
 

  

PRAKTISCHE INFO 2021-2022 
VBS Berchem-Kwaremont 



Wie zijn wij? 

 

                              Contact met de school  
 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze 

contactgegevens.  

Aarzel niet om ons te contacteren.  

 

Directeur  

Van Maelzaeke Lieve  

Telefoon: 0470/ 503 708  

e-mail: lieve.vanmaelzaeke@scholensgvla.be 

 

Secretariaat   

Verroken Els  

Vandewiele Joke  

Telefoon: 055 38 97 39  

e-mail: info.berchem@scholensgvla.be 

             info.kwaremont@scholensgvla.be 

 

Zorgcoördinator  

De Roo Pieter  

Telefoon: 0478 / 73 71 97  

e-mail: pieter.deroo@scholensgvla.be 

 

Leerkrachtenteam Lager   

6de  leerjaar Berchem:  

klasleerkracht: de Clercq Nathalie 

Op dinsdag  en donderdag namiddag + zorg: Depaepe Petra  

 

5de  leerjaar  Berchem :  

klasleerkracht: Vanden Borre Ann 

Op vrijdag + zorg: Depaepe Petra  

 

4de  leerjaar Berchem:  

Klasleerkracht: Liviau Dirk 

Op dinsdag namiddag en woensdag + zorg: Els Busschop 

 

3de  leerjaar Berchem:  

Klasleerkracht: Weijtens Lieve 

Zorg: Depaepe Petra 

 



 

 2de  leerjaar A Berchem:  

Klasleerkracht: Ottevaere Rebecca 

Zorg: Busschop Els 

 

2de  leerjaar B Berchem:  

Klasleerkracht: Van Hoe Laura 

Zorg: Busschop Els 

 

1ste  leerjaar A Berchem:  

Klasleerkracht: Vergucht Melissa 

Op dinsdag namiddag  en woensdag + zorg : Vandenhaesevelde Lisa 

Zorg: Dewitte Joyce 

  

1ste  leerjaar B Berchem:  

Klasleerkracht: Vanthuyne Eline 

Zorg: Dewitte Joyce 

 

1ste – 2de  – 3de  leerjaar Kwaremont:  

Klasleerkracht + zorg: Deweer Hilde 

 Op maandag voormiddag en vrijdag namiddag + ontdubbelen leerjaren: 

Vandenhaesevelde Lisa 

 

Turnleerkracht: T’Kindt Eric 

  

ICT-leerkracht: De Roo Pieter 

  

Lerarenplatformer: Maes Silke 

 

Leerkrachtenteam kleuter  

Vlinderklas:  

Klasleerkracht: Salomon Mia  

Op dinsdag namiddag en woensdag: Dewitte Joyce 

 

Uiltjesklas:  

Klasleerkracht: Fouquet Tina 

Op donderdag: Dhont Diete 

  

Muizenklas:  

Klasleerkracht: Kesteleyn Lieselotte 

Op dinsdag en donderdag namiddag: Roman Ann 

  

Julesklas:  

Klasleerkracht: Dejonghe Lies  

 

Annaklas:  

Klasleerkracht: Van der Gheynst Leen 



 

 

 

 

  

Kikkerklas Kwaremont:  

Klasleerkracht: Vandenbroecke Hilde  

 

LO leerkracht kleuters : Roman Ann  

LO leerkracht Kikkerklas: Dhont Diete 

  

Kinderverzorgster Berchem en Kwaremont: Verbeure Ann  

Kinderverzorgster Kwaremont: D’hont Caroline 

 

Zorgjuf kleuters: Dewitte Joyce 

 

Onderhoudspersoneel  

Tonniau Tosca  

Van Cauwenberghe Sophie  

 

 

Schoolstructuur  

Afdeling Berchem  

Adres: Kloosterstraat 33  

9690 Kluisbergen  

Telefoon: 055 389739  

Mail: info.berchem@scholensgvla.be 

 

