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Oudercomité 

VBS Sint-Katrien



Kalender schooljaar 

2019-2020

 De kalender met activiteiten, zwemregeling en 

verlofdagen kan u raadplegen in GIMME of via onze 

website https://www.vbssintkatrien.be/kalender . 

 TIP: het is mogelijk om de kalender van GIMME in uw 

outlook of gmail-agenda te importeren (zie 

stappenplan)

https://www.vbssintkatrien.be/kalender


Jaarthema schooljaar 2019-2020

“Leesfeesten & boekenbeesten”

 Schooljaar 2019-2020 staat alles in het teken van 

boeken en lezen. 

 VBS Sint-Katrien gaat aan de slag met de negen 

boekenbeesten van de organisatie boek.be. Axi, 

Dwarrel, Famil, Fantom, Giechel, Griddle, Histor, 

Knussel en Speur, zullen de leerlingen komend 

schooljaar op een speelse manier vertrouwd 

maken met de verschillende boekengenres. 

 Zo worden onze jonge boekenlezertjes 

aangespoord om verschillende soorten boeken te 

ontdekken



Leescultuur creëren op 

school
 Bij de laatste onderzoeken van het Progress in International 

Reading Literacy Study-programma (PIRLS) in 2016 bleek dat de 

vaardigheid in begrijpend lezen van de Vlaamse leerlingen sterk 

gedaald was. 

 Het onderzoek heeft enkele principes opgeleverd die cruciaal zijn 

bij het leesonderwijs: de leesmotivatie moet vergroot worden via 

betekenisvolle teksten,

 Dit schooljaar willen we de leesmotivatie bij onze leerlingen 

vergroten. 

 Als school geloven wij er sterk in dat dit onze leerlingen op 

termijn ten goede zal komen bij hun ontwikkeling.

 Boekbesprekingen worden geëvalueerd en bijgestuurd. We 

streven naar leesmotiverende boekbesprekingen! 



Kwartiermakers

 VBS Sint-Katrien werd door Willewete vzw & Clasvisbooks

geselecteerd als één van de 100 ‘Kwartiermakers’-scholen in 

Vlaanderen. 

 Dit project is een initiatief om vrij lezen op basisscholen aan te 

moedigen. 

 Scholen die zich bij het project aansluiten, maken zich sterk om 

iedere leerling iedere dag vijftien minuten vrij te laten lezen. 

 Waarom? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit een leuke 

en effectieve manier is om de leesvaardigheid, woordenschat én 

schoolprestaties van kinderen te verbeteren. 



Kwartiermakers

 Al onze leerlingen én leerkrachten gaan vanaf 16/09 elke dag 

vijftien minuten lezen. Ook wanneer we op uitstap zijn zorgen we 

ervoor dat iedereen een boek meebrengt. 

 Voor de allerkleinsten, die nog niet kunnen lezen, wordt er een 

voorleeskwartiertje ingelast. 

 VBS Sint-Katrien zal ook geregeld op bezoek gaan naar de bib, 

speelplaatslezen introduceren, auteurslezingen organiseren, 

deelnemen aan de jeugdboekenmaand/voorleesweek en een 

boekenbeurs organiseren op school.

 Wie thuis nog kwalitatief goede boeken heeft en die wil schenken 

aan de school… Altijd welkom!



