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1. Welkom 

 

Beste ouders en kinderen 

 

Hartelijk welkom in onze school! Deze infobrochure vertelt heel wat over de afspraken 

en regels in onze school. Lees het aandachtig.  

Maandkalender + infoboekje + schoolreglement = georganiseerd schooljaar. 

Wij hopen dat uw kind zich snel thuis voelt in onze school. 

Directie en leerkrachtenteam 
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2. Wie is wie? 
 

De kleuterschool en de lagere school vormen samen één basisschool: het Virgo Maria-

instituut. 

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. Wij willen een eigentijdse basisschool zijn waar meisjes en 

jongens van 2,5 jaar tot 12 jaar naar school kunnen gaan. 

 

Kleuterschool:   

  Terlindenhofstraat 220 

  2170 Merksem 

    03/645 56 29 

    03/644 88 15 

    ann.verhoeven@virgomaria.be 

  Directie : Ann Verhoeven 

 

 

Lagere school: 

  Terlindenhofstraat 206  

  2170 Merksem 

   03/645 97 96 

   03/644 88 15 

   alena.vancamp@virgomaria.be 

  Directie : Alena Van Camp 

  

  

mailto:ann.verhoeven@virgomaria.be
mailto:alena.vancamp@virgomaria.be
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3. Een dag op school  

 

   

Vanaf 7u30 – 8u15: voorbewaking (blauwe poort over het bureau van de directie)  

 

De lessen starten stipt om 

8u30 voor 1L tot 6L 

Vanaf 8u15 gaan de leerlingen ineens naar hun klas. 

 

Leerlingen die te voet komen: via de blauwe poort gebouw A 

Leerlingen die met de fiets komen: via de poort aan de sportspeelplaats. 

 

Tussen de middag kan uw kind naar huis. 

Ophalen om 12u10 of gaat alleen naar huis (vanaf 4de leerjaar) 

Vanaf 13u15 gaat de schoolpoort terug open voor de thuiseters. 

 

Afhalen: 

1L: afhalen op speelplaats Wonderbos vanaf 15u15 (leerlingen voor de nabewaking of 

met een grotere broer of zus op school, worden opgehaald door juf Marleen aan het 

Wonderbos om 15u15 en naar de lagere school gebracht) 

2L en 3L afhalen op de sportspeelplaats vanaf 15u15 

4L tot 6L: afhalen blauwe poort (over directie) vanaf 15u15 

Fietsers worden afgehaald aan de sportspeelplaats. 

 

Woensdag: 12u10 nabewaking tot 13u10 aan het Wonderbos en dus af te halen via 

poort Nieuwdreef of blauwe poort sportspeelplaats. 

 

Nabewaking: 15u45 tot 17u45 eerst op de sportspeelplaats, later aan de put richting 

Wonderbos. 

 

Stille studie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15u45 tot 16u45 voor 

leerlingen van 5L en 6L. 
 

 

Ziek? Bel tussen 8u en 8u30  

   03/645.97.96   

of mail:  informatie@virgomaria.be 
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4. Afspraken en regels  

4.1 AFWEZIGHEDEN 

Leerplichtige kinderen (dit zijn leerlingen vanaf 5 jaar) moeten afwezigheden van meer 

dan drie opeenvolgende schooldagen wettigen met een medisch attest. 

Opgelet: ouders mogen slechts vier keer per schooljaar (briefjes Z1 – Z2 – Z3 – Z4) 

zelf een ziektebriefje schrijven van maximum drie opeenvolgende dagen.  Indien je 

kind op vrijdag en op maandag afwezig is, is een doktersbriefje 

verplicht.  

Afwezigheidsbriefjes vindt u achteraan in de agenda van uw kind.  

Afwezigheidsbriefjes 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 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.  

 

4.2 CLB   
Het CLB is een centrum voor leerlingbegeleiding met als opdracht bij te dragen tot het 

welbevinden van de leerling tijdens 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 informatie of een afspraak neemt u best contact op met onze zorgcoördinator An 

Heremans. 
 

