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Wie zijn wij? 

in de kleuterschool ! 

 

Dag lieve kleuter, 

Je hoort nu bij onze school. 

We kennen je naam 

en weldra ben je geen vreemde 

meer voor ons. 

Je bent echt welkom 

zoals de vele kinderen 

op onze school. 

 

We zijn er voor jou. 

We willen je goed leren kennen, 

je helpen waar het nodig is. 

 

We maken van je tijd bij ons 

een hele fijne tijd. 

Je groeit zo snel. 

 

Straks ben je groot en wijs ! 

We zorgen ervoor 

dat je later met plezier 

aan je kleutertijd 

terugdenkt… 

in de lagere school ! 

 

Dag jongen, dag meisje, 

 

Onze school is als een groot huis. 

Kom er maar bij. 

 

We leren vlug je naam, 

we tonen je onze school. 

Er is een bank voor jou 

en er zijn juffen en meesters 

die op jou wachten. 

 

Je krijgt boeken en schriften 

en ander gerei. 

 

Je bent nooit alleen. 

Er zijn heel veel vrienden. 

Je mag met hen spelen en samen leren. 

 

Je mag laten zien wat je kan 

en je mag mooie dingen maken. 

En als je iets nodig hebt, 

staan wij voor je klaar ! 

 
 

Directie kleuterschool 

 

Campus Glorieux Kleuter       Campus Sint-Pieter Kleuter 

Sint-Pietersnieuwstraat 4      Lorettestraat 102 

9600 Ronse                           9600 Ronse 

Tel 055/61 25 46 

e-mail: stijndemilde@koronse.be 

Directeur: Stijn De Milde 

 

Directie lagere school 

 

Campus Glorieux Lager    

S.M.Glorieuxlaan 40     

9600 Ronse     

mailto:stijndemilde@koronse.be


Tel 055/61 25 59    

e-mail: lievendelanghe@koronse.be 

Directeur: Lieven De Langhe  

Klassen: B D F  

Wijkafdeling Sint-Pieter 2e + 3e graad 

 

Campus Glorieux Lager     

S.M.Glorieuxlaan 40     

9600 Ronse     

Tel 055/61 25 53    

e-mail: bernadettedingenen@koronse.be  

Directeur: Bernadette Dingenen  

Klassen: A C E G  

Wijkafdeling Sint-Pieter 1e graad 

 

Secretariaat  

 

Kleuterschool: 

Tel 055/61 25 45 

Sylvie Vanherpen (ma, di, don en vrij) 

sylvievanherpen@koronse.be 

Catherine Wieleman (woensdag) 

catherinewieleman@koronse.be  

Lagere school: 

Tel 055/61 25 50 of 055/61 25 51 

Isabelle Mores  

isabellemores@koronse.be 

Fernand Dhaeyer   

fernanddhaeyer@koronse.be 

 

Website van de campus: www.glorieuxkleuter.be www.glorieuxlager.be  
 

1 STRUCTUUR VAN DE SCHOOL  
Beleidsondersteuning Beleidsondersteuning in de kleuterschool 

Kristof Schockaert 

Tel: 0495/83 21 94 

kristofschockaert@koronse.be  

 

Beleidsondersteuning in de lagere school 

Mia Reynaert 

mailto:lievendelanghe@koronse.be
mailto:bernadettedingenen@koronse.be
mailto:sylvievanherpen@koronse.be
mailto:catherinewieleman@koronse.be
mailto:isabellemores@koronse.be
mailto:fernanddhaeyer@koronse.be
http://www.glorieuxkleuter.be/
http://www.glorieuxlager.be/
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Tel: 055/61 25 52 

miareynaert@koronse.be 

 

Zorgcoördinatoren 

 

Kleuterschool 

Veerle Roos 

Hanne Lippens 

 

Lagere school 

Veerle Vanhoolandt: L1 E-F-G en L2 E-F-G  /  2de graad 

Leen Van Schoorisse: L1 A-B-C-D en L2 A-B-C-D / 3de graad en CSP 

 

