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   1. VOORWOORD - PEDAGOGISCH PROJECT - ZILL  

   

 

Beste ouders, 

 

Onze meer-dan-100-jarige St.-Maartenschool van Hombeek is er één 

voor het leven, nu en later!  We wensen dat iedereen zich thuis voelt.  

Elk kind willen we met veel warmte en respect kansen bieden om 

hoofd, hart en handen te ontwikkelen. We willen een harmonische 

ontwikkeling van elk kind nastreven. Daarom willen we samen met jou 

een school maken: 

 

- waar het kind centraal staat 

- die over de christelijke waarden eigentijds wil dialogeren 

- die eigen indentiteit vorm wil geven, bewaren en benutten 

- waar degelijk onderwijs troef is 

- die steeds aan vernieuwing werkt 

- die aandacht geeft aan creativiteit 

- die orde en beleefdheid eist 

- die werkt aan natuur- en milieubeleving 

- die waardering toont voor techniek 

- die sportief is 

- die opvoedt tot zelfstandigheid 

- die sociaal voelende mensen wil vormen 

- die de ouders als partners betrekt bij het opvoedingsproject  

    

 

Wij zijn ervan bewust dat dit geen gemakkelijke taak is.  Bij vragen en 

problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.   

We danken dan ook iedereen die wil mee bouwen aan deze school met 

een hart.  Onze deuren staan wijd open! 

Aan jou en je kinderen zeggen we: 

 

Wij zijn blij dat je er bent! 

 

Mevrouw Elsie en meneer Dirk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een nieuw leerplan ontwikkeld:  

 

ZILL: ‘Zin In Leren, Zin In Leven’. 

Alle vrije, katholieke scholen zijn verplicht dit leerplan stapsgewijs 

tegen ten laatste 1 september 2020 te integreren en ermee aan de slag te 

gaan.  

Wij opteren om vanaf dit schooljaar het leerplan actief te 

implementeren in de klas- en schoolwerking. 

Met het leerplan ZILL krijgen de leraren een duidelijk, helder 

gestructureerd, sterk vereenvoudigd en hedendaags ordeningskader van 

lesdoelen aangereikt. De leraar krijgt meer eigenaarschap over het 

leerproces, de school kan optimaal inspelen op haar eigen context.  

Zill streeft kwaliteitsvol onderwijs na door aan elk kind en zijn unieke 

talenten maximale ontplooiingskansen te bieden. 

 

Wens je hierover meer te weten?  

Neem een kijkje op: https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/


   2. DAGINDELING – BUITENSCHOOLSE OPVANG 

 

 

AANDACHT!   

Wij organiseren een actieve woensdagnamiddagopvang op school 

van 12.10 u tot 17 u !!! 

 

morgenopvang: vanaf  7 u  in de refter (via hellend vlak of trapjes 

kleuterrefter) 

   (-3,5-jarigen worden vanaf 8 u ook in  hun eigen       

klaslokaal opgevangen door hun eigen juf) 

 

voormiddag:  van 8.25 u tot 12.10 u 

 

speeltijd:  van 10.05 u tot 10.25 u   

 

middag:  12.10 u: boterhammetjes in de refter 

         (brooddoos verplicht) 

13.00 u: middagpauze: (thuisetertjes niet vroeger  

              op de speelplaats aub) 

 

namiddag:   van 13.20 u tot 15.30 u 

 

speeltijd:  van 14.10 u tot 14.30 u 

 

avondtoezicht: van 15.30 u tot 18.00 u in de refter of buiten; 

   “studie” bewaking in de grote refter 

 

woensdagnamiddagopvang: van 12.10 u tot 17 u (boterhammetjes en 

wanneer je kind langer in de namiddagopvang blijft, een stuk fruit of   

snack voorzien). Er is water of (choco-)melk.  

 

   Maak alleen gebruik van de refter, de avond- en de morgenopvang als  

het echt niet anders kan.  

Bij problemen kan je de toezichters bereiken van 7.00 tot 8.00 u en 

van 15.45 tot 18.00 u op het nummer 0477/54 18 88.  

Op woensdag tussen 12.10 en 17 u.  
 

