
 

 

2021-2022 

Praktische informatie  

Directeur   Kris Van Bercklaer 
    03/889.39.16 
    directie@schoolbranst.be 
Adres    Pastoor Peetersstraat 10 

2880 Bornem 
 

 Secretariaat  Iris Desmedt 

03/889.39.16. 

secretariaat@schoolbranst.be 

 

Zorgcoördinator/  Sarah Moens 

Beleidsmedewerker 03/889.39.16. 

zorg@schoolbranst.be 

 

Ons team   Juf Lauren en Juf Laura: rupsjes en vlinders 

    Juf Evy en juf Valerie:  lieveheersbeestjes 

    Juf Vera:   bijtjes 

 

    Juf Laura en Juf Lina: zorg kleuters 

    Juf Lily  en Juf An:  kinderverzorgster 

 

    Juf Tancha:   1lj 

    Juf Els:   2lj 

    Juf Nelle:   3lj 

    Juf An:   4lj 

    Juf Dorien:   5lj 

    Juf Greet:   6lj 

 

    Juf Sarah:   zorgcoördinator  

Juf Stephanie:  zorg lagere school 

Juf Aline   zorg lagere school 

 Meester Arne:  LO voor kleuters en lagere school 

 Mirela Muraru :  onderhoud 
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De e-mailadressen alfabetisch:  
aline.maes@schoolbranst.be 

an.vergauwen@schoolbranst.be 
arne.ivens@schoolbranst.be 
directie@schoolbranst.be 
dorien.de.boeck@schoolbranst.be 
eline.cluts@schoolbranst.be 
els.smet@schoolbranst.be 
evy.de.permentier@schoolbranst.be 
greet.verheyden@schoolbranst.be 
laura.van.roy@schoolbranst.be 
lilian.balazs@schoolbranst.be 
lina.parisi@schoolbranst.be 
nelle.moons@schoolbranst.be 
secretariaat@schoolbranst.be 
stephanie.kerremans@schoolbranst.be 
tancha.de.backer@schoolbranst.be 
valerie.koeck@schoolbranst.be 
vera.vergauwen@schoolbranst.be 
 

Website van de school  www.schoolbranst.be 

 

Schoolbestuur 

VZW Katholieke Scholen van Groot-Bornem 

Driesstraat 10 – 2880 Bornem 

Voorzitter: Koen Maerevoet 

e-mail: koen.maerevoet@ksgrootbornem.be 

 

Samenstelling  

Dhr. K. Maerevoet:  voorzitter 

Dhr. B. Schuermans:  ondervoorzitter 

Mevr. I. Michiels:   penningmeester   

Dhr. D. Wilms:   secretaris 

Dhr. F. Van Opstal:  bestuurslid 

Dhr. J. Stallaert:   bestuurslid 

Dhr. G. Smet:   bestuurslid 

Mevr. C. Merckx:   bestuurslid 
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Vakanties en vrije dagen 
 

Vakanties 

Herfstvakantie: van 1 tot en met 7 november 

Kerstvakantie: van 20 december tot en met  2 januari  

Krokusvakantie: van 28 februari  tot en met 6 maart 

Paasvakantie: van 4 tot en met 18 april (paasmaandag) 

 

 

Vrije dagen 

Woensdag 6 oktober : jaarmarkt (facultatieve verlofdag)  

Donderdag 11 november: wapenstilstand 

Maandag 21 maart: facultatieve verlofdag 

Woensdag 25 mei: facultatieve verlofdag 

Donderdag 26 mei: OH Hemelvaart 

Vrijdag 27 mei: brugdag 

Maandag 6 juni: pinkstermaandag 

 

 

Pedagogische studiedagen 

Woensdag 29 september 

Woensdag 2 februari 

Woensdag 4 mei 

 

Schooluren  

De school is open   van 8.00u tot 15.50u (maandag tot 16.00u) 

De lessen beginnen stipt  om 8.40u 

en eindigen   ‘s middags om 11.50u en ’s avonds om 15.35u (maandag 

15.45u) 

 

Afspraken over kledij 

Wij verlangen van onze leerlingen en leerkrachten dat ze netjes en behoorlijk / 

aangepast aan de omstandigheden gekleed zijn. m.a.w. de kledij moet eenvoudig, 

hygiënisch en veilig zijn.   

