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1. WELKOM 

 

Beste ouders, 

 

Hartelijk welkom in onze school! 

Met deze infobrochure loodsen wij jullie doorheen de afspraken en regels 

binnen onze school. Wij durven hopen dat jullie dit boekje aandachtig 

doornemen. Samen met de kleuterkrant en het schoolreglement vormt dit 

document een leidraad voor een goed georganiseerd schooljaar.  

In naam van allen die betrokken zijn bij het schoolleven - zowel 

leerkrachten, directie als administratief- en onderhoudspersoneel, vrijwillige 

medewerkers, vertegenwoordigers van de ouderraad, de leden van de 

schoolraad, ...  - hopen wij dat jullie kind een leuk schooljaar mag beleven in 

onze school. 

 

Directie en leerkrachtenteam 
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2. WIE IS WIE? 

 

De GVKS (gesubsidieerde vrije kleuterschool) en de GVLS (gesubsidieerde 

vrije lagere school) vormen samen één basisschool die onder de noemer “ 

Virgo Maria – Instituut ” naar buiten treedt. 

Beide directies vormen samen één directieteam dat het algemeen beleid 

bepaalt. De leerkrachten van de kleuter- en de lagere school werken samen 

aan de realisatie van het eigen opvoedingsproject. Op deze manier zijn wij 

een eigentijdse volwaardige basisschool waar meisjes en jongens van 2,5 

jaar tot 12 jaar school kunnen lopen. 

 

Kleuterschool:   

  Terlindenhofstraat 220 

  2170 Merksem 

    03/645 56 29 

    ks@virgomaria.be 

  Directie : Ann Verhoeven 

 

Lagere school: 

  Terlindenhofstraat 206  

  2170 Merksem 

   03/645 97 96 

   03/644 88 15 

   ls@virgomaria.be 

  Directie : Alena Van Camp 
 

mailto:ks@virgomaria.be
mailto:ls@virgomaria.be
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Leerkrachtenteam Kleuterschool: 

Koetjesklas  Marjan Ibens 

Konijntjesklas   Kim Mariën / Magali Coninckx 

Eendjesklas  Christel De Groof 

Olifantenklas  Rosemie Knaepkens 

Uiltjesklas   Karolien Holsters                                                    

Nijltjesklas    Tinne Fleurbay / Yentl Adriaansen                    

Eekhoorntjesklas  Liesbeth Tierens                                                   

Koalaklas   Ilse Degeyter / Saskia Van Eekelen                        

Pinguïnklas  Martine Mols / Patricia Van Passel                           

Hondjesklas  Carina Van Aerde                                            

Schaapjesklas  Daniëlla Proost / Patricia Van Passel                 

Beertjesklas  Sarah Janssens                                                        

Uiltjesklas   Karolien Holsters                                                             

Aapjesklas (turnen)     Kim Donckers                                                    

Zorgcoördinatie  Tinny De Clerck                                                

Kinderverzorgster Karin Wesenbeek en Karima Abdessalami        

Vlinder-leerkracht Magali Coninckx / Kathleen Strauven / Saskia Van 

Eekelen / Lien Van Den Broeck / Yentl Adriaansen/Cynthia Roelants 
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Zorgcoördinator 

De zorgjuf neemt samen met de directie en de vlinder-leerkrachten het 

zorgbeleid van de school ter harte. Voor specifieke vragen rond de 

begeleiding van uw kind kan u bij hen terecht.  

De zorgjuf zorgt voor de organisatie van alle zorginitiatieven. De klasjuf blijft 

de verantwoordelijke van de kinderen. Het is de bedoeling dat ouders met 

problemen of vragen steeds eerst naar haar gaan. De zorgjuf is een extra 

aanspreekpunt voor de ouders en legt indien nodig bijkomende contacten 

met externen (CLB, logopedie, BO scholen, welzijnssector…). Eveneens 

zorgt ze voor een goede doorstroming van alle gegevens zodat alle 

betrokken partijen op de hoogte blijven. De zorgjuf kan ook kinderen met 

specifieke noden begeleiden zodat ze ieder op hun eigen niveau en op hun 

eigen tempo kunnen ontwikkelen. Ze zorgt ervoor, samen met de 

klastitularissen, dat alle kinderen zich goed voelen in onze school. 

 

 

Kinderverzorgster  

De kinderverzorgster geeft vooral bij de jongste kleuters ondersteuning aan 

de klasjuf. Ze helpt de juf met pedagogische en verzorgende taken. 

Eveneens helpt ze de juf in het dagelijkse klasgebeuren om zo de kleuters 

mee te begeleiden naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 

 

Logopedie 
 

Alle kleuters van de derde kleuterklas (oranje kleuters) worden vrijblijvend 

door de logopediste getest tijdens de eerste schoolweek na uw 

toestemming. Als er bepaalde spraakstoornissen behandeld moeten 

worden, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Het advies is vrijblijvend. 

