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Een nieuwe start! 

 
 
Elk schooljaar zijn er enkele wijzigingen in de taakverdeling. Hieronder een korte opsomming per 
vestigingsplaats:  
 
Kleuterschool 
We verwelkomen juf Oele die na een half schooljaar afwezigheid opnieuw kan starten. Zij zal de klas 
van juf Ann overnemen (2de kleuterklas) die niet kan starten wegens ziekte.  
De instappers van september worden samen met de jongste kleuters opgevangen door juf Anneke. 
Na de herfstvakantie starten we met een nieuwe instapklas. Juf Charlotte (nieuwe juf) zal deze taak 
op haar nemen. Tijdens de maanden september en oktover zal juf Charlotte de turnlessen 
verzorgen, nadien worden die overgenomen door juf Melissa. 
Juf Stephanie verhuist van de instapklas naar de 3de kleuterklas. Juf Melissa neemt de klas van juf 
Mieke één dag per week over; juf Mieke neemt net zoals vorige schooljaren een verlofstelsel met 
1/5. Juf Ingrid zal iets meer dan halftijds de zorgfunctie ter harte nemen en de andere uren zal zij in 
de Leemstraat meedraaien in de klasondersteuning van het 1ste en 2de leerjaar. 
 
Leemstraat 
Vorig schooljaar kwam juf Lisa helpen in de klasondersteuning. Zij verhuist, wegens gebrek aan 
beschikbare lestijden in het ambt van kleuterjuf, naar de Ursulinen in Mechelen, een school uit onze 
scholengemeenschap. We wensen haar veel succes met deze nieuwe start!. 
Meester Matthias kan voltijds aangesteld blijven en hij zal, net als vorig schooljaar, de klassen van juf 
Marleen en van juf Hilde overnemen en de overige dagen vult hij met zorgtaken in de Leemstraat. 
 
Vinkenhof 
Ook hier enkele wijzigingen! De juffen van het 4de lj. gaan deeltijds werken, zij nemen een verlofstelsel 
met 1/5. Juf Anne zal haar klas inruilen voor een ambulante taak: zij neemt de klas van juf Martine 
over tijdens haar 1/5de afwezigheid, de technologieklas wordt haar tweede thuis en collega’s die hulp 
nodig hebben bij het gebruik van de i-pads kunnen bij haar terecht. De klas van juf Anne wordt 
overgenomen door een nieuwe collega, meester Stijn Driesen. Hij heeft al enkele jaren ervaring als 
klasleerkracht van een 4de leerjaar in een school in Zaventem. Stijn woont in Putte en keek uit naar 
een job in de buurt.  
Meester Tom Heremans verving vorig schooljaar juf Sigrid (L.O.). Juf Sigrid kan na een lange 
afwezigheid wegens ziekte opnieuw starten en ook voor meester Tom hebben we nog een deeltijdse  
betrekking in de aanbieding. Het wordt een ambulante functie met enkele uren L.O., de overname van 
4B (juf Mariëlla) gedurende één dag in de week en ondersteuning in de Leemstraat. In het 5de en 6de lj. 
zijn er geen wijzigingen. Meester Klaas gaf vorig schooljaar nog enkele uren technologie, die worden 
nu overgenomen door juf Anne zodat Klaas nog meer uren heeft voor zorgondersteuning en beleid. 
 
 
Ik ben ervan overtuigd dat iedereen met volle moed en goesting het schooljaar zal starten! 
 
 
 
Ik wens alle kinderen, leerkrachten en ouders een boeiend, leerrijk en plezant schooljaar! 
 
Paul Van Lierop 



 

De schooldag - toezichten - rijen 
 
Lesuren lagere school    Lesuren kleuterschool 
van 08.45 u tot 10.25 u     van 08.45 u tot 10.25 u 
van 10.40 u tot 11.55 u     van 10.40 u tot 12 u 
(vrijdag tot 11.30 u)  
     
van 13.05 u tot 14.45 u     van 13.05 u tot 14.45 u 
van 15.00 u tot 15.45 u     van 15.00 u tot 15.30 u 
(vrijdag van 13.05 u tot 15 u)   (vrijdag van 13.05 u tot 15.10 u) 
 
Vijf minuten voor het belsignaal dienen de kinderen aanwezig te zijn zodat ze in stilte met de rij naar 
de klas kunnen. Bij ziekte of afwezigheid wordt het secretariaat telefonisch verwittigd voor de 
aanvang van de lessen. (015 760310). Sommigen sturen een mail naar het secretariaat of naar de 
directeur; dit is minder doeltreffend dan de telefoon, de mailbox wordt niet elke dag vanaf  
’s morgens geopend! Een tip: steek het contactnummer van de school in je GSM! 
 