Strandkledij , vb te korte shorts en rokjes zijn niet toegelaten.  

Omwille van de veiligheid staan we wij erop dat er geen crocs en/of (teen)slippers 

worden gedragen. 

• Gekleurde haren voor de leerlingen zijn niet toegestaan. 

• Turnkledij: zwarte of blauwe short en T-shirt van de school 

• Het dragen van een hoofddeksel is niet toegelaten 

• De school is niet verzekerd voor schade aan kledij. Indien er opzettelijk kledij 

wordt stukgemaakt, moeten de ouders onderling een schikking treffen 

 



Verlaten van de school 

De kleuters  

Zij wachten in de inkomhal van de school. 

De juf laat een kleuter pas gaan wanneer zij de (groot)ouder(s) zelf heeft gezien. Zo 

weet ze of het kind correct is afgehaald. Roep uw kleuter dus niet zelf naar buiten.  

Komt uw kleuter met de fiets naar school? Haal het fietsje uit fietsenstalling VOOR of NA 

dat de rijen van de lagere school zijn buitengekomen. Anders belemmert u een vlotte 

doorgang van de lagere school. 

Lagere school 

Rijen 

Volgende rijen worden voorzien ’s middags en ’s avonds: 

• Rij Branstsedreef: kinderen worden overgezet aan het kruispunt van de 

Branstsedreef (verzamelen aan de stippen naast het podium) 

• Rij Luipegem:  kinderen worden overgezet aan het zebrapad gelegen te 

Luipegem (verzamelen naast de rij Branstsedreef) 

• Rij fietsers:   kinderen die met de fiets naar school komen en aan de 

school worden afgehaald (verzamelen naast de rij Luipegem) 

• Rij voetgangers:  kinderen die te voet naar school komen en aan de school 

worden afgehaald (verzamelen naast de rij fietsers) 

 

Elke rij wordt begeleid door een leerkracht. De rijen verlaten de scholen zoals hierboven 

vermeld.  De rijen vertrekken na het belsignaal. 

 

 

 

Bewegingsopvoeding 
 

→Turnen 

De leerlingen dragen een blauwe of zwarte short en een T-shirt met logo van de school. 

Deze zijn te koop op het secretariaat  

T-shirt + short: € 18,75  

T-shirt: € 10,00 

Short:  € 10,00 (niet verplicht aan te kopen op school) 

 

→Zwemmen 

Op onze school gaan we zwemmen  

• vanaf de bijtjesklas. De nadruk ligt op watergewenning. 

• De leerlingen van de 1ste graad zwemmen 2 x /maand 

• De leerlingen van de 2de en de 3de graad zwemmen 1 x /maand 

 

 

 

De data van de zwembeurten staan vermeld op het prikbord.  



 

De leerlingen dragen een badpak of zwembroek (geen zwemshort) en badmuts van de 

juiste kleur.  

De badmuts is verplicht en te koop op school: € 2,20  

Om hygiënische en praktische redenen kunnen badmutsen niet meer worden ingeruild. 

Wanneer de leerling verandert van de rode naar de blauwe groep en van de blauwe naar 

de groene groep moet een badmuts van de nieuwe kleur worden aangekocht. De ‘oude’ 

badmuts blijft eigendom van de leerling.  

Het vervoer naar het zwembad (H/T) en de zwembeurt zijn gratis. 

 

 

 

 

Gezondheidsbeleid 
 

Hebben we dorst, dan drinken we water.  

- Frisdranken, sapjes of snoep laten we thuis. 