Buitenschoolse opvang: tijdens alle vakanties en voor alle Mechelse 

kinderen (bel 015/29 83 69) 

- in ’t Oud Moederhuis: Maurits Sabbestraat 119  te Mechelen   

- in het dorpshuis te Leest 

   Voor alle vormen van kinderopvang kan je terecht op: 

www.kinderopvangwijzer.be/meldpunt/mechelen (tel. 015/29.83.24) 

of  vraag een babysitter bij de gezinsbond van Hombeek: 

Lindsay Bogaerts: 0472/ 66 51 96, bogaerts.lindsay @gmail.com of via 

www.kinderoppasdienst.be 

 

 

 

 

 



   3. VOOR DE EERSTE KEER NAAR DE PEUTERKLAS 

 

1. Instapperiode: 

Achteraan deze brochure kan je lezen wanneer je kan inschrijven.  

Wees er zeer spoedig bij!  De peuters kunnen dan naar school vanaf het 

instapmoment na hun 2,5 jaar: na de herfst-, kerst-, 1 febr., krokus-, 

paas- hemelvaarts- of zomervakantie. 

 

2. Je peuter goed voorbereiden; enkele nuttige tips:  

- We nodigen je graag uit op onze “kijkdag” voor de peuters op 

donderdag 19 december 2019, woensdag 1 april 2020 en donderdag 27 

augustus 2020 telkens tussen 17 en 19 uur en/of op het schoolfeest op 

zaterdag 6 juni 2020. 

Indien je op deze dagen niet kan aanwezig zijn, is een persoonlijk 

bezoek na een telefoontje mogelijk  

(directie: 0473/22 12 12 of 0494/16 13 03) 

- Kom eens met je kind naar de ingang van de St.- Maartenschool om 

andere schoolgangertjes te zien binnengaan of buitenkomen; of breng je 

peuter mee om broer, zus of buurkind af te halen. Zo kan je samen met 

je peuter de klas bezoeken (best als er nog peuters aanwezig zijn).   

Het schoolgaan wordt dan een verlangen. 

- Vertel je peuter af en toe iets over school.  Laat andere kinderen iets 

vertellen over de vele activiteiten, de juf, de klasgenoten,...  

- Geef juiste informatie: hanteer de kleuterleidster bv. nooit als 

“boeman” bij onaanvaardbaar gedrag van je kind! 

- Koop vooraf samen een schooltasje.  Laat je peuter er ook mee spelen. 

Zo wordt het een vertrouwd voorwerp, een stukje veilige thuis. 

- Maak je kind gewoon aan de vaste uren (bv. op tijd opstaan, een goed 

ontbijt nemen,...) 

- Breng ook de allerkleinste peuters regelmatig naar school.  

Ze leren al veel! 

- Indien je peuter nog niet zindelijk is, raden we aan met halve dagen te 

starten.   

 

3. Eindelijk naar de Sint-Maartenschool: een belevenis! 

- Trek je kind gemakkelijke kledij aan en degelijke kinderschoenen. 

- Breng gerust je peuter aan de hand tot in de klas en wissel enkele 

woorden met de kleuterleidster.  Vertel eventueel enkele 

bijzonderheden over je kind (voorkeur van speelgoed, liedjes, eten...) 

- Tranen bij het afscheid mag.  Maar: het is belangrijk dat je als ouder 

kort en rustig afscheid neemt.  Hoe langer je het rekt, hoe moeilijker je 

het voor je kind maakt. 

- Een troeteldier of lievelingsvoorwerp naar school meebrengen is zeker 

zinvol.  Dit maakt afscheid nemen voor je peuter eenvoudiger.  

- Beginnen met een halve dag is best mogelijk en soms wenselijk.  

Slapen op één van onze kinderbedjes is ook mogelijk. 

- Gelieve steeds een zakdoek en reservekleren in de boekentas van je 

peuter te stoppen. Deze blijven dan op school. 

 

 

Voor alle verdere inlichtingen kan je steeds terecht op school. 

  



   4. AFSPRAKEN - KLACHTENREGELING 

 

Te laat: 
Leerlingen komen steeds tijdig naar school.  Laatkomers storen het 

klasgebeuren.  Ook bij de kleuters!  Wie uitzonderlijk te laat komt, 

verontschuldigt zich met de reden bij de klasleerkracht.  Als de 

schoolpoort op slot is, moet je via het tuinpoortje bij de directeur een 

“jammer-maar-te-laat-briefje” halen. 

 

Binnenblijven:  Wanneer leerlingen wegens herstel na een ziekte 

moeten binnenblijven of niet mee kunnen turnen of zwemmen, 

bezorgen zij een briefje van de ouders aan de leerkracht. 