Voor medische problemen kan u terecht bij onze schoolarts, Dieter Cloet. 
 

VCLB De Wissel-Antwerpen 

Campus Noord Merksem 

Gagelveldenstraat 54 

2170  Merksem 

03/640.38.90 

info@vclbdewisselantwerpen.be 
 

Openingsuren: 8u30 tot 16u - op maandag tot 18 uur 

Toegankelijk voor het publiek : 9 tot 12u en 13 tot 16u                       

Op maandag tot 18 uur - na afspraak 
 

Sluitingsperiodes: 

mailto:info@vclbdewisselantwerpen.be
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tijdens de wettelijke feestdagen 

tijdens de kerstvakantie; 2 dagen geopend (zie website)  

tijdens de paasvakantie 

tijdens de zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus 

 

4.3 CONTACTMOMENTEN 
  

Begin september: infoavond 

1ste oudercontact: voor de herfstvakantie  

2de oudercontact: voor de paasvakantie 

3de contactmoment: eind juni  

 

 

4.4 DRANKEN 

   

 

 

4.5 EERSTE COMMUNIE 
Dit is niet meer de verantwoordelijkheid van de school. 

Inschrijvingsmoment: dit wordt in de loop van het eerste trimester meegedeeld. 

 

 

4.6 EXTRA MUROSACTIVITEITEN 

 
 

3de leerjaar: boerderijklassen in Wortel van 15/05/23 t.e.m. 17/05/23.   

 

 

 

 

 
6de leerjaar: zeeklassen in de Panne, van 26/09/22 t.e.m. 30/09/22. 

 

 

 

 

 

 

Water in de drinkbus.  
Dit mag steeds bijgevuld worden in de klas. 
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4.7 GODSDIENST 

 
Wie je ook bent en wat ook je achtergrond is, in onze katholieke school 

is iedereen welkom.  

Samen leven in dialoog met elkaar vinden we belangrijk.  

 

Jezelf beter leren kennen en in dialoog kunnen gaan met wie je van mening verschilt: 

dat zijn belangrijke vaardigheden om bij te dragen aan onze samenleving. 

We verwachten dan ook dat al onze leerlingen met respect voor elkaar, actief  

deelnemen aan de godsdienstlessen en schooleucharistievieringen. Uitzonderingen 

hierop worden niet toegestaan. 

 

 

4.8 GROENE SCHOOL.... REINE SCHOOL 
 

Virgo Maria = groene school  

Respect voor planten en dieren.  

 

 

  

Afval in de juiste vuilbak! 

 

 

 

 

4.9 INSCHRIJVINGEN 
 

Inschrijvingen gebeuren via het “meld je aan” systeem. www.meldjeaan.be  

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. 

 

 

4.10 LUIZENPROJECT 
 

Leerlingen die besmet zijn, krijgen een brief mee. 

Strookje ingevuld terug meebrengen. 

 

 

http://www.meldjeaan.be/
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4.11 MEDISCH ONDERZOEK 
 

Onderzoek door schoolarts = verplicht. 

De onderzoeken gebeuren op school voor 1L en 4L. De onderzoeken voor 

6L gebeuren op het CLB. De vaccinatie gebeurt in 5L op school, steeds met 

toestemming van de ouders. Contactadres CLB – zie bij ‘nuttige adressen’. 

 

 

4.12 MIDDAGVERBLIJF 
De leerlingen eten in de eigen klas. 

Melk of water wordt aangeboden door de school. 

GEEN koffiekoeken, cornflakes, chocolade, chocoladekoeken, chips, snoep 

en kauwgom in de brooddoos! 

€1,40 per middag (toezicht en drankje). Komt op de rekening. 

 

4.13 MEDEDELINGEN - WEBSITE 
 

Bij het begin van de maand ontvangt u via mail een maandkalender.  

U vindt hem ook op de website: www.virgomaria.be.  

Wil je zelf een folder uitdelen? Info bij directie. 