Indien u de test niet wenst dan kan u dit melden.  

Ook de kleuters van de andere kleuterklassen kunnen op vraag van de 

ouders steeds vrijblijvend getest worden. Deze ouders nemen hiervoor eerst 

contact op met de klasjuf.  
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ICT –coördinator 

Kleuters worden vertrouwd gemaakt met de computer. De ICT- coördinator 

heeft hierbij een begeleidende rol om uw kind op weg te helpen. We bieden 

kwaliteitsvol, competentiegericht en gedoceerd ICT- gebruik aan zodat 

kinderen op een verantwoorde manier leren omgaan met een computer. Zo 

komen ze tot zelfstandig werken en krijgen educatieve software op maat. 
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3. EEN DAG OP SCHOOL 

 

Voormiddag: van 8u30 tot 12u10       

Namiddag: van 13u35 tot 15u15 

Op woensdag is het een halve dag school. 

Laat uw kinderen wennen aan deze vaste schooluren vanaf de eerste 

schooldag! 

Zorg ervoor dat je kind tijdig aanwezig is. Laatkomers storen het zinvolle en 

sfeervolle onthaal in de klas. 

Afspraken vanaf 8.15u 

Alle kleuters worden afgezet aan het poortje, nemen afscheid en gaan zo 

snel mogelijk naar de klas.( behalve de eerste schooldag) 

Ouders gaan dadelijk door. Zo bemoeilijkt u het fiets en wandelverkeer op 

de straat niet. 
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's Middags 

Alle kleuters worden opgehaald bij de klasjes of buitendeuren. 

Ouders die hun kinderen 's middags terug naar school brengen zetten de 

kleuters weer af aan de poort aan de Nieuwdreef. 

Kinderen die thuis eten, worden terug in de school toegelaten om 13u35 

Afhalen van kleuters 

Vanaf het moment dat de poort bij de Terlindenhofstraat / Nieuwdreef  

opengaat mag U uw kleuter ophalen bij de leerkracht aan de klas/hal. 

Wie nog wacht op een broer of zus van de lagere school, doet dit best niet 

aan de schoolpoort/ schooldomein. 

 

Tijdens de schooluren zijn de automatische poorten gesloten. U belt dan 

aan bij het kleine blauwe poortje in de Terlindenhofstraat 206 om de school 

te betreden. Ook aan het poortje van de Nieuwdreef kan u aanbellen of 

telefoneren naar de gsm (vermeld op het plaatje). 
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4. AFSPRAKEN EN REGELS (alfabetisch gerangschikt) 

 

4.1  ADRESWIJZIGING 

Gelieve een gewijzigd adres, een nieuw telefoon- of gsm-nummer zo snel 

mogelijk te melden aan de klasjuf of secretariaat. Zo blijft ons adressen- en 

telefoonbestand ook up to date en bent u steeds bereikbaar. 

 

4.2  AFWEZIGHEDEN 

Kleuters zijn nog niet schoolplichtig, maar toch is het waardevol voor de 

opvoeding en de ontwikkeling van elk kind dat hij /zij regelmatig aanwezig is.  

Ook tijdig op school zijn is noodzakelijk. 

Voor niet-leerplichtige kleuters moet de afwezigheid niet gewettigd worden 

door een medisch attest.  Toch is het wenselijk dat ouders de school 

informeren over afwezigheden. 

Afwezigheden kan je steeds telefonisch melden aan het secretariaat                     

tussen 8u en 8u30     03/645.56.29 of via mail:  ks@virgomaria.be 

Leerplichtige kinderen, kleuters van het geboortejaar 2015, moeten elke 

afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende schooldagen staven met een 

medisch attest. Opgelet: ouders mogen slechts vier halve dagen per 

schooljaar zelf een ziektebriefje schrijven van maximum drie opeenvolgende 

dagen. Indien je kind op vrijdag en op maandag afwezig is, is een 

doktersbriefje verplicht.  Afwezigheidbriefjes wegens familiale 

omstandigheden zijn niet wettig en worden niet aanvaard. (zie ook: 

schoolreglement).  Afwezigheden - ook voor één dag - moeten steeds voor 

het begin van de schooldag aan de leerkracht, de directie of het secretariaat 

gemeld worden. Na elke afwezigheid brengen de leerlingen een briefje mee.  

Afwezigheden om vroeger op vakantie te vertrekken kunnen nooit 

toegestaan worden.  