 

Ziekte – Afwezigheden -  Aanwezigheid kleuters: 

Zo vlug mogelijk de leerkracht of directie verwittigen (niet via sociale 

media).  Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek 

dan is steeds een doktersbriefje vereist.  Voor ziekte tot en met drie 

dagen volstaat een briefje van de ouders.  Dit kan echter slechts vier 

keer per schooljaar … vanaf de vijfde keer is steeds een doktersbriefje 

vereist.  Doktersbezoeken indien mogelijk buiten de lesuren plannen. 

Voor andere afwezigheden steeds de directeur raadplegen. Afwezigheid 

omwille van een extra vakantiedag kan echter nooit!  Kleuters zijn niet 

schoolplichtig; bij afwezigheid is dus geen briefje of telefoon nodig.  

De ouders van onze kleinste kleuters engageren zich echter 

uitdrukkelijk om deze zo veel als mogelijk naar school te brengen.   

Dit is essentieel voor een succesvolle schoolloopbaan! 

 

Tijdelijk onderwijs aan huis:  Als een langdurig zieke kleuter of 

leerling meer dan 21 kalenderdagen (minstens halftijds) afwezig is en 

de arts het toelaat, worden wekelijks vier lestijden onderwijs thuis 

gegeven. Een chronisch ziek kind kan thuisonderwijs krijgen  

vanaf 9 halve dagen afwezigheid. Langdurig zieke kleuters en 

leerlingen kunnen ook synchroon internetonderwijs volgen via 

www.bednet.be. 

 

Orde en tucht:  De leerlingen dienen mondelinge en schriftelijke 

richtlijnen van alle leerkrachten en ander personeel nauwgezet te 

volgen. Een gekregen straf wordt door de ouders nooit gecontesteerd.  

Klachten bij de directie zijn mogelijk indien geen oplossing werd 

gevonden.  De directie kan een leerling schorsen of uitsluiten volgens 

de richtlijnen in omzendbrief BaO/2014/04: “preventieve schorsing, 

tijdelijke en definitieve verwijdering van leerlingen in het lager 

onderwijs…”.Ter inzage op school of te raadplegen via Google. 

 

Indien je kind uitzonderlijk ’s middags de school verlaat; noteer dit dan 

vooraf in de schoolagenda. 

 

Nederlands:  De ouders moedigen hun kinderen aan zowel binnen als 

buiten de school Nederlands te leren. 

 

Boek of iets anders vergeten: 
Leerlingen en/of ouders mogen na 15.25 uur niet meer naar de klassen! 



 

Verloren voorwerpen:  Kan men terugvinden in onze inkomhal. 

 

Waardevolle voorwerpen:  o.a kaarten of andere 

prentjesverzamelingen enz.: thuis laten! Het gebruik van GSM zonder 

toestemming van de leraren is niet toegestaan. 

 

Wijziging van leerlinggegevens:  zoals adres, telefoon, email van 

ouders e.d. zo vlug mogelijk melden op ons secretariaat of bij de  

directie.  Alle persoonsgegevens worden volgens de privacy-wetgeving 

behandeld. 

 

Afhalen: Mogen wij vragen dat je de kinderen opvangt buiten aan de 

poort.  De zone vóór de poort vrijlaten!  Zo kunnen de rijen de school 

ordentelijk verlaten.  Het zebrapad gebruiken en zeker niet parkeren op 

de stoep zijn alvast twee goede voorbeelden voor onze kinderen. 

 

Fietsen:  Ouders zien erop toe dat de fietsen van hun kinderen in orde 

zijn. Fietsslot verplicht voor 5
de

 en 6
de

 leerjaar. Een fietshelm  en een 

fluohesje/fluohoes zijn verplicht en koop je zelf aan.  Helm correct 

afstellen op het hoofd! 

 

Te voet naar school: Tussen de herfst- en krokusvakantie dragen al 

onze voetgangers verplicht een fluohesje/fluohoes. Zelf aan te kopen.  

 

Kleding-hygiëne: 
Kinderen moeten netjes gekleed en gekapt naar school komen.  Het is 

zeer wenselijk “losse” kledingstukken te voorzien van initialen: jas, 

hesje, muts, sjaal, handschoenen; eveneens turn- en zwemkledij, 

drinkbus, brood- en koekendoos. Uit veiligheidsoverwegingen zijn 

slippers verboden op school. 