 

 

4.14 NAMEN 
Kledij, jassen, brooddozen, boekentassen, turnpantoffels, zwemgerief, ........ zet op alles de 

naam van je kind. Zo kunnen wij makkelijk een 'verloren voorwerp' terugbezorgen. 

Verloren voorwerpen worden verzameld op een open rek aan onze eetzaal, beneden aan 

de trap.  

 

 

4.15 OUDERRAAD 
In onze school is een ouderraad actief. Afgevaardigden van de ouderraad zetelen ook in 

de schoolraad.  

 

 

4.16 PARKEREN 
 

Parkeren op parking over de school of op parking van sporthal Rode Loop.  

Ook in de Terlindenhofstraat zijn een aantal parkeerplaatsen. 

NIET parkeren voor de school! De politie deelt regelmatig boetes uit. 

Gelieve in de schoolomgeving uw rijgedrag aan te passen. 

 

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

 

In elke klas doet men toetsen. Toetsen worden mee naar huis gegeven. U 

kijkt de toetsen in, ondertekent ze en geeft ze terug mee naar school. 

 

4x per jaar een rapport + 2x oudercontact. 

 

 
 

4.18 REKENINGEN 
 

Elke maand: middagverblijf, zwembeurten, activiteiten, sportactiviteiten 

Moev,... 
U krijgt 15 dagen tijd om de rekening te betalen via uw bank.  

Voor langdurig openstaande rekeningen doen wij beroep op het 

incassobureau TCM die onze schuldvorderingen op zich neemt.  

 

 

 

4.19 ROOKVERBOD 
 

Vanaf 01/09/2008 geldt een totaal rookverbod binnen de gebouwen en op 

speelplaatsen in alle Vlaamse scholen voor iedereen die zich op het 

schooldomein begeeft. 

 

 

 

4.20 SECRETARIAAT 
 

Het secretariaat is telefonisch (03/645.97.96) bereikbaar  

tussen 8u00 -12u10 en 13u35 -16u30. 

Vragen kunnen ook steeds via: informatie@virgomaria.be 

 

 

4.21 SPORTIEVE SCHOOL 

 

Wij proberen elk schooljaar opnieuw een ‘sportieve school’ te zijn! 

Bewegingsopvoeding en zwemmen worden door alle leerlingen actief 

gevolgd.  

Lange haren bij elkaar binden. 

 

 

mailto:informatie@virgomaria.be
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Tijdens de gymlessen dragen de leerlingen het sportuniform van de school (zie nr. 4.25) 
 

Turngerief (en 1 paar reserve sportsokken) zit in de groene turnzak.  
 

2 sportdagen: wintersportdag (schaatsen in 2de trimester) en zomersportdag 

(sportcentrum in Peerdsbos in 3de trimester). Deelnemen aan de twee sportdagen is 

verplicht. 
 

Alle leerjaren gaan zwemmen 

3de leerjaar = gratis. 

€1 per zwembeurt (schoolrekening) 

 
 

De meisjes dragen tijdens die activiteit een badpak uit één stuk (geen bikini). De 

jongens dragen een zwembroek (geen zwemshort). Om de herkenbaarheid van onze 

kinderen in het zwembad te vergemakkelijken, dragen alle leerlingen een gele 

badmuts. 

Deze kan u eventueel aankopen op het secretariaat. 

 

 

Niet meezwemmen of turnen? Verwittig de turnleerkracht. 

Breng een doktersbewijs mee. 

 

 

 

4.22 SCHOOLTOESLAG = groeipakket (STUDIETOELAGE) 

Wie hier recht op heeft, ontvangt de toeslag automatisch in de loop van het najaar. 

Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag meer in te dienen. 

 

 

4.23 TIJDSCHRIFTEN 

 

U hebt in het begin van het schooljaar de mogelijkheid om een 

abonnement te nemen op verschillende tijdschriften en/of leesboekjes.  