Onze kleuters geboren in 2016 moeten elke afwezigheid wettigen via 

mail, telefoon of een briefje. Zij moeten 290 halve dagen aanwezig zijn 

op school. 
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4.3  BENODIGDHEDEN 

Groene zak 

Boekentas met brooddoos en drinkbus 

4.4 BIJDRAGEREGELING 

Tijdschriften KS (richtprijzen) 

 Dopido (peuters en 1K)    37 euro 

 Dokadi (2K)      37 euro 

 Doremi (3K)      37 euro 

         Leesbeestje                                                     25 euro 

 Leesknuffel (7 prentenboeken + cd)  40 euro 

 Boektoppers       18/30 euro 

 Seizoenboeken/vakantieboeken   6 tot 15 euro 

Fluohoes of fluohesje met logo van de school          5  euro 

Groene zak               5  euro 

 

De maximumfactuur legt de bijdragen per kleuterklas vast op 45 euro (speeltuin, cultuuruitstappen, 

kleutermenu,....) 

Middagverblijf      1,40 euro 

Voorbewaking      1 euro 

Nabewaking( ook op woensdag) 1 euro per begonnen half uur 

(bij overschrijding zullen de 

werkelijk  gemaakte kosten 

aangerekend   worden) 
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4.5 CLB 

 

Een CLB is een centrum voor leerlingbegeleiding met als opdracht bij te 

dragen tot het welbevinden van de leerling doorheen zijn/haar 

schoolloopbaan.  Leerlingen, ouders , leerkrachten en schooldirecties 

kunnen op deze dienst beroep doen voor informatie, hulp en begeleiding. De 

ondersteuning van het CLB kan gebeuren via persoonlijk onthaal, informatie 

en advies, overleg, aanvullend onderzoek, kortlopende begeleiding, gerichte 

doorverwijzing en bemiddeling waar nodig. 

Voor  het medisch schooltoezicht zullen zij de 1ste kleuterklas oproepen voor 

een algemeen medisch onderzoek. Ook de vaccinaties worden na 

schriftelijke toestemming van de ouders door hen uitgevoerd. 

Indien er zich thuis een besmettelijke ziekte voordoet; bv geelzucht, 

hersenvliesontsteking, roodvonk enz.... vragen wij u om de school te 

verwittigen! 

Voor informatie of een afspraak neemt U best contact op met de 

schoolverantwoordelijke:  

Voor medische problemen kan U terecht bij Dr. Dieter Cloet, onze 

schoolarts.  

(Contactadres – zie rubriek ‘nuttige adressen’ achteraan deze brochure) 
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4.6 CONTACTMOMENTEN 

 

Voor een goede start bij het begin van het nieuwe schooljaar organiseren 

we een wenmomentje voor alle nieuwe kleuters aan het einde van de 

vakantie. De leerkrachten maken graag goede afspraken met de kinderen bij 

het begin van het schooljaar.  

Voor peuters wordt een extra info avond georganiseerd in het tweede 

trimester. ( eventueel per mail) 

In de 2de kleuterklas worden de kleuters gescreend op taalvaardigheid, ze 

kunnen ook getest worden op voorbereidend rekenen.     

 

In de 3de kleuterklas wordt de taalvaardigheid opgevolgd. Voor de 

rekenvaardigheden worden vijfjarigen gescreend bij de start en op het einde 

van het schooljaar. In de loop van het schooljaar kunnen eventueel 

bijkomende testen uitgevoerd worden. 

 

De observatiegegevens van de klasjuf vormen samen met de resultaten van 

de testen de basis van het overleg tussen CLB en school.  Zo wordt 

nagegaan of de kleuter de overstap naar het 1ste leerjaar probleemloos kan 

maken.  Dit alles wordt met de ouders besproken op een individueel 

oudercontact in de loop van het tweede trimester. Eveneens wordt rekening 

gehouden met de gegevens aangebracht door de ouders.  In functie van het 

welbevinden en een positieve evolutie van de ontwikkeling van uw kleuter, 

geven wij advies i.v.m. de overstap naar het 1ste leerjaar.  Bij deze keuze 

worden ouders door het schoolteam begeleid.  De ouders die het wensen 

kunnen steeds contact opnemen met de klasjuf. Gelieve wel eerst een 

afspraak te maken, indien u een grondig gesprek wenst.  Eventueel kan bij 

dit gesprek de directie en/of zorgjuf aanwezig zijn.  Indien de juf het 

wenselijk vindt, kan zij ook een persoonlijk oudercontact aanvragen aan de 

ouders.   

Stoor nooit een leerkracht die met haar activiteitenprogramma gestart 

is! 
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Voor alle ouders voorzien we een individueel oudercontact in de loop van 

het eerste trimester, Het welbevinden en de betrokkenheid van uw kleuter 

wordt dan besproken. Tijdens het oudercontact op het einde van het tweede 

trimester of begin derde trimester kan u de vooruitgang van uw kind 

bespreken.  Door het ondertekenen van de engagementsverklaring (zie 

schoolreglement) belooft u zeker aanwezig te zijn op oudercontacten. 