- Elke voormiddag eten we een stuk fruit of groente: geschild in een herbruikbaar    

doosje, met de naam van het kind erop. 

- In de namiddag mag een koek. 

- Onze school heeft een kriebelteam: enkele ouders die na elke vakantie een 

luizencontrole uitvoeren op alle kinderen. Wanneer zij bij een leerling luizen en/of 

neten opmerken worden de ouders door de school discreet op de hoogte gebracht. 

Na een periode van +- 10 dagen volgt een hercontrole + een steekproef binnen 

de klas. 

 

Verwachtingen naar de ouders 

- Alle ineters gebruiken een boterhamdoos  

- We weren verpakking van tussendoortjes.  

- We weren aluminiumfolie of plasticfolie. 

- Water drink je uit de drinkfontein of uit een beker in de klas. Neem je toch een 

flesje water mee naar school dan neem je het lege flesje mee naar huis. 

- Drinken met beker of drinkbus mag vanaf  3kk : afspraken per schooljaar met de 

lkr. 

- De ouders schrijven de naam van hun kind op de brooddoos en op de verpakking 

van het tussendoortje. 

- We verwachten dat de ouder(s) hun zoon/dochter regelmatig 

controleert/controleren op luizen, ook zonder melding van de school. Wanneer 

luizen en/of neten worden opgemerkt, verwachten we dat de ouder(s) dit aan 

school meldt/melden en hun kind hiervoor onmiddellijk behandelt/behandelen, op 

de manier die door de school en CLB wordt aanbevolen. 

- Voor meer info kan de ouder in de school of bij het CLB terecht. 

 

 

Verwachtingen naar de kinderen: 

- Afval wordt gescheiden: in elke klas is er een papierbak, een 

emmer voor plastic en een vuilnisbak voor restafval. 

- We zorgen voor een nette speelplaats en propere tuin: geen rondslingerend afval. 

Afval hoort in de vuilbak: GFT en restafval.  

- Recyclage: 

• Lege batterijen zijn welkom op onze school. Wij werken 

hiervoor samen met Bebat. 

• Ook lege inktpatronen zijn welkom. Voor de recyclage doen wij 

beroep op een gespecialiseerde firma. 

• Dopjes van petflessen: hiermee steunen wij de opleiding van 

blindegeleidehonden. 

 



 

Milieu 
 

- We zijn een PMD-vrije school, we werken hiervoor samen met IVAREM.  

- Hebben we dorst, dan drinken we water: 

• tijdens de speeltijd uit de drinkwaterfontein.  

• in de klas. Iedere leerling heeft een eigen beker. 

- In de refter en in de kleuterklassen gebruiken we drinkbekers 

voor melk en water. 

- We gebruiken een brooddoos. 

- Afval wordt gescheiden: 

• in elke klas, in de refter en in het leraarslokaal is er een 

papierbak, een emmer voor plastic en een vuilnisbak voor 

restafval. 

• op de speelplaats staan vuilnisbakken voor GFT en restafval 

 

Opvang  

Tijdens de schooluren: 

Het toezicht door de school begint om 08:00 uur.  

Er is toezicht op de speelplaats tot 15.35/15.45 (maandag) uur. De leerlingen hebben 

voor en na die uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn. 

Wanneer kinderen voor 8.00u  of voor 13.00u/ 12.45u (maandag) aan de schoolpoort 

wachten, kan de school niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen. De ouders 

zijn dan voor hen verantwoordelijk. 

Tijdens de middag 

Uren: 11.50u – 13.00u 

Plaats: school/speelplaats/refter 

Vergoeding: €1,00 

Verantwoordelijke(n): directie, middagtoezichters, leerkrachten 

Naschoolse opvang 

Wordt ingericht en georganiseerd door het OCMW van Bornem: 

‘ t Pagadderke -  Sint-Amandsesteenweg 41 – 2880 Bornem 

Tel : 03/890.69.47. 

