een positieve sfeer samenleven. De 
school wordt nu eenmaal groter en vraagt om duidelijke lijnen. Naar veiligheid en 
overzichtelijkheid toe, lijkt ons dit de beste weg om te bewandelen.  
Ouders zijn vrij om 's morgens zelf koffie te maken in de keuken en gezellig bij te praten. Dit 
zorgde in het verleden al voor fijne ontmoetingen. Ouders die al geruime tijd kinderen hebben op 
onze school kunnen jonge nieuwe ouders wegwijs maken in het hele schoolgebeuren. Ga gerust 
even een kijkje nemen. Je wordt er met open armen ontvangen. 
 
Heb je nog vragen spreek de begeleider van je kind aan of Hilde en Lut, de directeurs. 
Zorg dat het telefoonnummer van de school in je GSM zit: 0492 724057 of 09 2338532 
 
We wensen jullie en ook de kinderen een mooie Oogappeltijd toe voor dit nieuwe schooljaar. 
 
 
Het Oogappelteam 
 
 

Wie is wie op onze school en wie doet wat? 

 

Algemeen  

Directeur Hilde Struyvelt Vervangend directeur bij ziekte Hilde Mimi 
Van Kerckvoorde 

  

Administratie/boekhouding Sophie Dewispelaere en op vrijdag onderstent 
Annick De Kreijger 

Zorgcoördinator en mentor 
aanvangsbegeleiding nieuwe leerkrachten 

Mimi Van Kerckvoorde 

ICT-coördinator Orixe Echeverria 

  

Begeleiders kleuters  

Eendjesklas peuters/1KL 
Ilse Claeys /Julie Van Hecke  

Charlotte De Stecker vervangt Ilse op 
donderdag en Julie op vrijdag / Ine D’ Hamers 
vervangt Julie op woensdag en werkt vrijwillig 
op vrijdag. Krijgt instaplestijden wanneer 
peuters instappen 

Kinderverzorgster 
Dorine Neyt 

werkt op ma en di bij peuters en 1KL 

Leefgroep2KL/3KL 
Sofie Walraevens /Charlotte De Stecker 

Charlotte vervangt op maandag Sofie Zowel 
Charlotte als Saskia ondersteunen in deze 
groep. 

Leefgroep 2KL/3KL 
Martine Ottoy 

Saskia Van Severen ondersteunt in deze groep 

Begeleiders lagere school   

1ste leerjaar 
Griet Boelens  

zorg door Saskia  
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2de leerjaar 
Vicky Verley 

Véronique Delplanche vervangt Vicky op 
vrijdag +zorg 

Leefgroep 3L/4L 
Rudy De Niel 

Els Kuijpers vervangt Rudy op vrijdag +zorg 

Leefgroep 3L/4L 
Sarah Beyens 

Els Kuijpers vervangt Sarah op maandag 
+zorg 

Leefgroep 5L/6L 
Lien Rondou 

Véronique vervangt Lien  op maandag +zorg 

Leefgroep 5L/6/ 
Hanne Lefevere 

Zorg door Veronique  

  

Bijzondere leerkrachten  

Lerarenplatform = extra leerkracht die 
vervangt bij ziekte en ondersteunt waar nodig 
wanneer er geen zieken zijn op de school 

Sollicitaties zijn lopende.  

Bewegingsopvoeding Kleuters/Lager Maya Van de Casteele 

Katholieke godsdienst Nele Van Daele  

Niet-confessionele zedenleer Seppe Sterck 

Orthodoxe godsdienst ? 

Islam Selman Özgün 

Protestantse godsdienst ? 

CLB-medewerkers   

Psycholoog Pieter Mariën 

Maatschappelijke werker Safiye Tekin  

Arts  Sarah De Baere  

Paramedisch werker Stefanie De Smet 

Keukenhulp Patricia Verbeken 

Poetsers Emine Chepelieva 
+? + ? 
 

Klussen  Koen Bonduelle 

Toezichters   Ochtend en middagtoezicht bij de kleuterss 
Marleen Coenen / avondopvang en 
middagtoezicht lager Emine C. 

PS de vraagtekens zijn de collega’s die we nog moeten aanwerven. 
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