Afdeling Kwaremont  

Adres: Schilderstraat 2  

9690 Kluisbergen  

Telefoon: 055 38 74 57  

Mail: info.kwaremont@scholensgvla.be 

 

 

 

 

Website / facebook van de school  

www.vbsberchemkwaremont.be 

 

 https://nlnl.facebook.com/vbsberchemkwaremont 

 



 

 

Scholengemeenschap 

 

Naam: Katholiek Basisonderwijs Vlaamse Ardennen  

Coördinerend directeur: Aelvoet Felix 

 

 

  

Schoolbestuur (vzw) 

 

De hoofdorganisator en eindverantwoordelijke is het schoolbestuur. 

Het schoolbestuur omvat de vrije school van Wortegem, Ruien en Berchem-Kwaremont. 

 

Naam: V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Kluisbergen-Wortegem 

 E.H Benoit Meuleman 

Adres: Vlaamse Ardennenstraat 19 

9790 Wortegem-Petegem 

Mail: basisonderwijs3@gmail.com 

 



Schooluren 

Berchem:  

Ma-di-do-vrij: 8.30u – 11.45u  

Ma-di-do: 13.05u – 15.50u 

Woe: 8.30u – 11.30u  

Vrij: 13.05u – 15.00u  

Kwaremont:  

Ma-di-do-vrij: 8.40u – 11.55u  

Ma-di-do: 13.10u – 15.55u  

Woe: 8.40u – 11.30u  

Vrij: 13.10u – 15.00u 

 

 

  



Voor- en naschoolse Opvang 

Berchem:  

Voorschools  

Vanaf 6.50u – 7.30u: € 1  

Van 7.30u – 8.00u: € 1  

Vanaf 8.00u: gratis  

 

Naschools  

Op maandag, dinsdag en donderdag van 15.55u -16.30u: gratis  

Vanaf 16.30u – 17.15u: € 1  

Van 17.15u – 18.00u: € 1  

Op woensdag van 11.30u tot 12.00u: gratis  

Vanaf 12.00u tot 13.00u: € 1  

Van 13.00u – 14.00u: € 1 

Op vrijdag van 15.00u tot 15.45u: Gratis  

Vanaf 15.45u -16.45u: € 1 

Van 16.45u – 17.30u: € 1 

 

Opvang voor- en naschools: Mevr. D’hont Caroline    0498 52 35 27 

Plaats van de opvang : De koepelzaal aan de boven speelplaats.  

Wil de kinderen daar afzetten en ook daar komen ophalen.  

Bij mooi weer spelen de kinderen op de speelplaats en/of het speelplein.  

Ieder begonnen uur wordt aangerekend! 

  

De kinderen worden dus ten laatste afgehaald  

op ma-di-do om 18u,  

op woensdag om 14.00u  

op vrijdag om 17.30u.  

 

Indien het later is, zien we ons genoodzaakt per bijkomend kwartier € 1,00 aan te 

rekenen.  

De rekening van de opvang wordt op het einde van de maand meegegeven.  

De opvang is volledig fiscaal aftrekbaar!  

In de loop van het schooljaar ontvangt U hiervoor een attest.  



Het uur van aankomst en vertrek gebeurt in Berchem elektronisch.  

Dit gebeurt via een codekaartje dat elk kind bij het begin van het schooljaar ontvangt.  

Van 6.45u – 8.00u komen de kinderen aan in de koepelzaal en daar worden hun 

codekaartjes in gescand.  

Op ma-di-do vanaf 16.30u worden de kinderen hun kaartjes gescand als ze de school 

verlaten.  

De kleuters worden vanaf 16.15 afgehaald op de boven speelplaats.  

Op woensdag is dat vanaf 12.00u, op vrijdag vanaf 15.45u.  

Kinderen hebben geen toelating om voor of na de voorschoolse opvang zonder toezicht 

op de speelplaats te zijn.  