Dit is geen verplichting! 
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4.24 UNIFORM 

 

De jongens en meisjes van de lagere school dragen alle dagen het uniform van onze 

school. Voor alle duidelijkheid geven we hieronder nog eens de voorschriften op een rijtje. 

De leerkrachten en de directie houden toezicht op het naleven van de voorschriften. 

 

De meisjes dragen een uniformrok of bermuda, de jongens een bermuda.  

Tussen 15 oktober en Pasen is een lange broek toegelaten, zowel voor jongens als meisjes. 

 

rok: marineblauwe stof  - verplicht voorgeschreven model te koop bij ‘Jiff’ - 

Bredabaan 525/A - Merksem  

korte broek: marineblauw bermudamodel - verplicht voorgeschreven model te koop bij 

‘Jiff’ - Bredabaan 525/A - Merksem 

polo:  effen wit met opgezet kraagje, korte mouwen, borstzakje met kenteken van de 

school - verplicht voorgeschreven model te koop bij ‘Jiff’ - Bredabaan 

525/A - Merksem 

truien:  marineblauwe vest met kap met ingeweven kenteken van de school  - verplicht 

voorgeschreven model te koop bij ‘Jiff’ - Bredabaan 525/A - Merksem 

lange broek:  effen donkerblauw klassiek model in stof of fluweel zonder gekleurde stiksels 

(geen jeans of legging)  

sous-pull: effen wit of donkerblauw (mag alleen gedragen worden onder de polo in de 

winterperiode: 15 oktober - Pasen) 

jassen: effen marineblauw (geen opvallende voering, geen gekleurde stiksels, ritsen of 

tekeningen) 

muts/sjaal/handschoenen: effen donkerblauw, grijs of wit 

kousen/sokken  effen donkerblauw, grijs of wit – niet in sandalen 

schoenen/laarzen:                donkerblauw, zwart, grijs, bruin, beige of wit 

sandalen: donkerblauw, zwart, grijs, bruin, beige of wit (geen slippers) 

haarlinten: donkerblauw of wit 

turnuniform:  groene school T-shirt met opdruk en blauwe turnshort – verplicht model: Aan 

te kopen op het secretariaat 

witte turnpantoffels (zonder veters), witte sokken 

Het turngerief wordt opgeborgen in een groene turnzak. – verplicht model: 

Aan te kopen op het secretariaat 

zwemmen: badpak (meisjes) of zwembroek (jongens) en gele badmuts (kan aangekocht 

worden op het secretariaat) 

Lange broeken, sous-pulls, jassen, muts/sjaal/handschoenen, schoenen kan u aankopen 

in een winkel naar keuze. 

 

Het turnuniform kan steeds bijbesteld worden via het secretariaat: 

adminsitratie@virgomaria.be  
 

Wij verwachten van alle leerlingen, zowel jongens als meisjes, dat zij netjes naar school 

komen. Een verzorgde haartooi (geen hanenkam, geen ingeschoren figuren en symbolen) 

hoort daar ook bij. Juwelen laten we thuis.  

Alle kledingstukken worden duidelijk voorzien van de naam van uw kind. Jassen en vestjes 

voorzien van een lus a.u.b.  

 

mailto:adminsitratie@virgomaria.be
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De leerlingen brengen nooit een gsm mee naar school. Dit kan in uitzonderlijke gevallen 

met toestemming van de directeur voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. 

U laat dit weten aan de klasleerkracht of stuurt een mail naar ls@virgomaria.be 

Gsm-gebruik door de leerlingen is niet toegelaten op het schooldomein. 

 

Wij verwachten van alle leerlingen dat zij zorgdragen voor het uniform en dat de 

voorschriften nauwkeurig opgevolgd worden.  

 

 

4.25 VEILIGHEID 

Kinderen die met de fiets naar school komen, stallen deze in de fietsenbergingen 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. Leerlingen zorgen dat ze hun fiets vastleggen met een degelijk fietsslot! 

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 en het pad naar de kleuterschool (Wonderbos) wordt tijdens de 

schooluren niet gefietst. Zo vermijden we ongelukken. Dank je wel voor jullie begrip. 