Ochtendtoezicht 
Vanaf 8 uur is er bewaking op school. Deze regeling geldt voor de 3 vestigingsplaatsen. 
 
Middagpauze: 
Kleuterschool: 
Kleuters drinken ’s middags melk of water. Gelieve kleuters die blijven ineten een beker mee te 
geven. Beker, brooddoos, schooltas en andere doosjes van naam voorzien a.u.b. 
Onderbouw: Leemstraat 
Het middageten wordt op de zolder georganiseerd. Omdat niet alle kinderen tegelijkertijd op de 
zolder kunnen, wordt in een beurtrolsysteem ook in de klas gegeten. 
Er wordt thee en water gratis aangeboden, melk tegen betaling.  In een drinkbus of in een 
hervulbare fles kan uitsluitend water worden meegebracht. Brood wordt in een brooddoos 
meegebracht.  
Bovenbouw: Vinkenhof  
Zelfde regeling als in de Leemstraat. 
In de refter van het  St.-Ursula-Instituut worden warme maaltijden bereid. Wie die wil gebruiken kan 
een badge kopen (eerste schooldag melden aan de klasleerkracht). De facturatie van de warme 
maaltijden staat los van onze schoolrekeningen en valt onder de verantwoordelijkheid van het  
Sint-Ursula-Instituut.  
Er kan elke dag verse soep worden besteld; inschrijven via de klasleerkracht. 
 
Voor- en naschoolse opvang 
De school vangt de kinderen gratis op tussen 08.00 u en 8.45 u ‘s morgens en tot een half uur na het 
belsignaal ’s avonds (woensdag tot 12.30 uur, in de kleuterschool worden de kleuters om 12.15 u 
opgehaald door een begeleidster van het Boshuis). Tegen betaling worden kinderen voordien en erna 
opgevangen door de buitenschoolse kinderopvang (BKO).  
Het tarief voor opvang bedraagt één euro per begonnen halfuur. In het “Boshuis” start de betalende 
opvang om 16 u, op vrijdag om 15.40 u. In de lagere school start de facturatie om 16.15 u en op 
vrijdag om 15.30 u. De gemeente beheert de facturatie. 
 
 
 



 
Boshuis:   Bosstraat 7 te O.-L.-V.-Waver, tel. 015/76.05.99 
   Openingsuren:  07.00 u – 08.00 u. 
     16.00 u – 18.00 u 
 
Vinkenhof:   Vinkenhofstraat 43 te O.-L.-V.-Waver – 0499 69 77 56 (nummer BKO) 
   Openingsuren:  geen voorschoolse opvang 
     16.15 u - 18.00 u (vrijdag vanaf 15.30 u) 

 
• Kleuters worden om 15.45 u opgehaald aan de school (woensdag 12.10 u en vrijdag 15.25 u) 

en ze kunnen in het “Boshuis” blijven tot 18 u. Er is, in tegenstelling tot de vorige jaren, geen 
opvang meer in de kleuterschool. 

• De kinderen van de lagere school worden opgevangen in  Vinkenhof. Kinderen die huiswerk 
willen maken, of willen studeren kunnen in een klaslokaal terecht, onder toezicht van een 
leerkracht (geen huiswerkbegeleiding). 

• De rij van de Leemstraat vertrekt om 15.45u, onmiddellijk na het belsignaal. Kinderen die 
niet naar de naschoolse opvang in Vinkenhof moeten, worden tot 16.15 u opgevangen op 
school. Wie dan nog niet werd opgehaald wordt naar Vinkenhof gebracht. 

 
 
 

Tussendoortjes - fruit - verpakkingen 
 
We hechten veel waarde aan gezonde voeding en een gezonde levenshouding. Op woensdag wordt 
uitsluitend fruit (of groente) als tussendoortje toegestaan en we rekenen dan ook op jullie loyale 
medewerking!  
Koeken worden zonder verpakking in een koekendoosje meegebracht, voorzien van naam. Zo 
proberen we te vermijden dat de speelplaats bezaaid ligt met wikkels en verpakkingspapier. 
 

