5. Werking schooljaar 2021-2022
5.1 personeel
1KA
1KB
1KC
2KA
2KB
3KA
3KB
klasondersteuning

beweging
kinderverzorgster
zorgco en KO

Ann De Craene en Nathalie
Caboor (vrijdag)
Nique Vanovenacker en Joke
Boelens (donderdag)
Lien Verstraete en Katrien
Dhaenens (dinsdag)
Ann Deryckere
Els Van Vynckt
Ann Willems, vervanging:
Rune Missorten
Caroline Dhaenens,
vervanging: Erica Cavijn
Joke Boelens (2K), Nathalie
Caboor (2K), Lien
Vandermoere (3K), Katrien
Dhaenens (1K), Christine
Verbeke
Joke Boelens
Christine Verbeke

1LA

Greet Van Wambeke

1LB

Delfine Dierickx

2LA
2LB
3LA
3LB

Sarah De Meyer, vervanging
Bieke Van Dorpe
Brechje Eggermont
Lien Deplancke
Cindy Van Severen

4LA

Sarah Claeys en Jana Ring

4LB

Nicole Gruson en Noortje
Vernaeve

5LA
5LB
6LA
6LB

Ruben Wachtelaer
Ruth Wille
Marjolein Ballaux
Leen Poffyn en Leen
Verdonck (maandag)
Saartje Goudepenne
Hilde Vangansbeke
Veerle Van Roste
Jana Ring
Noortje Vernaeve
Ken Libijn
Leen Verdonck
Bavo Wille
Liesbeth Smekens
Tine Vanlent

KO 1L
KO 2L
KO 3L
KO 3LB en 4LA
KO 3LA en 4LB
KO 5L
KO 6L
beweging
beweging
muzische
ondersteuning
zorgco
Sofie De Cocker (niet op
dinsdag)
KO = klasondersteuner = extra juf/meester in de klas
ICT
Bavo Wille
administratie
Katrien Gosseye en Dominique De Moor (dinsdag)
lerarenplatform
Erica Cavijn
brugfiguur
Elle Mieke Winten
onderhoud
Laurette Janssens en Cindy Van Veirdeghem
opvang
Mounia Bruggeman en Tide Van Hyfte
directie
Jordan Biskup

5.2 nuttige data
start van het nieuwe schooljaar: woensdag 1 september
studiedagen: woensdag 13 oktober, vrijdag 12 november
schooleigen vrije dagen: vrijdag 1 oktober en maandag 7 februari
zeeklas 5L (€180): maandag 20 tot en met vrijdag 24 september
boerderijklas 3L (€160): maandag 18 tot en met vrijdag 22 oktober
stadsklas 6L (€110): woensdag 11 tot vrijdag 13 mei
Eerste Communie (2L en 3L): zaterdag 18 september
herfstvakantie: 1-7 november
Wapenstilstand: donderdag 11 november
kerstvakantie: 27 december-9 januari: opgelet: op vrijdag 24 december sluit de school om
11.45 uur!
krokusvakantie: 28 februari-6 maart
paasvakantie: 4-18 april
Hemelvaart: 26-27 mei
pinkstermaandag: 6 juni
zomervakantie: van vrijdag 1 juli tot woensdag 31 augustus
oudercontacten KS + LS: 18, 22 en 23 november 2021
oudercontacten KS + LS: 17, 21 en 22 maart 2021
oudercontacten KS + LS: 23, 27 en 28 juni 2021
rapport op donderdag 28 oktober, 23 december, 24 februari, 28 april en woensdag 29 juni
kaas- en wijnavond (onder voorbehoud): vrijdag 19 november 2021
kersthappening (onder voorbehoud): vrijdag 17 december 2021
proclamatie 6L: dinsdag 28 juni 2021

5.3 bijdragen schooljaar
minder scherpe maximumfactuur:
boerderijklas Gijzenzele 3L: 5-daags verblijf + bus + activiteiten : € 160
zeeklas Oostduinkerke 5L: 5-daags verblijf + bus + activiteiten: = € 180
stadsklas Brussel 6L: 3-daags verblijf + trein + activiteiten : € 110
Via je mutualiteit kan je een gedeeltelijke terugbetaling van dit bedrag krijgen.
sportkledij
- T-shirt: € 10 (kan enkel op school aangekocht worden)
- blauw sportbroekje: € 10 (kan ook buiten de school aangekocht worden)

scherpe maximumfactuur: maximum €45 voor een kleuter en maximum €90 voor een leerling
in de lagere school
Omwille van de onzekerheid rond sommige uitstappen, is het mogelijk dat er uitstappen een andere invulling krijgen. We zullen daarbij nooit
het jaartotaal van €45 (kleuters) of €90 (lagere school) overschrijden.