ICT-coördinatoren 

 

Preventieadviseur 

Leerkrachtenteam 

Bart Goemaere – Kjell Vandenbossche 

 

Jean-Marie Demeyer 

Kleuterschool        

Klastitularissen 

Kiemklassen - Peuters 

0A Griet Van Houtte 

0B Bea Vandenhoucke  

0E Eline Salomon (start 10-01-2022) 

0D Griet Depandelaere (start 07-03-2022) 

P/1SP Tatjana Van Goethem (Campus Sint-Pieter Kleuter) 

 

Kiemklassen - eerste kleuterklas 

1A Fabienne Bourlez  

1B Hilde Van Coppenolle 

1C Martine Fourneau 

1D Katrien Van Houtte 

1E Sybille Vande Casteele 

 

Groeiklassen - 2de kleuterklas 

2AB Ria De Ruyck en Evelyne Vandendriessche 

2C Isabelle Degryse 

2E Katrien Vandenbroucke 

2F Helga Thienpont 

2G Inge Verhellen 

2/3SP An Teirlinck (Campus Sint-Pieter Kleuter) 

 

mailto:miareynaert@koronse.be


 
 Bloeiklassen – 3de kleuterklas 

3A Pascale Casseyas 

3B Kelly Rigolle 

3C Goedele Soen 

3D Catherine Cambier 

3E Annelore Soenen 

3F Kelly De Groote 

3G Liesje Botteldoorn 

 

Bewegingsopvoeding:  

Sophie De Brakeleer  

Wesley Fouquet 

 

Vlinderjuffen 

vlinderteam 

Hanne Lippens 

Eline Salomon (tot en met de kerstvakantie) 

Fien Bekaert 

Carine Raevens (tijdelijk afwezig) 

Justine Landries (tijdelijke vervanger van Carine Raevens) 

Leen Van Lancker 

Griet Depandelaere (tot en met de krokusvakantie) 

Katrien Saelens 

Els Vandenbossche 

 

Kinderverzorgster 

Karin Thies-Desmytere (Campus Glorieux Kleuter) 

Nancy Vanderaspoilden (Campus Sint-Pieter Kleuter) 

Elke Spileers (Campus Sint-Pieter) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lagere school 

Klastitularissen 

1A Liesbet Van Cauwenberghe 

1B Hanne De Geyter +  Ine Laisnez (donderdag en vrijdag) 

1C Anoeshka Duran 

1D Petra Marysse 

1E Eline Geenens 

1F Annelies Devoldere 

1G Rebecca Meirlaen 

1SP Jessica Van Wetter  

 

2A Amélie Van hooland 

2B Griet De Smet 

2C Audrey Pycke + Ann Van Coppenolle (dinsdag- en donderdagnamiddag) 

2D Dorothée Rubbens 

2E Kevin Onyn 

2F Katty Vanneste 

2G Erika Baeke + Ine Laisnez (woensdag) 

2SP Jessica Van Wetter  

 

3A Gwen Dhondt 

3B Carol De Temmerman 

3C Ann D’Haeyer + Wendy Van De Velde (dinsdag- en donderdagnamiddag) 

3D Sanne Walraven + Ilse Dossche (woensdag) 

3E Elien Carteus 

3F Melissa De Mullier 

3G Jessica Haesebroek 

3SP Delphine D’Heygers 

 

4A Céline Roman  

4C Jolien De Bleeckere 

4D Nathalie De Bruycker 

4E  Fanny Vanhuffel  

4F Katrijn Dhondt + Kris Van Steerthem (dinsdag- en vrijdagnamiddag) 

4G Stephanie Van Renterghem + Sarah Renders (maandag- en 

vrijdagnamiddag) 

4SP Delphine D’Heygers 

 



5A Joke Verzele  

5C Sandra Van Assche 

5D Karen De Schampheleer 

5E Camille Delmotte 

5F Femke Willems 

5G Shannen Delanghe 

5SP Roselien Dewulf + Greet Carlier (dinsdag- en donderdagnamiddag) 

