SITUERING SCHOOL
Adres :
De Brulen 2
2370 Arendonk
014677754
Email / website :
secretariaat@basisschoolvoorheide.be
directie@basisschoolvoorheide.be
www.basisschoolvoorheide.be
Directie :
Erik De Vocht
Secretariaat :
Ann De Cocq
Silke Embrechts

SCHOOLBESTUUR
Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd
onderwijs. Het schoolbestuur is :
Gemeentebestuur – Vrijheid 29 – 2370 Arendonk – 014409092
De gemeenteraadsleden kan je vinden op www.arendonk.be

PERSONEEL
Directie

Erik De Vocht

directie@basisschoolvoorheide.be

Admin.

Ann De Cocq

secretariaat@basisschoolvoorheide.be

Silke Embrechts

secretariaat@basisschoolvoorheide.be

LO

meester Dave

goossensd@basisschoolvoorheide.be

Zwemmen

meester Robin

stoutenr@basisschoolvoorheide.be

ICT

meester Luc

hooyberghsl@basisschoolvoorheide.be

OKAN

juf Elien

smitse@basisschoolvoorheide.be

KLEUTERSCHOOL
1KA

juf Ann

verhoevena@basisschoolvoorheide.be

1KB

juf Ingrid

maesi@basisschoolvoorheide.be

juf Marleen

verwaestm@basisschoolvoorheide.be

juf Kristien

keersmaekersk@basisschoolvoorheide.be

juf Elien

smitse@basisschoolvoorheide.be

juf Katrien

vanhoudtk@basisschoolvoorheide.be

juf Leen

seelsl@basisschoolvoorheide.be

juf Kelly

beckersk@basisschoolvoorheide.be

juf Leen

seelsl@basisschoolvoorheide.be

juf Sabrina

mertenss@basisschoolvoorheide.be

juf Elien

smitse@basisschoolvoorheide.be

juf Karolien

leysk@basisschoolvoorheide.be

1KC
2KA
2K3K
3KA

Zorg

Kinderverzorgsters
Carine
Marie

LAGERE SCHOOL
1A

juf Christel

jespersc@basisschoolvoorheide.be

juf Joke

schuermansj@basisschoolvoorheide.be

1B

juf Annelies

helsena@basisschoolvoorheide.be

2A

juf Martine

hartsm@basisschoolvoorheide.be

2B

juf Els

carpentiere@basisschoolvoorheide.be

juf Joke

schuermansj@basisschoolvoorheide.be

juf Greet

gorisg@basisschoolvoorheide.be

juf Dorine

thijsd@basisschoolvoorheide.be

meester Herbert

helsenh@basisschoolvoorheide.be

meester Robin

stoutenr@basisschoolvoorheide.be

juf Sarah

vromanss@basisschoolvoorheide.be

meester Robin

stoutenr@basisschoolvoorheide.be

4B

meester Martijn

devochtm@basisschoolvoorheide.be

5A

meester Joren

blockxj@basisschoolvoorheide.be

meester Wannes

cuypersw@basisschoolvoorheide.be

5B

juf Elien

hooyberghse@basisschoolvoorheide.be

6A

juf Josée

heymansm@basisschoolvoorheide.be

meester Robin

stoutenr@basisschoolvoorheide.be

meester Gert

kinnaerg@basisschoolvoorheide.be

meester Robin

stoutenr@basisschoolvoorheide.be

juf Linda

vansweeveltl@basisschoolvoorheide.be

juf Katleen

marienk@basisschoolvoorheide.be

meester Robin

stoutenr@basisschoolvoorheide.be

juf Natasja

vandenkerkhofn@basisschoolvoorheide.be

3A
3B
4A

6B
Zorg

NCZ

Kath. Godsd. juf Tinne

delcroixt@basisschoolvoorheide.be

Isl. Godsd.

chougranif@basisschoolvoorheide.be

juf Fadila

Prot. Godsd. juf Mariska

gomezm@basisschoolvoorheide.be

KINDEROPVANG
Kinderopvang

Charlene en Elly

kinderopvang@basisschoolvoorheide.be

De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd vanaf 7.00 u ’s morgens. ’s Avonds
kunnen de kinderen in de school blijven tot 18.00 u.
Ook op woensdagnamiddag is er kinderopvang. Hiervoor moet online worden
ingeschreven op volgende link : https://forms.gle/orvWjA7PyW3tNUYo6
Bij aanwezigheid van meer dan 1 kind geldt de volgende financiële regeling per
begonnen halfuur :
€ 0,75 voor het eerste kind van het gezin dat aanwezig is
€ 0,50 voor het tweede kind van het gezin dat aanwezig is
€ 0,25 voor het derde kind van het gezin dat aanwezig is
gratis vanaf het vierde kind van het gezin dat aanwezig is