 

Kwaremont  

Voorschools: Van 8.00u – 8.40u : gratis  

 

Naschools:  

Op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00u -16.30u: Gratis  

Vanaf 16.30u – 17.15u: € 1  

Van 17.15u – 18.00u: € 1 

Op woensdag van 11.35u tot 12.00u: gratis  

Op vrijdag van 15.00u tot 15.45u: gratis  

Vanaf 15.45u -16.45u: € 1 

Van 16.45u – 17.30u: € 1 

 

Opvang : Mevr. Christine De Clercq.   0494 23 86 95 

Ieder begonnen uur wordt aangerekend!  

 

De kinderen worden dus ten laatste afgehaald  

op ma-di-do om 18u  

op woensdag om 12.00u  

op vrijdag om 17.30u.  

Indien het later is, zien we ons genoodzaakt per bijkomend kwartier € 1,00 aan te 

rekenen.  

 



 

  

De rekening van de opvang wordt op het einde van de maand meegegeven.  

De opvang is volledig fiscaal aftrekbaar! In de loop van het schooljaar ontvangt U 

hiervoor een attest. 

 



 

  

Vrije dagen 

 

Schoolvakanties: ---  - 

-Herfstvakantie: van maandag 1 november t/m zondag 7 november 2021 - 

-Kerstvakantie: van maandag 27 december t/m zondag 9 januari 2022 

-Krokusvakantie: van maandag 28 februari t/m zondag 6 maart 2022 

-Paasvakantie: van maandag 4 april t/m maandag 18 april 2022 

 

Pedagogische studiedagen: 

-vrijdag 24 september 2021 

-woensdag 16 maart 2022 

-woensdag 18 mei 2022 

 

Facultatief verlof: 

-Vrijdag 12 november 2021 

-Maandag 7 februari 2022 

 

 

 



 

  

Maaltijden en tussendoortjes 

Maaltijden: 

De leerlingen die het wensen kunnen een warm middagmaal gebruiken op school.  

Een volle maaltijd voor een kleuter kost € 2,50, voor een lager schoolkind betaalt u € 3,60. 

Er worden ook aangepaste maaltijden aangeboden voor kinderen met allergieën. 

Leerlingen die hun boterhammen meebrengen betalen € 0,60 voor het middagtoezicht, 

soep, water of fruitsap. Al de brooddozen moeten genaamtekend zijn. Ze worden elke 

morgen opgehaald in een curver per klas en op een koele plaats of in de koelkast gezet. 

In de eetzaal nemen wij die plaats in die ons aangeduid wordt.  

Wie op school blijft eten, verlaat de school om geen enkele reden.  

Aan de leerlingen die over de middag naar huis gaan wordt gevraagd ten vroegste rond 

12.45 uur op school te zijn (dit omwille van de bewaking). 

 

Tussendoortjes:  

Wij houden eraan dat er niet gesnoept wordt op school,  

dat er ook geen frisdranken gedronken worden.  

Elke dag krijgen de leerlingen de gelegenheid melk of water (bruisend of plat) te drinken, 

een yoghurt en/of een koek te eten.  

Prijzen:  

melk € 0,40  

water (plat of bruisend) €40  

natuuryoghurt € 0,40  

koeken € 0,40 



 

  

CLB 

Centrum voor Leerbegeleiding Zuid Oost Vlaanderen(CLB)  

Abeelstraat 35  

9600 Ronse 

 

 

Contactpersoon CLB: Loes Bové   

loes.bove@vclbzov.be 

0491 90 61 67 

 

Arts CLB: Dr Monique Vreugde 

monique.vreugde@vclbzov.be 

0491 90 61 79 

 

 



Schoolafspraken – leefregels 

 

 

Gedragsregels  

Een vriendelijke en beleefde houding maakt het leven op school aangenaam.  

Wij werken aan onze levenshouding door middel van maandpunten.  

Inspanningen van het kind worden dan beloond op het rapport met een A, B en/of C.  