 

6A Sarah Verhellen 

6B Mira Debuysscher 

6C Emma Lamon + Nathalie Dhaeyer (dinsdag + vrijdagnamiddag) 

6E  Jan Lemarcq 

6F Thijs Van Schoorisse 

6G Delphine De Langhe 

6SP Roselien Dewulf + Greet Carlier (dinsdag- en donderdagnamiddag) 

 

 

Vakleerkrachten 

Bewegingsopvoeding:       Curry Van Poucke 

                                       Charlotte Haers 

                                       Karel Landrieu 

                                       Wesley Fouquet 

                                       Tineke De Bleeker 

                                      (middagsport + motoriek/zwemmen) 

 

Boekenklas:  Brigitte Decock (Campus Glorieux Lager: L1 + L2 + L3) 

                   Greet Carlier (Campus Sint-Pieter)  

 

Socio- en emotionele opvoeding: Nathalie Dhaeyer (L1 + L2 + L3) 

  Taalhuisje: Mia De Jonghe (L1) 

  Taalondersteuning: Ilse Dossche (L2 + L3) 

 Media: Kjell Vandenbossche (L4 + L5 + L6) 

Techniek: Kris Van Steerthem  (L4 + L5 + L6) 

  Kangoeroeklas: Brigitte Decock   

                         Greet Carlier 

  Bijsprong/Lerarenplatform: Sarah Renders 

                                            Jolien Onijn 

 

Leerlingbegeleiders (ILB) 

1ste leerjaar: Christine Vandemeulebroucke (1A/C/D/E/F/G) 

                    Ine Laisnez (1B)                     



                    Greet Carlier (1 SP)  

2de leerjaar: Ann Van Coppenolle (2A/B/C/D)  

                   Ilse Dossche (2 E/F/G) 

                   Greet Carlier (2 SP)   

3de leerjaar: Wendy Van de Velde (3A/B/C/E) 

                   Ilse Dossche (3D) 

                   Laura Valgaeren (3F/G) 

                   Greet Carlier (3 SP) 

4de leerjaar: Kris Van Steerthem (4A/C/D/E) 

                   Laura Valgaeren (4F/G) 

                   Greet Carlier (4 SP) 

5de leerjaar: Ine Laisnez (5A/C/D/E) 

                   Laura Valgaeren (5F/G) 

6de leerjaar: Laura Valgaeren (6A/B/C/E/F/G) 

                    

 

  



Toegang tot de school 

Binnen het schooldomein zijn voertuigen verboden tijdens de openingsuren van de school.   

Leveranciers krijgen enkel toegang tot het domein op afgesproken tijdstippen met de directie. 

 

Campus Glorieux Kleuter 

Ingang A: Sint-Pietersnieuwstraat 4 

Ingang B en C: Sint-Pietersnieuwstraat 6 

 

Bij droog weer spelen de kinderen op de speelplaats. Kinderen die langs ingang A komen spelen op 

speelplaats 1. Kinderen die langs ingang B komen, spelen ’s morgens in de binnentuin (speelplaats 3). 

Kinderen die langs ingang C komen, spelen op speelplaats 2. 

 

De kinderen die in de opvang blijven, worden door de begeleider van het OCMW begeleid tot in de refter. 

Enkele belangrijke richtlijnen voor de ouders van onze kleuters : 

● Laat uw kleuter op tijd komen op school. (’s morgens om 8.20 uur en ’s middags om 13.15 uur). Het 
onthaalmoment en het dagschema bieden het kind kansen tot taalbeleving en duidelijkheid. 

● Hou het afscheid van uw kleuter zo kort mogelijk. Eens afscheid genomen doe je er goed aan om de 
school te verlaten.  

● We vragen aan de ouders om de speelplaats niet te betreden. Indien u alsnog iemand nodig heeft 
gelieve u te wenden tot de toezichthoudende leerkracht /directeur aan het grote hek. 