Directie & secretariaat

VBS Sint-Katrien

Directeur Maarten Sabine



Kleuteronderwijs 

VBS Sint-Katrien

Juf Wendy

Juf Jules-klas

Juf Ingrid 

Juf 2de kleuterklas

Juf Kathleen

Juf 3de kleuterklas

Juf Vicky 

Juf Anna-klas

Vlinderjuf

Kinderverzorgster Melissa

Juf Anna-klas

Kinderverzorgster Kathleen

Juf Anna-klas



Lager onderwijs

VBS Sint-Katrien

Juf Kathleen

Juf 1ste leerjaar 

Juf Els

Juf 3de leerjaar

Juf Cecile

Juf 2de leerjaar

Juf Krisha

Juf 4de leerjaar

Juf Charlotte

Juf 5de leerjaar

Juf Christine

Juf 6de leerjaar

ICT-coördinator



Zorg/vlinder/turn-juf

VBS Sint-Katrien

Juf Emilie

Vlinderjuf

Juf Isabelle

Zorgcoördinator

Juf Hilde

Turnjuf



Poets- en middaghulp en 

vrijwilligers

Kansah – poets- en middaghulp

Hilde – vrijwilliger

Alain - vrijwilliger



Gewijzigde schooluren

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Voormiddag

08.40-12.15 uur

Voormiddag

08.40-12.15 uur

Voormiddag

08.40-11.45 uur

Voormiddag

08.40-12.15 uur

Voormiddag

08.40-12.15 uur

Middagpauze

12.15-13.30 uur

Middagpauze

12.15-13.30 uur

Middagpauze

12.15-13.30 uur

Middagpauze

12.15-13.30 uur

Namiddag

13.30 – 15.40 uur

Namiddag

13.30 – 15.40 uur

Namiddag

13.30 – 15.40 uur

Namiddag

13.30 – 15.40 uur

 Deze gewijzigde schooluren kwamen tot stand in overleg met het 
schoolbestuur KBO Herzele, de directie en het leerkrachtenteam. 
Waarom deze aanpassing?

 De leeractiviteit en de concentratie liggen in de voormiddag 
beduidend hoger en daar willen we maximaal gebruik van maken. 

 Voor de kleuters kunnen we met een langere voormiddag meer 
leeractiviteit aanbieden en nog sterker inzetten op hun ontwikkeling. 

 Lesuren lichamelijke opvoeding en zorg kunnen efficiënter ingericht 
worden omdat we zowel in de voor- en namiddag kiezen voor 
volledige lesblokken van 50 minuten.  



Verlofdagen

 Vrije dagen van het eerste trimester 

 Pedagogische studiedag : woensdag 25 september

 Facultatieve verlofdag: maandag 14 oktober 

 Herfstvakantie : van maandag 28/10/2019 t.e.m. zondag 03/11/2019.

 Wapenstilstand : maandag 11 november 2019.

 Kerstvakantie : van maandag 23/12/2019 t.e.m. zondag 05/01/2020.

 Vrije dagen van het tweede trimester 

 Facultatieve verlofdag : vrijdag 31 januari

 Krokusvakantie : van maandag 24/02/2020 t.e.m. zondag 01/03/2020

 Pedagogische studiedag : woensdag 18 maart

 Paasvakantie : van maandag 06/04/2020 t.e.m. zondag 19/04/2020



Verlofdagen

 Vrije dagen van het derde trimester:

 Feest van de Arbeid : vrijdag 1 mei

 Pedagogische studiedag : woensdag 20 mei. 

 O.L.H.-Hemelvaart : donderdag 21 mei

 O.L.H.-Hemelvaart brugdag : vrijdag 22 mei

 Pinkstermaandag : maandag 1 juni 2020



Activiteiten
Tuin- en klusdag Zaterdag 5 oktober 2019

Zaterdag 9 mei 2020

Frietjesfeest Vrijdag 18 oktober 2019.

Oudercontacten 1ste trimester : dinsdag 15 oktober 2019 (lager

onderwijs).

2de trimester : dinsdag 4 februari 2020 (lager op 

uitnodiging + kleuters).

3de trimester : dinsdag 23 juni 2019 (lager + 

kleuters).

Curieuzeneuzendag (kijkdag nieuwe leerlingen 

kleuter en lager)

Zaterdag 16 november 2019.

Zaterdag 28 maart 2020.

Kerstmarkt Vrijdag 13 december 2019

Eerste Communie Zondag 26 april 2020.

Afscheid 6de leerjaar Maandag 29 juni 2020.

Rapporten Zie activiteitenkalender (nieuwsbrief) en GIMME

Sportklassen -1ste leerjaar 16/09/2019 t.e.m. 20/09/2019

Sport- en gezondheidsklassen - 2de leerjaar 7/10/2019 t.e.m. 11/10/2019

Cultuurklassen -2de graad Datum nog niet gekend.

Zeeklassen -3de graad : 25/05/2020 t.e.m. 29/05/2020.

Vormsel Zaterdag 16 mei 2020.

Schoolfeest Zaterdag 6 juni 2020.

9 x zwemmen  (1 LJ -6LJ)

3 x watergewenning (3KL)

Zie activiteitenkalender (nieuwsbrief) en GIMME



Warme maaltijden 

 Gelieve bij afwezigheid de warme maaltijd te annuleren 

voor 8.45 uur bij voorkeur via 

mail (secretariaat@vbssintkatrien.be).

 Gelieve steeds duidelijk de naam uw kind + zijn klas te 

vermelden. 

 Indien u niet in de mogelijkheid bent om een afwezigheid te 

melden of een warme maaltijd te annuleren via mail, dan 

mag dit ook nog telefonisch ( 054 50 00 88).