1K: maximum €45
toneel: €10
sportdag: €10
schoolreis: €20
muzikale activiteit: €5
2K: maximum €45
sportdag: €10
schoolreis: €20
kinderboerderij: €2
toneel: €5
auteurslezing: €2,50
culturele/muzische activiteiten: €5,50
3K: maximum €45
sportdag: €10
schoolreis: €20
kinderboerderij: €2
zwemmen: €4 (2 beurten)
toneel: €5
auteur op bezoek: €4
1L: maximum €90
zwemmen: €12 (6 beurten)
schoolreis: €25
sportdag: €15
kinderboerderij: €3
theatervoorstelling: €8
auteur in de klas: €1,50
huis van de Sint: €14
toneel: €6
culturele activiteit: €5,50
2L: maximum €90
zwemmen: €10 (5 beurten)
sportdag: €15
toneelvoorstelling: €7,80
SMAK: €14
designmuseum: €4,20
Gravensteen: €6
schoolreis: €25
MOEV: €3,50
kinderboerderij: €3
auteurslezing: €1,50
3L: maximum €90
zwemmen: €12 (6 beurten)—> gratis!
Designmuseum: €5,25

Herfstspeurtocht: €0,25
superwereldmol: €8 + buspas
muziekvoorstelling: €5
sportdag: €15
natuurwandeling: €5
toneelvoorstelling: maximum €9
muziekvoorstelling: maximum €9
museumbezoek + workshop: maximum €8
schoolreis: €25,50
4L: maximum €90
zwemmen: €12 (6 beurten)
sportdag: €15
EHBO-workshop: €4
Huis van Kina: €1
Workshop ukelele: €4
Muzikale vertelvoorstelling: €5
Sessie veilig internet: €5
Auteurslezing: €3,50
STAM: €6
GUM: €6
MOEV: €3,50
schoolreis: €25
5L: maximum €90
zwemmen: €12 (6 beurten)
MIAT: €5
Beroepenhuis: €10
natuurwandeling: €7
wereld van Kina: €7
auteur in de klas: €3,50
MOEV: €6
Sessie veilig internet: €8
Habbekrats: €5
sportdag: €15
toneelvoorstelling: maximum €9

6L: maximum €90
zwemmen: €12 (6 beurten)
auteurslezing: €3,50
beroepenhuis: €11
sportdag: €15

volkssterrenwacht: €15
toneelvoorstelling: €10
sessie veilig internet: €8
muzische workshop: €8
STEM-workshop: €7,50

5.4 prijslijst maaltijden, drankjes, opvang, abonnementen…
maaltijden en drankjes:
soep + warme maaltijd: € 3,25
melk: € 0,35
soep: € 0,50
leidingwater: gratis
tijdschriften:
Doremini, doremix, doremi: € 37
Leesbeestje: € 25
Leesknuffel: €40
Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland: €40
Leespas: €31
Robbe en Bas: €31
Leeskriebels: €31
National Geographic Junior: €37
Vlaamse Filmpjes: €32
En Action groeiboek: €11
opvang en toezichten (geen wijziging)
7.00-8.00 uur

€1,50

7.30-8.00 uur

€0,85

remgeld middagopvang

€0,90

opvang kleuterschool 16.00 tot 17 uur

€1,50

opvang kleuterschool 16.00 tot 18 uur

€2,50

studie en opvang lagere school 16.00 tot 17.00 uur

€1,50

studie en opvang lagere school 16.00 tot 18.00 uur

€2,50

woensdag 12.00-13.00 uur

€1,20

woensdag 12.00-14.00 uur

€2,40

woensdag 12.00-15.00 uur

€3,60

woensdag 12.00-16.00 uur

€4,80

woensdag 12.00-17.00 uur

€6,00