Lichamelijke opvoeding en zwemmen 
 
Iedereen (kleuter en lager) krijgt 2 lestijden L.O. per week. De leerlingen van de lagere school gaan 
zwemmen in St.-Kat.-Waver, de kleuters gebruiken het zwembad met verstelbare bodem in Duffel. 
Tijdens de “zwemperiode” wordt nog 1 lestijd L.O. aangeboden. Het vervoer naar het zwembad 
wordt door de gemeente betaald, de inkom van het zwembad door de ouders. Voor de leerlingen 
van het 1ste leerjaar betaalt de school de inkom van het zwembad. 
De zwemdata verschillen per leerjaar. De klasleerkracht zal ze u meedelen tijdens de 
openklasdagen.  
Het zwemprotocol kan ter inzage worden opgevraagd op het secretariaat.  

• Er worden geen zwemshorts toegestaan in het zwembad! 
• Juwelen, horloges en andere dure voorwerpen worden best thuis gelaten.  
• Kleuters gaan sporadisch zwemmen. U wordt telkens verwittigd. 
• Voor de turnlessen in de lagere school is een degelijke sportschoen een betere keuze dan de 

traditionele witte turnpantoffels. 
 
 

 
 
 



Kosteloos basisonderwijs 
 
Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld 
gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen of activiteiten die 
noodzakelijk zijn om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.  Wat 
essentieel is voor het volgen van onderwijs wordt dus gratis aangeboden. 
Enkele voorbeelden: hand- en werkboeken, schriften, agenda,…. moeten kosteloos zijn. Ouders 
kunnen schoolgerief voor hun kinderen aankopen, maar zijn hiertoe dus niet verplicht. 
 
Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor 
deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren.  
 
Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt het geïndexeerd plafond:  

- voor het kleuteronderwijs: 45 euro 
- voor het lager onderwijs: 90 euro 

Deze bedragen worden in 3 keer gefactureerd: september, december en maart 
 
Meerdaagse uitstappen: sterk aanbevolen, niet verplicht 
Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2019-2020 een 
maximumfactuur van €440 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te  
respecteren. Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.  

- 2de lj.: boerderijklassen: 70 euro 
- 5 de lj.: muzische klassen: 185 euro 
- 6 de lj.: zeeklassen: 185 euro 
 

Nieuw schoolreglement 
 
Elk schooljaar wordt het reglement aangepast wegens decretale wijzigingen. U vindt het in digitale 
vorm op onze website samen met  de bijlage met de onderwijsregelgeving. Wil je het graag op 
papier? Spring eens binnen in ons secretariaat! 
 
 

 
Elektronische communicatie 

 
We proberen onze communicatie met jullie te optimaliseren en tegelijk denken we aan ons milieu. 
Nieuwsbrieven, uitnodigingen,… komen op de website en in je mailbox. Wie wil kan nog steeds een 
papieren versie aanvragen.  



 
 
 
 
 
 

Openklasdagen 
 
Er wordt zeer concrete informatie gegeven over de school- en klaswerking. Probeer zeker aanwezig 
te zijn op deze avonden! Het is niet de bedoeling dat de kinderen meekomen. 
 
Kleuterschool: donderdag 29 augustus om 19 u 
 
Lagere school: woensdag 11 september: 
Leemstraat om 19 u, Vinkenhof om 20.30 u 
Om af te sluiten biedt onze ouderraad u een drankje aan in de turnzaal (Leemstraat) en in de refter 
(Vinkenhof). U kunt dan nog even bijpraten met andere ouders, met leerkrachten, de 
zorgcoördinator en de directeur. 
 
HARTELIJK WELKOM! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Voorlopige kalender 2019 - 2020 
 
Hieronder al enkele in ’t oog te houden data. Via de maandelijkse nieuwsbrieven worden nog 
nieuwe data en meer concrete gegevens meegedeeld.  
 