SCHOOLUREN
voormiddag

namiddag

studie LS

maandag

09.00 u – 12.15 u

13.15 u – 15.35 u

15.40 u - 16.10 u

dinsdag

09.00 u – 12.15 u

13.15 u – 15.35 u

15.40 u – 16.10 u

woensdag

09.00 u – 12.15 u

donderdag

09.00 u – 12.15 u

13.15 u – 15.35 u

15.40 u – 16.10 u

vrijdag

09.00 u – 12.15 u

13.15 u – 15.35 u

MIDDAGPAUZE
De leerlingen kunnen tijdens de middagpauze hun boterhammen opeten in de eetzaal.
Ze brengen zelf drinken mee naar school te geven in een goed sluitende hervulbaar
flesje.
Fruit geef je geschild en gesneden mee in een doosje.

GEZONDE VOEDING
Als school willen wij de kinderen gezonde voedingsgewoonten bijbrengen. Daarom
vragen we dat je je kind een “gezond tussendoortje” meegeeft. Woensdag is onze
“gezonderdag” en eten we alleen een gezond tussendoortje.
Jong geleerd is oud gedaan!

VERJAARDAGEN
In onze school vieren de leerkrachten samen met de kinderen hun verjaardag. Ze
trakteren met letterkoekjes en/of spelen samen een spel.
In het begin van het schooljaar wordt hiervoor een kleine onkosten bijdrage gevraagd
van € 2.00. Wie hiermee niet akkoord gaat, kan dit melden op het secretariaat.

AFVAL
Onze school is een MOS-school. Dit wil zeggen dat milieuzorg heel belangrijk is voor
ons en dat wij blijvende aandacht schenken aan het milieu. Eén van de maatregelen die
wij nemen is afval sorteren en zoveel mogelijk beperken. Zilverpapier, blikjes en
brikjes zijn daarom niet toegelaten.
Een brooddoos, koekjesdoos en hervulbare flesjes zijn een goed milieuvriendelijk
alternatief.

LICHAMELIJKE OPVOEDING
Kleuterschool
In de kleuterschool zijn er 2 lesuren bewegingsopvoeding. Hiervoor is geen speciale
(wel gemakkelijke) kledij en schoentjes nodig.
Lagere school
Tijdens de turnlessen dragen de leerlingen een blauw of zwart turnbroekje en een
T-shirt met het schoolembleem. Turnshirt kan in het begin van het schooljaar besteld
worden via het inlichtingenblad. Turn/sportschoenen moeten streepvrij zijn.
Juwelen zijn niet toegelaten tijdens de turnles.

ZWEMMEN
De kinderen van de 3de kleuterklas en de lagere school gaan om de 14 dagen zwemmen.
De prijs per lesuur bedraagt € 0,90. Voor de kleuters en het eerste leerjaar is het
zwemmen gratis.

BIBLIOTHEEK
In samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek kunnen de kinderen op donderdag
tijdens de middagpauze boeken ontlenen in de bibliotheek op school. Leerlingen van de
lagere school krijgen hiervoor een bibkaart. De kleuters en het 1ste en 2de leerjaar
bezoeken de bib in klasverband. Dit werkt leesbevorderend !
Het 4de, 5de en 6de leerjaar koppelen een bezoek aan de bibliotheek in het centrum
aan hun zwemlessen.

VERLOREN VOORWERPEN
Regelmatig verliezen kinderen hun spullen : brood- en koekendozen, sjaals,
handschoenen, mutsen, turngerief, brooddozen, jassen, ….
Voorzie zoveel mogelijk de kleren en de doosjes met de naam van je kind .
Ben je iets verloren ? Vraag na aan de klasleerkracht of op het secretariaat.

OUDERVERENIGING
De oudervereniging bestaat uit ouders van de leerlingen en/of sympathisanten van
onze school. Voor inlichtingen of om lid te worden, kan je steeds terecht bij de
voorzitter : Martin Hammer – oudervereniging.gbsvoorheide@hotmail.com

SCHOOLRAAD
De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal
onderwijsaangelegenheden.
Leden van de schoolraad zijn :
Voorzitter :

Kristien Keersmaekers

Secretaris :

Carine Moonen

Afg. Lok. Gem . :

Hildegarde Heymans
Carine Moonen

Afg. Personeel :

Ingrid Maes
Kristien Keersmaekers

Afg. ouders :