 

Hoofddeksels (petten, sjaals, hoofddoeken, mutsen …):  

zijn in de klassen, sportzaal en de refter niet toegelaten. 

 

Turn- en zwemkledij: Turnkledij met logo kan altijd op school 

aangekocht worden. Liefst tijdens de grote vakantie op vrijdagen van  

19 u tot 20 u. Een t-shirt kost € 12; een broekje eveneens € 12.  Witte 

turnpantoffels zonder veters zelf in de winkel aankopen aub.  

De betaling van nieuwe turnkledij wordt aangerekend via de 

schoolrekening.   Zwemkledij zelf aankopen: aansluitend aan het 

lichaam (dus bv. geen losse short).  Opgelet: zwemmen alleen voor het 

2
de

 lj en achterblijvers!  

 

Drank en snoepgoed – gezondheidsbeleid: 

De kinderen mogen alleen niet-bruisend water meebrengen in PET-

flesjes of in drinkbussen.  Dus geen glas of blik. 

Alle andere drank laten we thuis. Wij moedigen aan om drinkbussen of 

herbruikbare flesjes te gebruiken.  Water van de drankfontein is 

natuurlijk ook gezond en goedkoop. ‘s Middags is er water,(choco-) 

melk of thee te verkrijgen; alsook verse soep tussen de herfst- en de 

krokusvakantie. Een koek zonder papier meegeven in een 



koekendoosje voor de speeltijd mag; geen chocola aan de buitenkant.  

Het volledige gezondheidsbeleid is ter inzage op school. 

 

Fruit: Op woensdagen geen koek meegeven; wel een stuk fruit of 

groente. Geef dit voor de kleuters “etensklaar” mee. Op andere dagen 

wordt fruit of groente ook sterk aanbevolen voor de speeltijd of het 

dessert ‘s middags. 

 

Verjaardagen:  Geen uitnodigingen voor feestjes op school laten 

uitdelen; ook niet op de speelplaats!  Wil je kind trakteren?...Kies dan 

voor een gezelschapsspel voor de ganse klas, een boek voor de klasbib, 

fruit of groeten. Snoep of  cake kan, maar draagt onze voorkeur niet.  

Snoep of cake wordt zeker niet tijdens de speeltijd opgegeten. 

 

Roken:  Er geldt een totaal rookverbod op het ganse schooldomein. 

 

Klachtenregeling: 

Ouders die ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of 

gedragingen van personeelsleden, kunnen contact opnemen met Elsie 

Van Borm of Dirk Buelens.  Samen zoeken we dan naar een oplossing.  

Als dit niet tot een oplossing leidt, kunnen deze ouders hun klacht 

sturen naar: Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 

Guimardstraat 1, 1040 Brussel, 02/507 06 01, 

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

   5. HUISWERK – SCHOOLAGENDA - TOETSEN 

 

Huiswerk: 
De klaseigen afspraken i.v.m. huiswerken en lessen worden aan de 

ouders meegedeeld tijdens de info-vergadering van dinsdag 10 

september 2019. 

Op woensdagen en vrijdagen worden er minder opdrachten meegegeven 

zodat de kinderen voldoende tijd hebben voor ontspanning. 

 

Schoolagenda: 
Elke dag worden de lessen en/of taken ingevuld.  Mogen wij vragen de 

schoolagenda wekelijks te handtekenen.  Hij kan ook gebruikt worden 

om een vraag of bericht door te geven aan de titularis. Niet via sociale 

media a.u.b. 

 

Toetsen:  
Worden telkens met de leerlingen meegegeven zodat je de leerprestaties 

op de voet kan volgen.  Graag gehandtekend terug op school. 

 

  



   6. RAPPORT – OUDERCONTACTEN – GETUIGSCHRIFT - ZITTENBLIJVEN 

 

Rapport: 
Deze houden je op de hoogte van de evaluatie van de prestaties.  Een 

positieve waardering stimuleert je kind.  De rapporten komen toe op: 

25 oktober  - 20 december -  3 april – 29 juni 

 

Oudercontacten: 
- Op 10 september worden in een klassikale infovergadering de 

klasgewoonten uitgelegd (kleuters 19 uur; lager 20 uur). 

- De vorderingen van de leerlingen en kleuters worden met u eveneens 

besproken op twee individuele contactavonden: 

            20 en 21 november en  

            13 en 14 mei  (uitgezonderd 6
de

 leerjaar) 

Het 6
de  

leerjaar  heeft oudercontacten op 19 en 20 februari.  