Fax : 03/890.69.31 

Email : jeugd@bornem.be 

 

Opgelet: 

Tijdens oudercontacten is toezicht door de leerkrachten niet mogelijk. Ouders zijn dan 

verantwoordelijk voor hun zoon/dochter die zich ook dan aan de schoolafspraken houdt. 
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Samenwerking 

→Met de ouders: 

Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak 

maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontact. (Zie ook 

engagementverklaring tussen school en ouders.)  

schoolraad 

Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.  

Voorzitter Mevr. Els Smet 

schoolraad@schoolbranst.be 

03/889.39.16. 

 

De schoolraad wordt om de 4 jaar verkozen.  

De kandidaten voor de oudergeleding zijn lid van de ouderraad en worden binnen de 

ouderraad verkozen. 

 

Personeelsgeleding: 

Els Smet 

Evy De Permentier 

 

Oudergeleding:  

Heleen Adriaens 

Griet Boodts 

Lokale gemeenschap: 

Jeannine Gosselé 

Erna Jansegers 

Schoolbestuur 

Guido Smet 

Ouderraad 

https://sites.google.com/site/ouderraaddepuzzel/ 

contact: ouderraad.depuzzel@gmail.com 

Voorzitter: Gaëlle Bonne en Marijke van den Berge 

De leden van de ouderraad worden niet voor een bepaalde periode gekozen. Zij bieden 

zich vrijwillig aan en bepalen zelf hun engagement. Binnen de ouderraad worden de 

taken van voorzitter, secretaris en penningmeester onderling toegewezen. 

 

 



→Met externen 

Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) 

CLB Het Kompas 

Adres: Kardinaal Cardijnplein 33 

2840 Rumst 

03/889.76.04 

Contactpersoon CLB:  Leen Rousseau 

Arts CLB:    Kathleen Hansen 

 

 

Verkeer 
 

 

Verwachtingen naar de ouders 

• We verwachten dat ouders afspraken i.v.m. de schoolstraat nakomen, t.t.z.: geen 

gemotoriseerd verkeer in de schoolstraat, noch op de parking tegenover de school 

of het weggetje tussen schoolstraat en Luipegem tussen 8.00u-8.45u en van 

15.15u-15.45u. Op woensdagen van 11.45u-12.05u 

 

Wie zich voor deze tijdszones in de straat bevindt, mag deze wel uitrijden. 

 

• De school ligt in zone 30. 

 

• Elke bestuurder moet de richtlijnen van de leerkrachten die ook gemachtigd 

opzichter zijn en van de gemachtigd opzichter naleven. Deze mensen zijn 

gemachtigd om overtredingen bij de politie aan te geven. 

 

• Wij verwachten dat de ouders ervoor zorgen dat de fiets van hun zoon/dochter 

technisch in orde is. 

 

Verwachtingen naar de kinderen:  

• We leren de kinderen hoe zich veilig in het verkeer te bewegen, te voet of met de 

fiets. Dat vinden we belangrijk.  

  

• We volgen hiervoor de lessen van Octopus Verkeersland. 

 

• We oefenen de stappersvaardigheden vanaf de jongste kleuters. 

 

• We oefenen de fietsvaardigheden zoveel als mogelijk tijdens uitstappen met de 

klas (voornamelijk vanaf 3de lj tot 6de lj) 

  

• Tijdens deze fietsuitstappen draagt iedereen een fluohesje en een fietshelm. 

 

• Tijdens uitstappen te voet draagt iedereen een fluohesje 

 

• De leerlingen rijden achter elkaar en houden voldoende afstand. 

 

• Onze leerlingen van het 6de lj nemen deel aan het grote fietsexamen wanneer dit 

wordt georganiseerd door de gemeente Bornem. 

 

• Gebruik van fluohesje op schooldagen, minstens van herfstvakantie tot 

krokusvakantie. 

 



 

   

 

Welkom! 

 

 