 In functie van ons zorgbeleid is het mogelijk dat er voor bepaalde kleuters 

op het einde van het schooljaar nog een oudercontact wordt gepland.  We 

vinden het belangrijk dat de kleuters met specifieke noden worden 

opgevolgd en wensen dan de laatste evolutie nog te bespreken. We 

voorzien een bijkomend overlegmoment met de ouders op het moment dat 

het nodig blijkt. 

Een korte mededeling kan steeds aan de kleuterjuf overgebracht worden via 

een briefje in de boekentas of bij het afhalen van uw kleuter op het einde 

van de klasdag om 15.15u. Alle leerkrachten staan dan ter beschikking.  

 

 

4.7 ETEN EN DRINKEN 

Uw kleuter mag een flesje plat water meebrengen om te drinken tijdens de 

voor- en/of namiddag.  

De kleuters die in de nabewaking blijven mogen ook zelf plat water 

meebrengen. 

Wij vragen u om het 10-uurtje( in de namiddag eten we niets) in een doosje 

te steken. Fruit geschild of een stukje groenten zoals bv stukje komkommer, 

wortel, ... en droge koeken zonder chocolade, zonder papiertje. Gelieve het 

doosje en de drinkbus goed te voorzien van naam en klas. 

Op woensdag eten we verplicht fruit of groenten. 
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4.8 GODSDIENST 

Onze school is een vrij katholiek instituut, waar alleen de christelijke 
godsdienst onderwezen wordt. Door uw kind naar onze school te zenden, 
verklaart u zich ook akkoord dat uw kinderen actief deelnemen aan de 
godsdienstlessen. Uitzonderingen hierop worden niet toegestaan. 

4.9 GROENE SCHOOL.... REINE SCHOOL 

 
Onze school ligt in een uniek kader. Het in stand houden van de groenzone 
is een zorg voor ons allen.  Mogen wij u vragen respect te hebben voor de 
beplantingen? Werp geen afval op de grond!  Ook in onze school wordt het 
afval selectief verzameld. Werp daarom afval steeds in de juiste vuilnisbak! 

Dieren worden op het schoolterrein niet toegelaten. 
 

Ouders betreden het moestuintje niet.  Enkel mits onderling overleg met de 

juf of directie. 

 

4.10  HYGIENE 

Luizen zijn een veel voorkomend probleem in scholen en plaatsen waar veel 

kinderen samen komen. Geef luizen geen kans om zich te 

vermenigvuldigen. Luizen geven vaak jeuk, wees alert als uw kleuter zich 

veelvuldig krabt op het hoofd. Indien u als ouder luizen of neten opmerkt bij 

uw kleuter, gelieve de school dan te verwittigen. Op onze school voeren wij 

een campagne tegen luizen: het kriebelproject.  De mensen van het 

kriebelteam ondertekenen een engagementsverklaring die de privacy van 

onze kinderen waarborgt.  De haren van uw kind worden regelmatig 

gecontroleerd.  Leerlingen die besmet zijn, krijgen een brief mee voor de 

ouders. Onwil of onkunde van het gezin of onvoldoende resultaat wordt 

steeds gemeld aan de verpleegkundige van het CLB die dan verdere 

stappen onderneemt.  
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4.10.2  ZINDELIJKHEID 

We verwachten dat uw kleuter zindelijk is voor hij/zij naar de school komt. 

Een ongelukje kan voorkomen. De zindelijkheidstraining is een taak van de 

ouders, maar de school kan wel ondersteuning geven.  De  jongste kleuters 

steken in de groene turnzak : reserve onder- en bovenbroek, kousen, T-

shirt, onderhemd, gastendoekje en plastieken zak.  Deze turnzak blijft in de 

school. Indien er zich een ongelukje voordoet, krijgt u uw zakje mee naar 

huis en brengt u dit de volgende dag met nieuwe reservekledij terug mee. 

 

4.11 INSCHRIJVINGEN 

Kleuters inschrijven kan op het moment dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn 

en met een officieel document van identiteit. Ouders engageren zich ertoe 

om op de instapdag effectief aanwezig te zijn met hun kind. 

instapdag                                                       Kinderen ten laatste geboren         

1 september 2021 Voor 1 maart 2019 
8 november 2021  Voor 8 mei 2019 
10 januari 2022 Voor 10 juli 2019 
1 februari 2022 Voor 1 augustus 2019 
7 maart 2022 Voor 7 september 2019 
19 april 2022 Voor 19 oktober 2019 
30 mei 2022 Voor 30 november 2019 

 

De inschrijving is pas definitief na schriftelijke instemming van de inhoud en 

de bepalingen van het schoolreglement met opvoedingsproject en de 

infobrochure.  Elk schooljaar moeten ouders hun inschrijving herbevestigen 

vóór 5 juni. De school geeft hiervoor op een bepaald moment een formulier 

mee dat de ouders invullen en terugbezorgen. Wie niet herbevestigt, ziet af 

van zijn recht op inschrijving. Zo krijgt de school zicht op de invulling van 

haar capaciteit en kan ze vaststellen waar nog plaatsen open zijn voor 

nieuwe inschrijvingen.  
 