● Afscheid nemen doe je aan de binnendeur die uitgeeft op speelplaats 1, het zwart hekken dat 
uitgeeft aan speelplaats 3 (de binnentuin) of aan het groen hekken dat uitgeeft op speelplaats 2. Dit 
omwille van veiligheidsredenen en opdat de toezichthoudende leerkrachten het overzicht kunnen 
bewaren op de speelplaats. De kinderen van de 2de en 3de kleuterklas gaan alleen naar SP2. 

● Zorg ervoor dat deur van de speelzaal steeds gesloten is, dit om de veiligheid van de kleuters te 
waarborgen. 

● Haal uw kleuter af op het moment dat de school uit is. (12.05 uur en 15.30 uur). Wanneer een kind 
de klas te vroeg verlaat, dan mist hij het afscheid nemen en het terugblikken op de dag. 

● Graag wachten aan het grote hek (Sint–Pietersnieuwstraat 6) tot de bel gaat, pas vanaf dan kan u de 
kinderen afhalen. 
 

Campus Glorieux Lager 

Ingang: Glorieuxlaan 40 

De kinderen komen de school binnen via het hek van de grote speelplaats. Er is een speelplaats voor 

eerste, tweede en derde leerjaar en een speelplaats voor vierde, vijfde en zesde leerjaar. 

De kinderen van de onderbouw (eerste, tweede en derde leerjaar) blijven op de grote speelplaats spelen 

en gaan om 7.55 uur naar de kleine speelplaats. De doorgang naar de kleine speelplaats staat aangegeven 

met ‘voetjes’. Alle kinderen verlaten de school via het hek van de grote speelplaats. De ouders die hun 

kind(eren) komen afhalen om 15.30 uur betreden de speelplaats en wachten ‘op het voetbalveld’. Nadien 

kunnen ze de speelplaats met hun kind(eren) verlaten via het grote hek.  

We vragen aan de ouders om de speelplaatsen niet meer te betreden vanaf 7.55 uur. Indien u alsnog 

iemand nodig heeft gelieve u te wenden tot het secretariaat. We vragen om attenties voor verjaardagen af 

te geven op het secretariaat.        

Ingang: Sint- Pietersnieuwstraat 6 

De kinderen en de ouders komen binnen langs het grote hek. We vragen aan de ouders om de speelplaats 

niet te betreden. Indien u alsnog iemand nodig heeft gelieve u te wenden tot de toezichthoudende 

leerkracht /directeur aan het grote hek. 

 



 
Wachtplaats na schooltijd - De weg van en naar huis 
 

1 Campus Glorieux Kleuter 

Kleuters kunnen afgehaald worden:  

- Ingang A: speelplaats 1, bij regenweer in speelzaal 1  

- Ingang B: speelplaats 3, bij regenweer kapel of speelzaal 3  

- Ingang C: speelplaats 2, bij regenweer in de refter (2de kleuterklas) of in de turnzaal/speelzaal 2. 
(3de kleuterklas) 

  

 

 

2 Campus Glorieux Lager  

In de lagere school wordt bij het begin van het schooljaar de afspraak schriftelijk gemaakt met de ouders 

op welke manier de kinderen de school mogen verlaten. 

Mogelijkheden: 

 ◻ 1. Mijn kind verlaat onmiddellijk na de schoolbel zelfstandig de school en het schooldomein.  

Wachten aan de fietsstalling met of zonder zus/broer uit het secundair is niet toegelaten. 

Uw kind zal verwezen worden naar de opvang. 

◻ 2. Mijn kind blijft op de grote speelplaats onder het gratis toezicht van de leerkracht en wordt 

afgehaald  aan de schoolpoort. 

◻ tot 16.00 uur op maan-, dins- en donderdag 
◻ tot 12.35 uur op woensdag 
◻ tot 15.35 uur op vrijdag 

◻ 3. Mijn kind blijft na het gratis toezicht van de leerkracht op de grote speelplaats nog verder in 

de opvang (= tegen betaling). 

 

Occasionele wijzigingen van deze afspraken moeten in de schoolagenda gemeld worden door de ouders. 