 

Ook onze omgeving moet verzorgd worden :  

wij hebben respect voor het vele groen in en rond onze school en ook voor al de 

gebouwen.  

Wij laten niets rondslingeren.  

 

De kinderen gedragen zich steeds beleefd, vriendelijk en welwillend tegenover 

elkaar, de leerkrachten, de directie en de bezoekers die op school komen.  

De leerkrachten worden aangesproken met “meester” of “juffrouw”.  

Andere volwassenen met “mijnheer” of “mevrouw”.  

Leerlingen worden aangesproken met hun voornaam.  

Kinderen laten volwassenen voorgaan.  

Indien een leerling naar een ander lokaal gaat, wordt eerst geklopt.  

De school levert inspanningen om kinderen te begeleiden op hun weg naar 

volwassenheid. Verwijten of negatieve uitspraken worden niet toegelaten.  

 

Toezichthoudende leerkrachten wijzen de leerlingen terecht.  

Naargelang van de ernst of in geval van herhaling komt er een extra taak met 

vermelding in de agenda en ondertekend door de ouders voor kennisname. 

In geval dit gedrag voortduurt, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek.  

Buiten de school moeten de mensen kunnen ervaren dat je een leerling bent van onze 

school door onze houding en verzorgde taal.  

 

Bij aankomst en vertrek groet je de leerkracht.  

Fluiten, roepen of vechten onderweg hoort niet bij onze stijl.  

Wie met de fiets naar school komt, past de verkeersregels toe en draagt een fluohesje en 



een fietshelm. 

Je komt de school binnen en buiten met je fiets aan de hand.  

Plaats je fiets netjes in de fietsrekken op de aangeduide plaats.  

Kijk je fiets geregeld na en laat hem tijdig herstellen. De politie van Kluisbergen zal de 

staat van de fietsen regelmatig controleren.  

Verwittig de directeur wanneer je een ongeval hebt met je fiets.  

 

Tijd om te spelen:  

De leerlingen die voor 8.15 uur op school aankomen, blijven op de boven speelplaats tot 

8.15 uur. Nadien gaan de leerlingen naar hun respectievelijke speelplaatsen.  

Als we ´s morgens aankomen, plaatsen we onze boekentassen ordelijk op de 

aangeduide plaatsen. Na het 1ste belsignaal gaan alle leerlingen met hun boekentas in 

de rij staan op een vaste plaats. Bij het 2de belsignaal is er volledige stilte!  

Wij spelen niet op trappen en paaltjes.  

Tijdens de speeltijd is er toezicht. Je verlaat de speelplaats niet zonder toestemming van 

de leerkracht die toezicht houdt. Je loopt dus niet zonder toestemming in de gangen.  

 

Wanneer jij je kwetst, vraag je aan de leerkracht van toezicht om verzorgd te worden.  

 

Bij regenweer blijven wij onder het afdak.  

 

De speelplaats is er om te spelen. We houden die dus netjes. Als iedereen zijn afval in de 

vuilnisbak gooit, blijft de speelplaats netjes.  

Bordenwissers worden niet tegen de muur uitgeklopt!  

We willen eerbied het alle materialen! 

 

Speelgoed:  

De kinderen brengen geen speelgoed en geen ballen mee naar school. Tijdens de les 

kan het alleen maar storen en tijdens de speeltijd zal de school voor het nodige zorgen.  

Enkel de ballen (zachte) van de school worden toegelaten.  

Daarnaast heeft de school nog materiaal zoals : stelten, klossen, springtouwen, krukken, 

elastieken… 

 

Toiletten:  

De leerlingen houden de toiletten netjes en proper.  

Daar is de mogelijkheid tot: - het wassen van de handen met hygiënische zeep. - het 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afdrogen met papieren doekjes, die na gebruik in de daartoe bestemde vuilnisbak 

gedaan worden.  

De toiletten staan onder toezicht van de leerkracht van dienst.  