 

Alle kleuters geboren na 30 november 2019 
 tem 31 december 2019 mogen ten vroegste ingeschreven worden op 1 
september 2022. 
 



Virgo Maria - Instituut * Infobrochure * 2021 - 2022 

Pagina 18 van 30 
 

4.12 INTEGRATIE 

Het is ons verlangen dat de kleuters zich ‘goed’ voelen in onze school. 

Daarom hechten wij ook veel belang aan de integratieactiviteiten tussen de 

verschillende leeftijdsgroepen. Doordat wij dit schooljaar met beperkte 

leefgroepen starten, komt dit thema in de verschillende klasjes al ruim aan 

bod. 

Tussen de andere leeftijdsgroepen voorzien wij ook op regelmatige basis 

leuke activiteiten samen. Zo gaat het eerste leerjaar maandelijks op bezoek 

bij de oudste kleuters en omgekeerd tijdens de Roefelmiddag/hoekenwerk.  

De lln van het eerste leerjaar spelen buiten met de oudste kleuters tijdens 

de middagspeeltijd. De jongsten zullen soms eens aansluiten bij de 

middelste leeftijd tijdens het open deurtje.   

De kleuters leren op die manier op speelse wijze de leerkrachten van de 

andere leeftijdsgroep kennen, ook de oudste kleuters komen op speelse 

wijze regelmatig in contact met de leerlingen en leerkrachten van het eerste 

leerjaar. 

De jongsten zullen soms eens aansluiten bij de middelste leeftijd tijdens het 

open deurtje.   

Als onze 5-jarige kleuters gaan zwemmen, zullen alle 4-jarigen samen de 

voormiddag doorbrengen met een op maat gemaakt aanbod tijdens de 

vriendjesdag. 

 

 

  

 
Voor 3K= geboren  2016 
Voor 2K= geboren  2015 
Voor 1K= geboren  2014 
Voor 1P= geboren  2013 
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4.13  KLEDIJ 

Graag zien we verzorgde kledij, aangepast aan het weer.   

Teenslippers en crocs horen niet thuis op school.   Voor hun eigen veiligheid 

en dat van de andere kinderen dragen wij geen juwelen, geen hangers en 

meervoudige oorversieringen.  Er wordt slechts één oorstekertje per oor 

toegelaten.  
 

4.14  MEDICATIE 

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie 

toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een 

schriftelijk attest van een dokter dat de juiste dosering en toedieningwijze 

bevat.  Steek nooit medicatie in een boekentas. De school zal nooit op eigen 

initiatief medicijnen toedienen en kan niet verantwoordelijk worden gesteld. 
 

4.15  MIDDAGVERBLIJF 

Kinderen kunnen op school blijven ineten.  Eten doen de kleuters in de klas 

en worden erna begeleid door middagmoeders. Wie op school blijft eten, 

kan bij de boterhammen melk of water drinken. Koffiekoeken, cornflakes, 

yoghurt, sinaasappels, chocolade, chocoladekoeken, chips, snoep en 

kauwgom horen niet in het lunchpakket thuis! 

De boterhammen moeten in een brooddoos voorzien van naam.  

 

Afval wordt terug mee naar huis gegeven in de brooddoos. 

Ineten kost per middagbeurt  € 1,40 . In dit bedrag is zowel de vergoeding  

voor het  toezicht, als de drank bij het eten inbegrepen.  

(opgelet: op de schoolrekening wordt dit bedrag wel opgesplitst in drank en toezicht) 

Ouders krijgen een attest ‘belastingvermindering kinderopvang’ krijgen voor 

betaalde opvangprestaties voor alle kinderen jonger dan 14 jaar. 
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De allerjongsten nemen tijdens de middagpauze middagrust. Enkel voor 

de middagrust mag uw peuter een fopspeen en/of een troeteltje 

meebrengen, een luier, voorzien van naam is dan ook toegestaan. De 

jongste peuters krijgen voorrang bij het middagslaapje, dit verandert bij elke 

instapdata. 
 

 

 

 

 

 

 

4.16 MEDEDELINGEN - WEBSITE 

Regelmatig houden we u op de hoogte van het 

schoolleven. U ontvangt elke maand de kleuterkrant, 

waarop de belangrijkste activiteiten staan vermeld en 

de agenda van de maand. 