 

In de mate van het mogelijke staat de politie in voor een veilige toegang tot het schooldomein. 

 

Leerlingen die zich verplaatsen met de fiets nemen de fietsingang van het secundair aan de Glorieuxlaan 

ter hoogte van de sporthal waar ook een fietsenstalling is voorzien. De fietsers gebruiken de fietsenstalling 

van Campus Glorieux Secundair. Voorzie je fiets van een fietsslot.  

 

Praktische afspraken 

 
Communicatie: 

Zowel in de kleuter- als in de lagere school opteren we ervoor om zoveel mogelijk de communicatie 

digitaal te bezorgen via e-mail. We voorzien dit op vrijdag. Dringende brieven kunnen op een ander 

moment bezorgd worden. 

 



Schoolbestuur (vzw) 

Schoolbestuur 

 

Voorzitter:  

Rector Michel T’Joen 

Sint-Hermesstraat 2 

9600 Ronse 

 
 

Scholen- 
gemeenschap 

 
Scholen-gemeenschap Naam: Scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Ronse 

Coördinerend directeur: Kathleen Tonneau 

 

 

  



Schooluren 

 
Schooluren 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

6.45 – 7.55 

opvang OCMW 

6.45 – 7.55 

opvang OCMW 

6.45 – 7.55 

opvang OCMW 

6.45 – 7.55 

opvang OCMW 

6.45 – 7.55 

opvang OCMW 

7.55 - 8.20 

toezicht  

7.55 - 8.20 

toezicht  

7.55 - 8.20 

toezicht  

7.55 - 8.20 

toezicht  

7.55 - 8.20 

toezicht  

08.25 – 12.05 08.25- 12.05  08.25- 12.05 08.25 – 12.05 08.25-12.05 

12.05 – 13.30 

Middagpauze 

12.05 – 13.30 

Middagpauze 
12.05 – 12.35 

Toezicht 

 

12.35 – 18.30 

Opvang OCMW 

12.05 – 13.30 

Middagpauze 

12.05 – 13.30 

Middagpauze 

13.30 – 15.30 13.30 – 15.30 13.30 – 15.30 13.30 – 15.10 

15.30 – 16.00 

toezicht  

15.30 – 16.00 

toezicht  

15.30 – 16.00 

toezicht  

15.10 – 15.40 

toezicht  

16.00 – 18.30 

opvang OCMW 

16.00 – 18.30 

opvang OCMW 

16.00 – 18.30 

opvang OCMW 

15.40 – 18.30 

opvang OCMW 

 

Kinderen van de kleuterschool die ’s middags thuis eten komen pas terug vanaf 13.15 uur. 

Kinderen van de lagere school die ’s middags thuis eten komen pas terug vanaf 12.50 uur. 

 

 

  



Opvang 

 
 De voor- en naschoolse opvang en de opvang op woensdagnamiddag is 

in handen van het OCMW/BKO. Zij krijgen hiervoor onze refter en 

speelzaal ter beschikking. 

- Voor- en naschoolse opvang Uren:  

Op maandag, dinsdag en donderdag: 

6.45 uur tot 7.55 uur en van 16.00 uur tot 18.30 uur 

Op woensdag: 

6.45 uur tot 7.55 uur en van 12.35 uur tot 18.30 uur 

Op vrijdag: 

6.45 uur tot 7.55 uur en van 15.40 uur tot 18.30 uur 

 

Plaats: 

Kleuterschool: refter 1 (aan ingang C) 

Lagere school: warme refter (Glorieuxlaan 40)  

Vergoeding: € 1,00 per begonnen half uur. Als meerdere kinderen uit 

hetzelfde gezin gelijktijdig worden opgevangen, 

wordt er een korting van 25% toegekend op het totale bedrag. 