Deze twee halfjaarlijkse individuele oudercontacten zijn verplicht.  De 

ouders contacteren zelf de school indien ze niet kunnen komen om een 

andere afspraak te bekomen. 

- Tussentijds is elk gesprek steeds mogelijk na een seintje. 

 

Getuigschriften basisonderwijs: 
De klassenraad (= leerkrachten 5

de
 en 6

de
, zorgcoördinator en de 

directie) oordeelt autonoom of een leerling de doelen heeft bereikt om 

een getuigschrift te bekomen. Beroep schriftelijk op school bezorgen 

vóór 4 juli e.k.  

 

Zittenblijven: 

De ouders beslissen bij overstap van kleuterniveau naar 1
ste

, van 6
de

 

naar secundair en van gewoon naar BuBao.  Over alle andere 

overgangen (bv. van 1
ste

 naar 2
de

) beslist de school. Overleg en 

grondige verantwoording zijn natuurlijk altijd aangewezen!  

 

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering: 

Bij overgang naar secundaire school en bij schoolverandering draagt 

onze school de leerlingengegevens over aan de nieuwe school. Ouders 

kunnen zich hiertegen verzetten. 

 

 

 

  



   7. ZORG – CLB – EXTERNE ZORGVERLENERS - PESTEN 

 
Zorg: 

In de Sint- Maartenschool willen we alle kinderen helpen naar een 

optimale ontwikkeling op alle vlakken.  In dat hele proces zien we de 

ouders als een onmisbare partner.  

 

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan 

de directie, leerkracht of zorgcoördinator.  Indien kinderen meer 

gerichte individuele begeleiding nodig hebben (ook na langdurige 

ziekte of verhuis), verwachten we dat de ouders ingaan op onze vraag 

tot samenwerking.   

 

Meester Koen is zorgcoördinator.  Ouders, leerkrachten en kinderen 

kunnen met alle zorgvragen op school bij hem terecht.  

Tel: 015/41 55 33   (school)     zorg@sintmaartenschool.be  

 

 

Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) - Het Kompas: 

Vijfhoek 1 bus1A,  2800 Mechelen  015/41.89.11 

mechelen@clbkompas.be  

 

Het CLB krijgt de contactgegevens van alle leerlingen en ouders. 

Zij werken discreet en gratis.  

Als de school advies wenst rond een leerling of wil dat het CLB een 

leerling begeleidt, dan bespreken we dit vooraf met de ouders. 

De begeleiding situeert zich op 4 domeinen: 

 

Onderwijsloopbaanbegeleiding: 

schoolrijpheid, overstap naar buitengewoon onderwijs, 

keuzemogelijkheden in het secundair, problematische afwezigheden,… 

 

Leren en studeren: 

zwakke schoolresultaten, hoogbegaafdheid, leerstoornissen bv. 

dyslexie, gebrek aan aandacht, remediëringsmogelijkheden, … 

 

Psycho-sociaal functioneren: 

opvoedingsvragen, relationele problemen, faalangst, schoolmoeheid, 

sociale vaardigheden, angst om naar school te gaan, pesten, … 

 

Preventieve gezondheidszorg: 
gezonde levensstijl, opvolgen van groei en ontwikkeling, medische 

onderzoeken, inentingen,…  

 

Bij een schoolverandering worden de leerlingengegevens overgedragen 

naar de nieuwe school tenzij de ouders zich daar expliciet tegen 

verzetten. 

 

CLB-team:  

Ankermedewerker: Ann Van ’t veld. 

Verpleger: Arie Vermeulen 

Dokter: Mich Lambrecht 

mailto:zorg.sms@telenet.be


   Ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant 

   Voor onze leerlingen met SOB (Speciale OnderwijsBehoeften) kan na  

   overleg met het CLB extra ondersteuning aangevraagd worden bij het  

   Ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant. 

   Contactgegevens netwerkcoördinatoren: 

   Ilse Van Vlierberge 0487/305 665 

   Joke Langmans 0487/305 773 

 

Externe zorgverleners:   

zoals bv. logopedisten en kinesisten worden door de ouders zelf 

gecontacteerd na overleg met de school.  Voor de lagere-schoolkinderen 

deze sessies niet plannen tijdens de lesuren.  Onze leslokalen mogen, na 

overleg, wel gebruikt worden tijdens de middagpauze of aansluitend bij 

de lesuren. 

 

Pesten = regelmatig plagen door dezelfde leerlingen. 