Alle documenten verschijnen ook steeds op onze 

website www.virgomaria.be. Verloren brieven kan u 

daar steeds terugvinden.  

 

Drukwerken van externe organisaties, van ouders, van verenigingen en 

culturele instellingen, … worden in de school alleen verspreid na 

toestemming van de directie. 
 

De meeste brieven worden via mail verspreid, geef daarom zo snel mogelijk                        

je mailadres  aan de klasleerkracht. 

 

http://www.virgomaria.be/
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4.17 NAMEN 

Kledij, jassen, brooddozen, doosjes voor het 10uurtje, drinkbussen, 

boekentassen (geen trolleys), turnpantoffels, zwemgerief, ........ alles wordt 

getekend met de naam van de kinderen.  Vergeet ook geen naam te zetten 

op de luier, de fopspeen of troetel van uw peuter.  Zo kunnen wij  

gemakkelijk een 'verloren voorwerp' terugbezorgen. Verloren voorwerpen 

worden verzameld in een kast in de inkomhal. 

Gelieve ook in het boekentasje van uw kleuter de volledige naam en het 

thuisadres met telefoonnummer te vermelden. Het is erg belangrijk dat u het 

klaslabel aan de boekentas laat hangen. 
 

4.18 OUDERRAAD 

In onze school is een ouderraad actief.  

Afgevaardigden van de ouderraad zetelen 

ook in de schoolraad.  De ouderraad 

steunt de school in haar werking.  

Diverse steunactiviteiten worden 

ingericht, waarvan de financiële opbrengst 

integraal terugvloeit naar de kinderen.  Dankzij de inspanningen van de 

ouderraad brengt Sinterklaas een heleboel speelgoed in de klasjes; Ook de 

Paasklokken vergeten we niet.                                                                                                                          

Als u wil meewerken aan de activiteiten van de ouderraad, kan u steeds 

contact opnemen met de voorzitter of kan u terecht bij één van de 

bestuursleden. Zij zullen u graag te woord staan! 
virgomaria.or@gmail.com 

 

4.19 PARKEREN 

Ouders parkeren de wagen steeds op de stedelijke parking op 
de hoek Terlindenhofstraat-Speelpleinstraat of aan de sporthal 
Rode Loop. 
Gelieve in de schoolomgeving uw rijgedrag aan te passen. 
 

                                  

mailto:virgomaria.or@gmail.com
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4.20 REKENINGEN 

Vergoeding voor het middagverblijf, voor- en nabewaking worden betaald 
via de schoolrekening. Die ontvangt u elke maand. Op die rekening staan 
ook de leeruitstappen .  

De bijdragelijst (kostenraming per schooljaar) vindt u als bijlage in het 
schoolreglement. 

U krijgt 15 werkdagen de tijd om de schoolrekening te betalen via uw 
bankinstelling. Gelieve het juiste rekeningnummer en gestructureerde 
mededeling te gebruiken per rekening!  

Bij problemen neemt U best contact op met de directie. 
 

 

4.21 ROOKVERBOD 

Vanaf 01/09/2008 geldt een totaal rookverbod binnen het schooldomein. 

 

4.22 SCHOOLVERANDERING 

Elke schoolverandering gedurende het schooljaar wordt schriftelijk 
meegedeeld door de directie van de nieuwe school aan de directie van de 
oorspronkelijke school.  Neem bij overweging van een schoolverandering 
steeds contact op met de directie. 

 

4.23 SECRETARIAAT 

Op het schoolsecretariaat (gang lagere school is elke dag permanentie 
voorzien van 8u tot 16u. (middagpauze van 12 tot 13 u.) 

 

4.24 SPEELGOED 

In de klaslokalen is voldoende speelgoed aanwezig.  Speelgoed van thuis 

meebrengen is daarom niet nodig.  Bij bepaalde thema's mogen er boeken 

en speelgoed meegebracht worden als het via de kleuterkrant of een 

afzonderlijk schrijven/mail gevraagd wordt. 
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4.25 SPORTIEVE SCHOOL 

De meisjes en jongens van de derde kleuterklas (de oranje kleuters) gaan 

gratis zwemmen in het gemeentelijk zwembad van Merksem.  

Juf Kim geeft wekelijks 2x50 min bewegingsopvoeding aan iedere klas. 

Daarvoor maakt de turnjuf gebruik van de eigen turnzaal en de kleuterzaal. 

Dit zijn vaste momenten gedurende gans het schooljaar. Gelieve op de dag 

uw kleuter sportieve kledij aan te doen en vooral gemakkelijk schoeisel, 

liefst met velcro, geen veters. (de jongste kleuters gebruiken geen 

turnpantoffels) 

De oudste kleuters gebruiken de groene turnzak om hun turnpantoffels in te 

steken.  