 Opgelet, wij dienen de warme maaltijd aan te rekenen indien 

u ons niet hebt verwittigd voor 8.45 uur. Onze traiteur 

hanteert namelijk een tijdslot voor registratie van warme 

maaltijden. Dank voor uw begrip.

http://mailto:secretariaat@vbssintkatrien.be/


Maximumfactuur

Wat is gratis? 

 Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, 

zowel in de kleuterschool als in de lagere school. 

 Ook de materialen en activiteiten die strikt 

noodzakelijk zijn voor de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen, zijn gratis. 

 Er bestaat een officiële lijst van kosteloze materialen.

 Zwemlessen zijn gratis tijdens 1 schooljaar in het lager 

onderwijs (om de eindterm te bereiken) => 6de leerjaar

 Elke leerling van het 1ste leerjaar en nieuwe leerlingen

krijgen een gratis turn t-shirt met het logo van de 

school. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/eindtermen-ontwikkelingsdoelen-leerplannen-basisonderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/lijst-met-gratis-materiaal
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/zwemmen-1-schooljaar-gratis


Scherpe maximumfactuur

Wat valt eronder?

 Activiteiten tijdens de schooltijd die niet strikt 

noodzakelijk zijn voor de eindtermen en 

ontwikkelingsdoelen: toneelbezoek, daguitstappen, 

sportactiviteiten, zwemlessen (behalve 1 schooljaar 

lang gratis zwemmen – 6LJ) ...

 Materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de 

eindtermen en ontwikkelingsdoelen. 

 Voor dat soort kosten kan de school een 

maximumbedrag per schooljaar aan jou doorrekenen. 

Dat maximumbedrag is de ‘scherpe 

maximumfactuur’. Het bedrag wordt jaarlijks 

geïndexeerd.



Scherpe maximumfactuur

Geïndexeerde bedragen van de 

scherpe maximumfactuur -

schooljaar 2019-2020

Niveau
Geïndexeerd bedrag 

scherpe maximumfactuur

Kleuters 45 euro

Lager onderwijs 90 euro

 Scherpe maximumfactuur werd geanalyseerd en aangepast waar nodig 

 Vanaf schooljaar 2019-2020 geen vrijwillige bijdrage meer op de 

rekening van het OC VBS Sint-Katrien

 Zwemmen wordt vanaf heden gefactureerd via de schoolrekening BE35 

0689 0990 9537 ( 5 beurten in september, 4 beurten in december) 

 Vanaf schooljaar 2019-2020 is het mogelijk om schoolfacturen via 

domiciliëring te betalen.

 Bij domiciliëring krijgt u de factuur mee naar huis en krijgt u ook nog 

enkele dagen tijd om eventueel wijzigingen/opmerkingen door te geven 

aan het secretariaat. 



Minder scherpe maximumfactuur: 

voor meerdaagse uitstappen,

Wat valt eronder?

 Heel wat scholen organiseren meerdaagse uitstappen 

zoals zee-, bos- of plattelandsklassen die gedeeltelijk 

binnen en buiten de schooluren vallen. 

 Je bent niet verplicht om je kind te laten deelnemen. 

Maar als je kind meegaat, kan de school er een bijdrage 

voor vragen.

 Er is een maximumbedrag: de ‘minder scherpe 

maximumfactuur’.



Minder scherpe maximumfactuur: 

voor meerdaagse uitstappen.

Hoe hoog?

 In het kleuteronderwijs is er geen minder scherpe 

maximumfactuur. De school mag aan ouders van 

kleuters geen bijdrage vragen voor meerdaagse 

uitstappen. 

 Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag 

voor de volledige duur van het lager onderwijs 

vastgelegd. 

 Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en kan dus in 

principe elk jaar stijgen.

 Aan het einde van het lager onderwijs bedraagt de 

minder scherpe maximumfactuur 440 euro



Minder scherpe maximumfactuur: 

voor meerdaagse uitstappen.

 Minder scherpe maximumfactuur werd geanalyseerd en aangepast 
waar nodig. 