Verantwoordelijke(n): Sabine Aelvoet 

OCMW Ronse  

sabineaelvoet@ronse.be  

T: 055 235 625  

Middagopvang Uren: 12.20 uur tot 13.30 uur 

Plaats: school 

Vergoeding: € 0,60 per middag 

Verantwoordelijke(n): de directeurs 

 

 

  

mailto:sabineaelvoet@ronse.be


Vrije dagen + data 

 
Vakanties, vrije dagen, 

pedagogische studiedagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije dagen van het eerste trimester  

Vrijdag 29 oktober 2021: pedagogische studiedag 

Herfstvakantie: van maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 

november 2021 

Donderdag 11 november 2021: Wapenstilstand 

Vrijdag 12 november 2021: facultatieve verlofdag 

Woensdag 1 december 2021: pedagogische studiedag  

Vrijdag 24 december: lessen eindigen om 12.05 uur  

Kerstvakantie: van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 

januari 2022 

 

Vrije dagen van het tweede trimester  

Woensdag 2 februari 2022: pedagogische studiedag 

Krokusvakantie: van maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 6 

maart 2022 

Paasvakantie: van maandag 4 april 2022 tot en met maandag 18 april 

2022 

 

Vrije dagen van het derde trimester  

Donderdag 26 mei 2022: O.L.H.-Hemelvaart  

Vrijdag 27 mei 2022: brugdag 

Maandag 6 juni 2022: Pinkstermaandag  

Maandag 13 juni 2022: facultatieve verlofdag (Fiertelmaandag) 

 

 

Infoavond  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Openklasdag kleuterschool voor alle klassen: donderdag 26 augustus 

2021 vanaf 16 uur tot 18 uur. 

Openklasdag lagere school voor alle klassen: maandag 30 augustus 

2021 vanaf 17 uur tot 18 uur. 

Infoavonden kleuterschool: 

- P/K1: maandag 06 september 2021: 18.00 uur 

- K2: dinsdag 07 september 2021: 18.00 uur 

- SP: dinsdag 07 september 2021: 19.00 uur 

- K3: dinsdag 14 september 2021: 18.00 uur  



 

 

 

 

 

 

 

 

Oudercontacten 

Infoavonden lagere school: 

-           Campus Sint-Pieter: maandag 6 september: 18.00 uur 

-           Campus Glorieux: L1: donderdag 9 september: 18.00 uur 

-           Campus Glorieux: L2: donderdag 9 september: 19.00 uur 

-           Campus Glorieux: L3: maandag 13 september: 18.00 uur 

-           Campus Glorieux: L4: maandag 13 september: 19.00 uur 

-           Campus Glorieux: L5: donderdag 16 september: 18.00 uur 

-           Campus Glorieux: L6: donderdag 16 september: 19.00 uur 

Kleuterschool: 

Begin schooljaar: eind 

november 2021 

Midden schooljaar: selectief 

(8/03/2022) > op aanvraag 

ouders en/of leerkracht 

Einde schooljaar: week van 7 

juni 2022 

 

Lagere school:  

Week 25-28 oktober 2021  

(voor iedereen) 

Week 31 januari tot 4 februari 

2022 (voor iedereen)                 

Week 19-22 april 2022  

(voor iedereen)  

Week 27-30 juni 2022  

(op uitnodiging) 

 

 

Rapporten 

 

 

Herfstrapport: donderdag 28 oktober 2021 

Winterrapport: vrijdag 28 januari 2022 

Lenterapport: vrijdag 22 april 2022 

Zomerrapport: donderdag 30 juni 2022 

 

 

  



Maaltijden 

 
 
 

 
De kinderen brengen een drankje mee van thuis, we willen de gezonde levensopvatting van de voorbije jaren 
doortrekken en staan daarom enkel water toe zowel in de kleuterschool als in de lagere school.  
 
Frisdranken, fruitsappen en yoghurtdranken met vruchtensmaak zijn niet toegelaten. Graag willen we iedereen, in 
de lagere school en voor kleuters vanaf de tweede kleuterklas, stimuleren om de drankjes mee te brengen in 
hervulbare flessen om zo de afvalberg te verkleinen. Voor de kinderen in de peuter- en eerste kleuterklassen hoeft 
dit niet, zij krijgen water uit een beker van de school.  
 