 

 

 

4.26 STUDIETOELAGEN 

Er hebben meer mensen recht op een school- en studietoelage van de 

Vlaamse overheid dan u denkt. Misschien U ook! 

Voor meer info raadpleeg: www.studietoelagen.be of haal een folder bij de 

directie.  

 

 

 

  

http://www.studietoelagen.be/
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4.27 TEKEN 
 

Buiten op ons domein zijn er veel bomen, gras en struiken. Jammer genoeg 

horen daar ook teken bij. ’s Avonds uw kleuter nakijken is het beste wat U 

kan doen. 
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4.28 TIJDSCHRIFTEN 

We bieden de kinderen de mogelijkheid om zich te abonneren op Doremi 

(3K), Dokadi (2K) en Dopido (jongste kleuters). Deze uitgaven zijn 

aanvullend bij het klasgebeuren, maar worden in de kleuterklas niet 

gebruikt. 

Er is eveneens de mogelijkheid tot aankoop van kerst-, paas- en 

vakantieboeken . Dit staat los van een abonnement. Eveneens kan u zich 

abonneren op Leesknuffel en Boektoppers. 

Deze abonnementen zijn alleen per jaar te bestellen en worden aan de 

klastitularis contant betaald. 

Uitzondering voor de instappers, deze kunnen steeds abonneren na een 

instapdag voor het resterende schooljaar. 

 

4.29 VEILIGHEID 

Kinderen die met de fiets naar school komen, stallen deze in de 

fietsenberging op eigen verantwoordelijkheid.   

Mogen we u vragen de fiets van uw kind eens extra na te kijken en te 

zorgen dat deze volledig in orde is ? Het dragen van een fietshelm en fluo-

hesje (boekentashoes) is aan te raden. Fluo hesjes en boekentashoezen 

zijn te koop op het secretariaat voor € 5,00. 

De school kan nooit verantwoordelijk gesteld worden in geval van diefstal of 

beschadigingen aan fietsen. 

In het belang van alle kinderen, zowel voetgangers als fietsers, vragen wij 

aan alle ouders om op de weg van en naar school extra voorzichtig te zijn 

en de verkeersregels te respecteren. 'Kinderen hebben geen remmen....' 

weet je wel! 

Op de speelplaatsen wordt nooit 

gefietst. Zo vermijden we 

ongelukken. 
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4.30 VERJAARDAGEN 

Wie jarig is, mag trakteren aan zijn / haar klasgenootjes. Bij voorkeur een 

gezond tussendoortje of een droge koek. U zal via de verjaardagskaart, met 

info, ontdekken welke mogelijkheden er zijn om het feest van uw kleuter te 

vieren in de klas. 

Zeker geen geschenkjes, snoeptorens of andere "dure" cadeau’s! Indien het 

toch gebeurt, worden deze geschenkjes terug mee naar huis gegeven of 

wordt er in de klas meegespeeld. Ze worden nooit met de kleuters naar huis 

gegeven. Je kan dit best vooraf even afspreken met de klasjuf. Een 

geschenk bv een boek, puzzel, gezelschapsspel voor de klas mag wel. 
 

 

 



Virgo Maria - Instituut * Infobrochure * 2021 - 2022 

Pagina 27 van 30 
 

4.31 VOOR- EN NABEWAKING 

De leerkrachten vangen de kinderen op tussen 8u15 en 15u35. Wie vroeger 

naar school komt, kan terecht in de voorbewaking op de speelplaats/ zaal 

van het Wonderbos vanaf 7u30.  Bijdrage € 1  

Naschools worden de kleuters opgevangen tussen 15u35 en 17u45 in de 

zaal of de speeltuin bij het Wonderbos. U kan daar uw kleuter afhalen. Op 

woensdag tot 13u10. 

Voor de nabewaking betaalt u vanaf 15u40 tot 17u45  € 1 per begonnen 

halfuur. De vergoeding wordt verrekend via de schoolrekening. Wanneer u 

uw kind te laat komt afhalen, (na 17u45 en ’s woensdags na 13u20) wordt 

een vergoeding van € 5 per kind aangerekend. 

 

Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de 

basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad 

Antwerpen.  

Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, 

maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor 

opvangpersoneel en prijzenbeleid.  

Meer informatie vindt u hierover op 

https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang.” 

 

- Ouders kunnen een attest ‘belastingvermindering kinderopvang’ krijgen 

voor betaalde opvangprestaties voor alle kinderen jonger dan 14 jaar. 

 

Wat als U later/ vroeger of op woensdag opvang nodig heeft? 