 Vanaf schooljaar 2019-2020 geen vrijwillige bijdrage meer op de 
rekening van het OC VBS Sint-Katrien

 Meerdaagse uitstappen worden vanaf heden gefactureerd via de 
schoolrekening  BE35 0689 0990 9537 ( Zeeklassen/stadsklassen in 
drie schijven) 

 Sportklassen – 1ste leerjaar + € 40 / week

 Sport -en gezondheidsweek – 2de leerjaar + € 25 / week

 Stadsklassen 2de graad (via spaarsysteem) + € 120 / week

 Cultuurklassen – 2de graad + € 25 / week

 Zeeklassen 3de graad (via spaarsysteem) + € 185 / week

 Sportklassen 3de graad + € 40 / week

Totaal + €435



Schooltoelage schooljaar 

2019-2020

 Op 1 januari 2019 is “het Groeipakket” van start gegaan: 
de vernieuwde kinderbijslag. 

 De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en 
secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 
vervangen door de schooltoeslag en worden dus 
geïntegreerd in dat Groeipakket. 

 Wat wil dit zeggen? Ben je een leerling in het kleuter- lager 
of secundair onderwijs? Dan moet je vanaf schooljaar 2019-
2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling 
Studietoelagen. 

 De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal 
gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het 
vroegere kinderbijslagfonds). 

 Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via 
info@groeipakket.be . Ook op www.groeipakket.be vind je 
heel wat informatie. 



Documenten start nieuw 

schooljaar 

 Verbruiksbrief warme maaltijden, soep en turn T-shirt

 Brief met info over de betalingen schoolfactuur ( keuze tussen 

overschrijving of domiciliëring)

 Brief goedkeuring schoolreglement ( u kan het aangepaste 

schoolreglement vinden www.vbssintkatrien.be/schoolreglement/ ) 

 Aanvullende brief bij het schoolreglement omtrent privacy

 Gegevensfiche van uw kind (ter controle van de gegevens)

http://www.vbssintkatrien.be/schoolreglement/


Hoe vieren we verjaardagen? 

 Elk maand is er een gezamenlijk hieperdepiep-moment op

school. Tijdens dit moment wordt er met de volledige 

school gezongen voor de jarigen. De jarigen mogen ook een 

klein cadeautje kiezen uit de grabbelton. 

 We brengen geen snoep of individuele geschenkjes mee 

voor elk kind. Dit vooral om dure geschenkjes te vermijden 

en tot behoud van de gelijkheid van alle kinderen.

 Wel droge koekjes, cupcakes, droge taart, cake (natuur 

zonder chocolade, rozijnen,…) of een cadeautje voor de 

klas ( bv. een boek) 

 In de kleuterklas zorgen de juffen voor een kindvriendelijk 

feest met een kroon, een namaaktaart, met koekjes of 

snoepjes van de juf. Een liedje, een dansje, cadeautje en 

een ereplaats op de verjaardagsstoel.



Familienieuws 

 Als dorpsschool zijn wij één grote familie van ouders, 

leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers.

 Daarom willen wij in de toekomst de nodige aandacht 

besteden aan familienieuws in onze school. Een 

geboorte, huwelijk, overlijden, communie,... 

 Vanaf heden mag u ons dit steeds laten weten via 

familienieuws@vbssintkatrien.be

 We streven er naar om dit familienieuws dan te 

publiceren in onze maandelijkse nieuwsbrief.

mailto:familienieuws@vbssintkatrien.be


Uitrusting turnles - lager 

onderwijs

 U hebt het wellicht al vernomen via uw kind, wij 
beschikken vanaf heden over nieuwe turn T-
shirts met nieuw logo. 

 Onze nieuwe leerlingen en leerlingen van het 
eerste leerjaar krijgen traditiegetrouw een turn 
T-shirt gratis.

 Wij willen u echter niet op kosten jagen en 
verwachten zeker niet dat iedereen zijn T-shirt 
met oud logo vervangt. Bij het ontwerp van de 
nieuwe T-shirts hebben wij gekozen voor 
dezelfde kleur, waardoor er toch een zekere 
uniformiteit is.

 Mocht u toch een nieuw T-shirt wensen dan mag 
uw kind dit aan juf Hilde vragen. De aankoop 
van dit T-shirt (€6) zal gefactureerd worden via 
de maandelijkse factuur.

 De witte turnpantoffels (geen zwarte zool) en 
het turnbroekje (donkerblauw of zwart) dient u 
zelf aan te kopen.



Naar de klas

 Bent u niet in de mogelijkheid om 2 of meerdere 

klassen te bezoeken? Spreek straks gerust de juf aan!

 Hebt u nog vragen over algemene schoolwerking, spreek 

gerust de directie aan. 

 Na het infomoment bent u welkom in de turnzaal voor 

een glaasje cava/fruitsap en een informele babbel met 

leerkrachten en directie,

 Bedankt voor uw aandacht!