• donderdag 29 augustus: openklasdag kleuter- en lagere school; infoavond in de kleuterschool 
• maandag 2 september: eerste schooldag 
• Woensdag 11 september: infoavond in de lagere school – Leemstraat 19 u, Vinkenhof 20.30 u 
• Maandag 23 september (+ dinsdag en woensdag): schoolfotograaf 
• Maandag 7 oktober: pedagogische studiedag 
• Dinsdag 15 oktober: fietscontrole door Bodukap 
• Woensdag 23 oktober: kennismakingsmoment voor instappende kleuters om 9 u 
• Maandag 28 oktober: begin van de herfstvakantie 
• Maandag 11 november: wapenstilstand 
• Zaterdag 30 november: spaghettidag in de Leemstraat 
• Maandag 2 december: plaatselijke verlofdag 
• Vrijdag 6 december: sintfeest 
• Woensdag 18 december: kennismakingsmoment voor instappende kleuters om 9 u 
• Vrijdag 20 december: kerstrapport in de lagere school 
• Maandag 23 december: begin van de kerstvakantie 
• Woensdag 22 januari: pedagogische studiedag 
• Woensdag 19 februari: kennismakingsmoment voor instappende kleuters om 9 u 
• Maandag 3 februari: plaatselijke verlofdag 
• Maandag 24 februari: begin van de krokusvakantie 
• Maandag 2 maart: de 5des vertrekken op talentklassen 
• Woensdag 11 maart: pedagogische studiedag 
• Woensdag 1 april: kennismakingsmoment voor instappende kleuters om 9 u 
• Maandag 6 april: begin van de paasvakantie 
• Vrijdag 1 mei: dag van de arbeid 
• Maandag 4 mei: de 6des vertrekken op zeeklassen 
• Woensdag 13 mei: kennismakingsmoment voor instappende kleuters om 9 u 
• Dinsdag 12 mei: fietsexamen voor de 6des, afgenomen door Bodukap 
• Woensdag 20 mei: pedagogische studiedag 
• Donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag en Eerste Communie 
• Vrijdag 22 mei: verlofdag 
• Zaterdag 23 mei: Plechtige Communie en Vormsel 
• Maandag 1 juni: Pinkstermaandag 
• Zaterdag 6 juni: WAVODAG in Vinkenhof 
• Donderdag 18 juni: de 2des vertrekken op boerderijklassen 
• Donderdag 25 juni: afscheid van 3KK en 6de lj. met afscheidsceremonie en receptie 
• Dinsdag 30 juni: laatste schooldag tot ’s middags 
• Woensdag 1 juli: begin van de zomervakantie 
 

 
 



 

Schoolteam 2019 - 2020 
 

 
Directeur:  
Paul Van Lierop     directie@wavo.be 
       
Secretariaat:      Tel: 015 76 03 10 
Monique Verbruggen    secretariaat@wavo.be 
Eddie Verbist (preventieadviseur)   administratie@wavo.be 
 
Zorgteam:  
Kristel Colebunders (coördinator)    zorg.leem@wavo.be 
Klaas Verreth (Vinkenhof)    zorg.vink@wavo.be  
Ingrid Op de Beeck (kleuterschool)   zorg.kleuter@wavo.be 
 
Kleuterschool:     Tel: 015 75 42 92       
Instapklas vanaf november: juf Charlotte  kleuter.instap@wavo.be 
1KA: juf Mieke (+ juf Melissa)    kleuter.1A@wavo.be 
1KB: juf Hilde     kleuter.1B@wavo.be 
1KC: juf Anneke     kleuter.1C@wavo.be 
2KA: juf Oele      kleuter.2A@wavo.be 
2KB: juf Ilse     kleuter.2B@wavo.be 
3KA: juf Bernadette     kleuter.3A@wavo.be 
3KB: juf Greet      kleuter.3B@wavo.be 
3KC: juf Stephanie     kleuter.3C@wavo.be 
 
Turnjuf : juf Charlotte en juf Melissa     
Kinderverzorgster : Juf Hild 
     
Lagere school – onderbouw: Leemstraat  Tel: 015 76 03 10 
1A: juf Hilde (+ meester Matthias)   1A@wavo.be 
1B: juf Magda     1B@wavo.be 
1C: juf Karolien     1C@wavo.be 
2A: juf Mia     2A@wavo.be 
2B: juf Bernita     2B@wavo.be 
2C: meester Dries     2C@wavo.be 
3A: juf Marleen (+ meester Matthias)   3A@wavo.be 
3B: juf Elke     3B@wavo.be 
3C: juf Linda      3C@wavo.be 
   
Zorgcoördinator en zorg in de Leemstraat: juf Kristel 
Extra zorg: meester Matthias, juf Melissa 
Leerkracht L.O.: juf Dominique    
      
Lagere school – bovenbouw: Vinkenhof     Tel: 015 75 63 41 
4A: juf Martine (+ juf Anne)    4A@wavo.be 
4B: juf Mariëlla (+ meester Tom)   4B@wavo.be 
4C: meester Stijn Driesen (nieuw)   4C@wavo.be    
5A :juf Marieke      5A@wavo.be 
5B: juf Kathleen     5B@wavo.be 
5C :meester Stijn     5C@wavo.be 
6A: juf Liesbet     6A@wavo.be 
6B: juf Kim     6B@wavo.be 
6C: juf Ady     6C@wavo.be 
 
Ambulante leerkracht en zorg: meester Klaas  zorg.vink@wavo.be 
Leerkracht L.O.: juf Sigrid  + meester    jufsigridsport@gmail.com 
ICT-coördinator: Willy Mortelmans 
Technologie: juf Anne    techniek@wavo.be 
 