 

Buitenschoolse kinderopvang PELI ( VD komma) 

Terlindenhofstraat 150 – 2170 Merksem 

administratie.peli@vdkomma.be 

peli@vdkomma.be 

Begeleiding: GSM 0474942937 

GSM verantwoordelijke organisatie: 

Ellen Havermans: 0499 52 31 59 

GSM verantwoordelijke personeel: 

Sien Bolsens: 0473 83 44 03 

https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang
mailto:administratie.peli@vdkomma.be
mailto:administratie.peli@vdkomma.be
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GSM verantwoordelijke pedagogie: 

Simon Rombauts: 0474 97 59 50 

 

Opvanguren  Peli 

voorschools:      van 7u00 tot 8u15 (ma, di, wo, do, vr) 

naschools:          van 15u30 tot 18u30 (ma, di, do, vr) 

                           van 12u30 tot 18u30 (alle woensdagnamiddagen) 

Tijdens vakantieperiodes, pedagogische studiedagen en andere snipperdagen:  

alle dagen:          van 7u00 tot 18u00 

Inschrijvingen 

Peli staat in voor de inschrijvingen. De inschrijvingen gebeuren volgens het inschrijvingsbeleid 

van de organisatie. De inschrijvingsprocedure staat in het huishoudelijk reglement.  

Noodopvang 

Indien een kind niet tijdig wordt afgehaald op de voor- en naschoolse opvang of op school na de 

schooltijd, kan de school het kind naar de opvang brengen.  

Het kind valt onder de verantwoordelijkheid van de school tot het kind aan Peli arriveert.  

De school staat in voor het verwittigen van de ouders. 

De school vult een standaard inlichtingenformulier in, zodat Peli over voldoende gegevens 

beschikt.  

Brengen van kinderen 

De kinderen in de voorschoolse opvang worden door een begeleid(st)er van Peli naar de 

speelplaats van de school Virgo Maria (KS & LS) gebracht. De kinderen vallen onder de 

verantwoordelijkheid van  Peli totdat ze aan de school Virgo Maria (KS & LS) aangekomen zijn.  

De kinderen in de naschoolse opvang worden door een begeleid(st)er van Peli aan de school 

opgehaald en naar de opvangplaats in de Terlindenhofstraat gebracht. De kinderen vallen onder 

de verantwoordelijkheid van Peli.  

De kinderen eten ’s woensdags altijd in Peli.  
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5. NUTTIGE ADRESSEN 

  

 Virgo Maria-instituut / kleuterschool 
 Directie: Verhoeven Ann 
    Terlindenhofstr 220   
 2170 Merksem 
 : 03/645.56.29            
 : ks@virgomaria.be 
 

 Virgo Maria-instituut / lagere school  
 Directie: Van Camp Alena 
    Terlindenhofstr 206   
 2170 Merksem 
 : 03/645.97.96            
 : 03/644.88.15 
 : ls@virgomaria.be 

 CLB De Wissel – campus Noord, vestiging Merksem   
 Gagelveldenstraat 54 
 2170 Merksem 
 : 03/640.38.90 
 : 03/646 81 44 
 : info@vclbdewisselantwerpen.be 

 Oudervereniging Virgo Maria 
  : virgomaria.or@gmail.com 
 

 Schoolbestuur: Koba vzw  NoordkAnt 

 Afgevaardigd beheerder: Rony Mathyssen 
 p/a Noorderlaan 108 
 2030 Antwerpen 
 : 03/543.97.10 
  

mailto:info@vclbdewisselantwerpen.be
mailto:oc@virgomaria.be
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Schoolkalender 2021 - 2022     

 
 
 
woensdag 1 september 2021    Eerste schooldag 
 
vrijdag 17 september 2021               Septemberhappening  
                                                                                            
woensdag 6 oktober 2021                Pedagogische studiedag – Vrijaf  
 
maandag 1 november – zondag 7 november 2021 Herfstvakantie 
 
donderdag 11 november 2021    Wapenstilstand – Vrijaf 
 
vrijdag 12 november 2021                                                 Brugdag – Vrijaf  
 
vrijdag 24 december 2021                                                   Halve dag school! Namiddag vrijaf 
 
maandag 27 december 2021 - zondag 9 januari  2022 Kerstvakantie 
 
vrijdag 28 januari 2022     Facultatieve verlofdag – Vrijaf  
 
maandag 14 februari 2022                                                pedagogische studiedag – Vrijaf  
 
maandag 28 februari -  zondag 6 maart 2022  Krokusvakantie 
 
maandag 4 april - maandag 18 april 2022   Paasvakantie 
 
woensdag 4 mei 2022                                                        Pedagogische studiedag – Vrijaf  
 
donderdag 26 mei 2022     Hemelvaartsdag – Vrijaf 
 
vrijdag 27 mei 2022      Brugdag – Vrijaf  
   
maandag 6 juni 2022     Pinkstermaandag – Vrijaf 
 
vrijdag 10 juni  2022                                                            Tuinfeest              
 
donderdag 30 juni 2022                Laatste schooldag 
 

 