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Indien pesten wordt 

geconstateerd, werken wij volgens afgesproken regels.  

Deze vinden jullie op onze schoolwebsite. 

En weet dat praten helpt!  Bespreek als leerling en/of als ouder dit 

probleem eerst met de klasleerkracht. Als er geen oplossing volgt, 

spreek je een GGT(goed-gevoel-team)-leerkracht aan: meester Casper, 

juf Sandy of meester Koen; daarna de directie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     8. LEERKRACHTEN - ANDER PERSONEEL - SCHOOLBESTUUR -                  

         OUDERRAAD - SCHOOLRAAD  - SCHOLENGEMEENSCHAP                              

 

Leerkrachten: 
peuters:   juf. Els Verbruggen   els@sintmaartenschool.be 

                                      en juf. Charlot Goovaerts  charlot@sintmaartenschool  

kinderverzorgster:  Mieke Verbruggen   mieke@sintmaartenschool.be 

1
ste

 kl:    juf. Petra Keulemans   petra@sintmaartenschool.be 

2
de

 kl :   juf. Christel Van Steenwinkel  christel.v@sintmaartenschool.be 

3
de

 kl:                  juf. Kathy De Buyser   kathy@sintmaartenschool.be 

en juf. Charlot Goovaerts  charlot@sintmaartenschool.be 

1
ste

 lj:   juf. Christel Huysmans     christel.h@sintmaartenschool.be 

2
de

 lj :     meester Casper Moons    casper@sintmaartenschool.be 

3
de

 lj :                juf Gitte Roggemans    gitte@sintmaartenschool.be 

4
de

 lj :   juf. Leen Verhoeven   leen@sintmaartenschool.be 

5
de

 lj :              juf. Sandy Romain    sandy@sintmaartenschool.be 

en meester Walter Segers  walter@sintmaartenschool.be 

6
de

 lj :     meester  Wim Hendrickx  wim@sintmaartenschool.be 

zorgleerkracht:  juf. Kris Huybrechts kris@sintmaartenschool.be 

ambulante leerkracht: meester Walter Segers   walter@sintmaartenschool.be 

turn kl. en zwem lag.:  juf. Fien de Maeyer          fien@sintmaartenschool.be 

zorgcoördinator:  meester Koen Pauwels   koen@sintmaartenschool.be  

turnleerkracht lager: juf. Lieve Libert   lieve@sintmaartenschool.be 

 en meester Mathias Wilbers  

directie 2.0                     Elsie Van Borm   elsie@sintmaartenschool.be 

directie 2.0              Dirk Buelens     dirk@sintmaartenschool.be 

 

mailadressen: Elke leerkracht is dus bereikbaar via: 

voornaam@sintmaartenschool.be. 

Alleen bij Christel staat er ook de eerste letter van de familienaam 

vermeld omwille van “2 maal Christel”. 

 

                                   Andere personeelsleden: 
Toezichten en refter:       Mieke Verbruggen, Veerle Robberechts en 

Willem Coosemans 

Administratie:       Veerle Robberechts  

Buschauffeurs :               Frans De Bondt en Willem Coosemans 

Onderhoud: Kadere Sagman, Clarice Rits en Dirk Van 

Aken  

  

Schoolbestuur: VZW De Katholieke Basisschool van Hombeek  

te bereiken via het schooladres  

Hilde Willems (1)              Marc Van Der Heyden (1)   

Anne De Koning (1)         Jos Casteels 

 

Vanaf 1 januari 2020 treden we toe tot een groot nieuw schoolbestuur. 

Info volgt later. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voornaam@sintmaartenschool.be


Ouderraad (* = bestuur): ouderraad@sintmaartenschool.be              

Stefaan Deleus (*,1)   Tom Liekens (*) 

Rozemarijn Maris (*)   Valérie Jacquelot 

Bart Fierens (1)        Mia Cammaer   

Nele Viggria (*)  Yves Casteels 

Belle Neyt    Ann Van der Wilt 

Sam Buelens        Geert Gommeren (*) 

Anne De Koning   Leen Walravens (*)   

              Bram Van der Auwera  Karolien Roosen 

                                    Pieter Heremans                        Goossens Kris 

    Melissa Fernando   Jorien Van Rompaye 

    Casteels Marijke      

    

Tweemaandelijkse vergadering, steeds om 20 uur in het 

personeelslokaal van de school  … iedereen van harte welkom!! 