Er wordt ook gevraagd de kraan steeds goed dicht te draaien.  

In het WC-lokaal wordt er niet gespeeld of geroepen.  

Wij respecteren deuren, wanden en sanitair.  

We verwittigen een leerkracht wanneer er iets beschadigd is.  

 

Verjaardagen:  

Verjaardagen zijn feestdagen in de klas en zeker in de kleuterklas.  

Een stuk fruit of een koek is zeker aangewezen. We raden ouders sterk aan alternatieven 

te zoeken voor snoep! Het hoeft niet veel geld te kosten!  

Het is de attentie die telt. 

 

Kleding:  

Wij hebben graag dat de kinderen netjes, verzorgd en deftig naar school komen:  

extreme zomer- en /of vrijetijdskledij zijn niet toegelaten. 

 

Als er luizen bij een kind vastgesteld worden, sturen wij iedereen een mail met de vraag 

om uw kind goed te controleren. Indien u het zelf bij uw kind vaststelt, vragen wij u om de 

school te verwittigen en het kind pas weer naar school te laten komen als het luizenvrij is. 



Welzijnsbeleid 

 
 

• Verwachtingen naar de ouders en leerlingen:  

 

Rookverbod: 

Roken is verboden op school! Er geldt een permanent rookverbod op school.  

Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in openlucht op 

de schoolterreinen.  

Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het 

orde- en tuchtreglement.  

Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, 

kan je terecht bij de directeur.  

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder 

het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.  

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

 

BERCHEM:  

Er is een parking voorzien (ter hoogte van het kleuterkwartier) voor de ouders.  

Mogen wij uitdrukkelijk vragen om daarvan gebruik te maken en niet door te rijden tot 

aan het hoofdgebouw.  

Als ouders hun kinderen brengen of afhalen voor de voor- of naschoolse opvang,  

is het wel toegelaten om door te rijden.  

Toch durven wij vragen om niet door te rijden na 8.00u ’s morgens of voor 17.00u ’s 

avonds.  

Graag ook de maximum snelheid van 10km/u respecteren.  

 

Begin schooldag  

De kinderen verzamelen elke morgen op de boven speelplaats.  

MOGEN WIJ VRAGEN DAT DE OUDERS NIET MEEGAAN OP DE SPEELPLAATS/ NAAR DE KLAS. 

Van zodra een ouder aanwezig is op de speelplaats, is de school niet meer 

verantwoordelijk voor dat kind.  

Om het overzicht te blijven bewaren, is het noodzakelijk dat er geen ouders op de 

speelplaats staan.  



 

 

Einde schooldag :  

Binnen onze school willen we aandacht geven aan orde en structuur, belangrijke 

elementen in de opvoeding.  

Graag willen wij onze klassen ordelijk begeleiden tot op de speelplaats.  

Mogen wij daarom vragen dat de ouders en/of grootouders hun kind of kleinkind 

opwachten onder het afdak aan de parochiezaal of aan het kleuterkwartier.  

De leerlingen die met de rang meegaan, stellen zich op de daartoe voorziene plaats  

(= onder het afdak aan de parochiezaal).  

Door de leerkrachten worden de leerlingen begeleid op volgend traject:  

Kloosterstraat - Berchemstraat - Dwarsstraat – Stationsstraat - Muziekschool.  

Alle kleuters die nog moeten wachten om afgehaald te worden, blijven op de 

speelplaats van het kleuterkwartier, leerlingen lager wachten op de boven speelplaats 

( of bij goed weer vanaf 16.15u op het speelplein), bij slecht weer blijven de leerlingen 

boven onder het grote afdak.  

De ouders mogen bij het vroegtijdig afhalen van de kinderen de speelplaats wel 

betreden!  

 

KWAREMONT:  

Gelieve steeds reglementair te parkeren.  

Kinderen worden begeleid tot aan de schoolpoort.  

Gelieve ook telkens het hekken te sluiten met de elastiek.  

 

 