Elke Raeymaekers
Wendy Walschots

Afg. schoolbestuur :

Joke Segers

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Het schoolbestuur heeft zowel een preventieadviseur psychosociale belasting als een
vertrouwenspersoon aangesteld die bevoegd zijn voor het ontvangen en opvolgen van
klachten over grensoverschrijdend gedrag binnen de school.
Preventieadviseur psychosociale belasting : Heidi Schoofs
Vertrouwenspersonen school : Marleen Verwaest en Linda Vansweevelt

SCHOOLKOSTEN
Soorten kosten :
1. Materialen noodzakelijk voor het nastreven van de ontwikkelingsdoelen en
eindtermen (leerboeken, schriften, schrijfgerief,…) worden door de school
gratis ter beschikking gesteld. Een lijst van deze materialen vind je in het
schoolreglement.
2. De scherpe maximumfactuur
Dit zijn kosten die aangerekend worden voor o.a. schoolreizen, studiereizen,
toneel, film, zwembeurten (gratis voor kleuters en 1ste lj.), sportactiviteiten ….
Voor de kleuterschool mag hiervoor maximum € 45 per schooljaar aangerekend
worden en voor de lagere school maximum € 90 per schooljaar.
3. De minder scherpe maximumfactuur
Dit zijn de kosten die aangerekend mogen worden voor de meerdaagse
uitstappen. Voor onze school zijn dit de bosklassen van het 6de leerjaar naar
Durbuy.
4. De bijdrageregeling
Dit zijn kosten die aangerekend worden voor aangeboden diensten, materialen
die niet verplicht zijn. Hieronder vind je de diensten en materialen met de
prijzen die door de school dit schooljaar aangeboden worden.
- de aankoop van turnshirt : € 7.00 (3-6de lj) / € 9.00 (1-2de lj.)
- voor- en naschoolse opvang : zie kinderopvang
- dranken : zie middag
- klasfoto’s : € 2.00 - € 3.00
- fluovestjes kunnen het hele jaar door aangekocht worden
5. De basisuitrusting
Hiervoor wordt niets door de school te koop aangeboden. Een boekentas,
pennenzak, brooddoos,... voorzie je zelf.

Betalingen :
Alle betalingen gebeuren via een periodieke schoolrekening tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld. De gedetailleerde schoolrekeningen worden gemaakt van :
periode 1 : september-oktober
periode 2 : november-december
periode 3 : januari-februari-maart
periode 4 : april-mei-juni
De rekening wordt bezorgd samen met een overschrijvingsformulier. Gelieve binnen
de 14 dagen te betalen.
Betalingsmoeilijkheden :
Indien je problemen hebt om de rekeningen te betalen, kan je dit altijd bespreken
met de directeur of op het secretariaat. Er zal in overleg naar de best mogelijke
oplossing gezocht worden.
Onbetaalde rekeningen :
Indien rekeningen onbetaald blijven, wordt het stappenplan dat je terugvindt in het
schoolreglement gevolgd en kunnen wij de niet-verplichte diensten en materialen niet
meer aanbieden.
Onderwijscheque :
Ouders die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in gezondheidszorg of
ouders waarvan het gezinsinkomen lager is dan € 19957.16 verhoogd met € 3694.61
per bijkomend gezinslid of ouders die in schuldbemiddeling zijn komen hiervoor in
aanmerking.
Een onderwijscheque heeft een waarde van € 10. Met deze cheque kan je de
schoolrekening van je kind betalen. Je mag maximum 4 cheques aanvragen per
schooljaar per kind in het kleuter- en lager onderwijs.
Voor meer informatie kan je terecht op:
https://www.arendonk.be/leven/onderwijs/onderwijscheques/

BELANGRIJKE DATA 2020-2021
Pedagogische studiedagen :

23-09-2020
14-10-2020
20-01-2021
10-03-2021

Facultatieve verlofdagen :

12-05-2021
25-05-2021
26-05-2021

Infoavonden nieuwe kleuters :

05-10-2020 om 19.30 u
07-12-2020 om 19.30 u
09-03-2021 om 19.30 u
07-06-2021 om 19-30 u

Herfstvakantie :

31-10-2020 tot 08-11-2020

Kerstvakantie :

19-11-2020 tot 03-01-2021

Krokusvakantie :

13-02-2021 tot 21-02-2021

Paasvakantie :

03-04-2021 tot 18-04-2021

OHHemelvaart :

13-05-2021 tot 16-05-2021

Andere data worden meegedeeld op de maandkalender.
Door eventuele corona-maatregelen kan het zijn dat sommige data niet kunnen
doorgaan.