 

Schoolraad: 
Overlegstructuur tussen de verschillende schoolparticipanten over alle 

materies die een weerslag hebben op het algemene schoolleven.  Deze 

vergadering heeft een verregaande beslissingsbevoegdheid. Ouders, 

leerkrachten en schoolbestuur hebben elk drie afgevaardigden, op deze 

en vorige pagina aangeduid met: (1).  

Voorzitter van de schoolraad is Reinilda Van Dam: 015/46 00 45  

 

Scholengemeenschap ZWHHeM: 

We hebben een samenwerkingsverband afgesloten met de scholen uit: 

Zemst: www.tuimeling.be  

Weerde: www.zonnewijzer.net  

Hofstade: www.kriekelaar.be  

Hombeek: www.sintmaartenschool.be  

en Muizen:  www.sint-lambertusschool.be  

 

 

   9. www.sintmaartenschool.be 

 

Heel wat nuttige informatie, foto’s en links kan u vinden op onze 

www.sintmaartenschool.be  (webmasters: meester Walter en meester 

Koen) en op onze facebook-pagina.  Indien je niet wil dat er foto’s 

worden genomen van je kind, geldt dit voor een gans schooljaar en álle 

foto’s.  Mail dit dan naar sint.maartenschool@telenet.be ten laatste drie 

dagen na ontvangst van deze brochure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuimeling.be/
http://www.zonnewijzer.net/
http://www.kriekelaar.be/
http://www.sintmaartenschool.be/
http://www.sint-lambertusschool.be/
http://www.sintmaartenschool.be/
mailto:sint.maartenschool@telenet.be


   10. BUSDIENST  

 

                                         ‘s morgens        ‘s avonds 

School ...................................7.35.................15.30 

Kapelseweg............................7.40.................15.35 

Schoorstraat...........................                            

Heike......................................7.45.................15.45 

Gijsbeekstraat......................... 

Expoelstraat............................7.50.................15.50 

Bosstraat ................................ 

Boomkensstraat......................7.55..................15.55 

Boterstraat.............................. 

Driesstraat.............................. 

Kattestraat..............................       ...................16.00 

Zepstraat................................  

Oude Bankstraat....................  8.00 ..................16.05 

Bankstraat.............................. 

Zemstseweg........................... 8.05............ 

School ...................................  8.10..................16.10 

 

- Een stipte busdienst dankzij onze eigen schoolbus met chauffeurs       

  Frans en Willem                      

- Indien de kinderen ’s avonds niet opgewacht worden aan de bus,  

  worden zij terug naar school gebracht waar men hen kan ophalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   11. SCHOOLREKENING – BIJDRAGEREGELING - SCHOOLTOESLAG 

 

Schoolrekening: Telkens na de herfst-, kerst-, paas- en vóór de 

zomervakantie wordt een rekening ter overschrijving bezorgd.  Alle 

diensten (uitgezonderd zwemmen en leeruitstappen) zijn als service 

bedoeld en dus geheel vrijblijvend.  Je kan de betaalde opvang 

aftrekken van je belastingen; hiervoor krijg je in februari een document 

van de school van het voorbije burgerlijk jaar.  

Basistarief: 

ochtendopvang.... vóór 7.30 uur.............................€ 1,50 

   vóór 8.00 uur.............................€ 0,75 

na 8 uur..................................... gratis  

middagopvang in refter; water, melk, thee of choco inbegrepen € 0,80/dag  

tussen herfst- en krokusvakantie is er ook verse soep; dan laten 

we de “pakjessoep” thuis natuurlijk. 

avondopvang   ….tot 16.00 uur……………………gratis 

 .....na 16.00 uur: € 0,75 per begonnen schijf van 30 min 

woensdagopvang …tot 12.40 uur: gratis 

     …na 12.40 uur: € 0,90 per begonnen schijf van 

     30 min, drank inbegrepen 

Busdienst ................................................................. € 0,60/ rit   

zwemmen 2
de

  (busrit inbegrepen)........................... gratis 

 

Voor bepaalde diensten zoals: bus, refter en drank zullen we voor elke 

periode vragen samen met uw zoon/dochter een keuze te maken voor de 

ganse periode. Vanaf  5 dagen afwezigheid wordt uw rekening 

automatisch verminderd. 

De school weigert elke sponsoring met opvallende reclame. 