Op school wordt niet gesnoept. Kauwgom en frisdrank zijn verboden. Enkel een koek is toegelaten. Koekjes (liefst 
zonder papiertje) worden naar school meegenomen in een genaamtekend doosje. Het koekje wordt uit het doosje 
genomen en ontdaan van het papiertje alvorens naar de speelplaats te gaan. 
Wij geven de voorkeur aan gezonde gewoonten. In de kleuterschool eten wij in de voormiddag fruit of een 
boterham. In de namiddag een koek of een stuk fruit. In de lagere school eten wij tijdens de pauze een stuk fruit, 
een droge koek of een boterham. 
Zowel in de kleuterschool als in de lagere school wordt het eten van fruit aanbevolen. 

Kinderen mogen trakteren als ze jarig zijn. We vinden het als school belangrijk dat je kind een leuke dag heeft op 
school, de leerkrachten zorgen hiervoor. Daarnaast willen we als school een gezond traktaat promoten, we streven 
ernaar om de verjaardagen sober te vieren. U kunt kiezen voor een cadeauboek(snoepboek), fruit, koek of droge 
cake (geen cake met glazuur of versieringen/ glazuur op).  

In onze scholen werken verschillende leerkrachten met een boek van de lokale boekhandelaar. Vraag gerust aan de 
klasleerkracht van je kind of zij met zo een systeem werkt. 

Speelgoedjes, snoep of chocolade, drank zijn niet toegelaten. Indien men zich niet aan deze regel houdt zijn we 
genoodzaakt om de traktatie terug mee naar huis te geven, wat zeer spijtig zou zijn voor de jarige. 

Tijdens de middag : 
 
Alle leerlingen die tijdens de middagpauze op school blijven betalen middagopvang. 
Mogelijkheden : 

● warme maaltijd: soep + maaltijd  
● eigen boterhammen 

 
Als drank is er water (gratis). Per trimester kan je een keuze maken op de overeenkomst tussen dagelijks warme 
maaltijden of dagelijks boterhammen. Deze keuze is geldig per trimester, er is dus geen opsplitsing per dag 
mogelijk. 
De kosten worden maandelijks gefactureerd. 
 
Wij vragen dat de leerlingen afval sorteren.  
Helpt u ons voor het milieu te zorgen door niet te overdrijven in consumptie en verantwoorde keuzes te maken? Wij 
verkiezen een brooddoos boven aluminiumpapier. Leer uw kind steeds de brooddoos mee te nemen naar huis. 
 
 
 

  



CLB 

 

Contactgegevens 

 

De school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen. 

Adres  Oudenaarde: Burgschelde 7    Zottegem: Kastanjelaan 8 

 9700 Oudenaarde     9620 Zottegem 

 055 31 38 62      09 361 14 01 

 

Iedere medewerker heeft ook een eigen mailadres en een eigen telefoonnummer. Beiden zijn terug te vinden op onze 

website www.vclbzov.be 

 

Het CLB is open:  

Iedere werkdag tussen 8.30 uur – 12.00 uur en 13.00 uur – 16.30 uur, behalve op woensdagvoormiddag. Iedere eerste 

dinsdag van de maand is het centrum bijkomend open van 17.00 uur tot 19.00 uur. 

 

Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de school (de schooldirectie kan je daarover de nodige 

informatie geven).   

 

Het CLB is gesloten van 15/07 t.e.m. 15/08, tussen Kerst en Nieuwjaar en tijdens de paasvakantie. 

 

Bijkomende sluitingsdagen zijn terug te vinden op www.vclbzov.be 

  

Leerlingen kunnen ook online bij een CLB-medewerker terecht via onze CLB chat www.clbchat.be  

 

Vragen 

 

 

Heeft u nog steeds vragen na het lezen van deze praktische informatie contacteer dan de directeur van de school. 

http://www.vclbzov.be/
http://www.vclbzov.be/
http://www.clbchat.be/