 

 

4.26 VERJAARDAGEN  

Trakteren voor je verjaardag mag, maar is zeker niet verplicht. Als je trakteert 

kies dan voor een gezond tussendoortje (fruit of een droge koek) of een boek 

of een klein gezelschapsspelletje voor de klas. 

 

Je brengt 1 traktatie mee, GEEN zakjes met allerlei in, en zeker GEEN drank! Ook 

zeker geen geschenkjes, snoeptorens of andere "dure" cadeaus! Als dit toch 

gebeurd wordt dit terug meegegeven naar huis. 

 

 

  

mailto:ls@virgomaria.be
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4.27 VOOR- EN NABEWAKING 

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

Wie vroeger naar school komt, gaat naar de voorbewaking (vanaf 7u30).  

De leerlingen van het 1ste leerjaar gaan naar de voorbewaking in het Wonderbos. 

Leerlingen van de lagere school verblijven NOOIT zonder toezicht op de speelplaats voor 

8u00. Wie voor 8u00 op school is, gaat naar de voorbewaking. 
 

Na schooltijd worden de kinderen op school opgevangen tussen 15u15 en 17u45. Heb je 

voor 7u30 of langer dan 17u45 opvang nodig? Dan werken wij samen met de IBO - Peli.  
 

Voor de nabewaking betaalt u vanaf 15u45 tot 17u45 1 euro per begonnen halfuur. De 

vergoeding wordt verrekend via de schoolrekening. Wanneer u uw kind te laat komt 

afhalen, (na 17u45 en ’s woensdags na 13u10) wordt een vergoeding van 5 euro per 

kwartier/per kind aangerekend. 
 

Op woensdag is er nabewaking voorzien tot 13u10. Hiervoor betaalt u 1 euro.  
 

Wat is een IBO?  

Een IBO is een initiatief voor buitenschoolse opvang. Leerlingen van het eerste 

kleuterklasje tot en met het zesde leerjaar kunnen in deze opvang terecht:  

 

Buitenschoolse kinderopvang PELI 

Terlindenhofstraat 150 – 2170 Merksem 

Ellen H.: 0499 52 31 59 

 

Opvanguren IBO 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 

Het IBO 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 het IBO brengen.  

Het kind valt onder de verantwoordelijkheid van de school tot het kind aan het IBO 

arriveert.  

De school staat in voor het verwittigen van de ouders. 

De school vult een standaard inlichtingenformulier in, zodat het IBO over voldoende 

gegevens beschikt.  
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Brengen van kinderen 

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

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

onder de verantwoordelijkheid van IBO 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 IBO Peli aan 

de school opgehaald en naar het IBO gebracht. De kinderen vallen onder de 

verantwoordelijkheid van IBO Peli.  

 

De kinderen eten ’s woensdags altijd in het IBO.  

 

4.28 ZORGBEGELEIDING 

 
Juf An Heremans neemt samen met andere zorgleerkrachten het zorgbeleid van de school 

ter harte. Voor specifieke vragen rond de begeleiding van uw kind kan u bij haar terecht: 

an.heremans@virgomaria.be  

 

  

mailto:an.heremans@virgomaria.be
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5. Nuttige adressen  
 

 Virgo Maria-instituut / kleuterschool        

 Terlindenhofstraat 220   

 2170 Merksem 

 : 03/645.56.29            

 : 03/644.88.15 

 : ann.verhoeven@virgomaria.be 

 

 CLB De Wissel – campus Noord, vestiging Merksem   

 Gagelveldenstraat 54 

 2170 Merksem 

 : 03/640.38.90 

 : 03/646 81 44 

 : Merksem2@clb-net.be   

 

 Oudervereniging Virgo Maria 

 : virgomaria.or@gmail.com 

 

 schoolbestuur: 

 KOBA NoordkAnt vzw 

Nooitrust 4  

2390 Malle  

: 03 304 91 00 

 

  IBO Peli 

Voluntas vzw 

Terlindenhofstraat 150  

2170 MERKSEM 

: 03 201 33 36 of 03 201 32 82 

 buitenschoolse.kinderopvang@stad.antwerpen.be 

 

  

mailto:oc@virgomaria.be
mailto:buitenschoolse.kinderopvang@stad.antwerpen.be
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Schoolkalender 2022 - 2023     
 
 
 
donderdag 1 september 2022    Eerste schooldag 
 
dinsdag  6 september 2022     Infoavond 1L – 2L – 3L 
 
donderdag  8 september 2022       Infoavond 4L – 5L – 6L 
  
vrijdag 16  september 2022                            Septemberhappening  
 
woensdag 21 september 2022                                          pedagogische studiedag- Vrijaf   
 
maandag 26 september – vrijdag 30 september2022 Zeeklassen 6L 
                                                                                              
maandag 3 oktober 2022                Facultatieve verlofdag – Vrijaf  
 
maandag 31 oktober - zondag 6 november 2022            Herfstvakantie 
 
woensdag 9 november 2022                                               Fluo-dag merksem 
 
donderdag 10 november 2022    pedagogische studiedag-Vrijaf 
 
vrijdag 11 november 2022                                                 Wapenstilstand – Vrijaf 
 
maandag 26 december - zondag 8 januari  2023  Kerstvakantie 
 
vrijdag 27 januari 2023                Facultatieve verlofdag – Vrijaf  
 
maandag 20 februari -  zondag 26 februari 2023            Krokusvakantie 
 
vrijdag 10 maart 2023                                                       pedagogische studiedag – Vrijaf 
 
maandag 3 april - zondag 16 april 2023             Paasvakantie 
 
maandag 1 mei 2023                                                         feest van de arbeid – Vrijaf  
 
maandag 15 mei – woensdag 17 mei 2023   Boerderijklassen 3L 
 
donderdag 18 mei 2023               Hemelvaartsdag – Vrijaf 
 
vrijdag  19 mei 2023      Brugdag – Vrijaf  
   
maandag 29 mei 2023     Pinkstermaandag – Vrijaf 
 
vrijdag 2 juni 2023                                                              Tuinfeest 
 
donderdag 29 juni 2023                                                      proclamatie 3K en 6L           
 
vrijdag 30 juni 2023                           Laatste halve schooldag 
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7. Personeel lagere school  

 

Klas  Leerkracht  
1LA Juf Noemie  

1LB Juf July 

Juf San (woensdag) 

1LC 

 

Juf Sara  

Juf San (maandag en vrijdag namiddag) 

2LA Juf Karen S. 

Juf Martine (woensdag) 

2LB Meester Jelle 

2LC Juf Annelies 

3LA Juf Nele  

Juf Sofie (vrijdag namiddag) 

3LB Juf Els 

Juf Sofie (dinsdag en donderdag namiddag) 

3LC Juf Marissa  

Juf Sofie (woensdag) 

4LA Juf Sandra 

4LB Juf Ann 

Juf Martine (dinsdag – en vrijdagnamiddag) 

4LC Juf Eline 

5LA Juf Inge 

5LB 

5LC 

Juf Mieke 

Juf Chiara en meester Brent 

6LA Juf Kirsten 

6LB 

 

6LC 

Juf Karen R. 

juf Inés (vrijdag) 

Meester Grégory 

 

ZOCO 

Beleidsondersteuner 

 

Juf An 

Juf Véronique 

Zorg  Juf Martine 

Zorg Juf Sofie 

Zorg 

Zorg  

Zorg 

Juf Liesbeth 

Juf San 

Juf Inés 

 

LO 

 

Juf Nancy 

Meester Sander 

Juf Kim (vervangen door meester Yannick tot kerst) 
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ICT Meester Sander en juf Véronique 

PREV ADV Juf Nancy 

SECR Juf Stacey 

Juf Eva 

Juf Vanessa 

DIR Juf Alena LS en juf Ann KS 
 

    

    

 