 

Bijdrageregeling: Cultuur-, sport- en andere leeruitstappen komen op 

de schoolrekening. Max. per jaar: kleuters € 45, lagere klas  € 90. 

Sportactiviteiten op woensdagnamiddag zijn gratis.  

Openluchtklassen in 5
de

 en 6
de

 leerjaar kosten € 220 (reductie te 

verkrijgen via je mutualiteit).  

Turnbroekje: € 12; turn-t-shirt:  € 12 (via schoolrekening). 

Leerlingen van het tweede leerjaar: zelf aansluitende zwemkledij 

aankopen. 

Boeken, schriften, schrijf-, meet- en tekengerief en alle andere 

materialen die nodig zijn om de eindtermen te behalen, worden 

kosteloos ter beschikking gesteld.  Bij verlies of beschadiging komen de 

kosten op de schoolrekening. 

 

Schooltoeslag:   
Vanaf schooljaar 2019-2020 moeten ouders de schooltoeslag niet meer 

zelf aanvragen. Deze wordt vanzelf toegekend voor kinderen bekend 

binnen het Groeipakket (nieuw kinderbijslagsysteem). Kind en Gezin 

organiseren infosessies op verschillende locaties. 

 

Financiële hulp?: www.budgetplanner.be of 

www.eerstehulpbijschulden.be  

http://www.eerstehulpbijschulden.be/


   12. SCHOOL EN VRIJE TIJD 

 

Sportactiviteiten: 
Onder impuls van onze turnjuf. Lieve en klasleerkrachten wordt er 

regelmatig aan sportevenementen deelgenomen.  Dit gebeurt dikwijls 

op een woensdagnamiddag.  In de klas hoor je meer hierover. 

Zeker meedoen!  Vorige jaren haalden we alvast de titel van  

“sportactieve school”! Ook in onze sportzaal vinden na de schooluren 

activiteiten plaats voor kinderen. 

 

Sportzaal: ook voor ouders! 
Heel wat sportploegen zijn ‘s avonds en in het weekend actief in onze 

sportzaal.  Zin om als ouder te volleyballen, basketten, badmintonnen... 

wij verwijzen u graag door naar de verantwoordelijken. 

 

 

 

 

   13. GENEESMIDDELEN  - SCHOOLVERZEKERING -VRIJWILLIGERS 

 

Geneesmiddelen: 
Overhandig deze aan de leerkracht met schriftelijke richtlijnen 

aangaande dosering en frequentie.  Geef nooit geneesmiddelen mee 

buiten ons weten om. 

 

Schoolverzekering: 
De kinderen zijn verzekerd voor ongevallen die gebeuren op school, op 

weg van en naar school (veiligste weg) en tijdens activiteiten ingericht 

door de school (sportdag, leeruitstappen,...).   

De verzekering dekt geen schade aan kleding.    

 

De ouders moeten binnen de 24 uren aangifte doen van een ongeval bij 

de directie, indien dit niet door de school zelf werd genoteerd. 

 

De school vult een ongevalsverklaring in.  De dokter die de eerste 

zorgen toedient, vult het blad: “geneeskundig getuigschrift” in.  Na 

vereffening van alle kosten vragen de ouders de tussenkomst van de 

mutualiteit en vullen samen met deze de “uitgavenstaat” in.  Deze drie 

documenten worden binnen drie maanden afgegeven bij de directie die 

zorgt voor tussenkomst van de schoolverzekering. 

 

  Vrijwilligers: 

Vrijwilligersactiviteiten worden onbezoldigd en onverplicht verricht.                  

De school heeft voor vrijwilligers een verzekeringscontract afgesloten 

bij het Interdiocesaan Centrum (Guimardstr.1) tot dekking van de 

burgerlijke aansprakelijkheid en tot dekking van de lichamelijke schade 

tijdens het vrijwilligerswerk, alsook op de weg naar en van de activiteit.  

De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.  



   14.  INSCHRIJVINGEN VOOR 2019-2020 
         

De procedure voor inschrijvingen van het departement onderwijs is nog niet meegedeeld.  

Zodra we hierover meer informatie krijgen, kan je deze terugvinden op onze website en in 

onze nieuwsbrief.  

         

Voor het eerst naar school: 

Je kind kan de eerste keer naar school als het tussen 2,5 en 3 jaar is.  Er start een groep 

kleuters op de eerste schooldag: na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de 

kerstvakantie, 1
ste

 schooldag van februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na 

Hemelvaartsdag.  Kleuters ouder dan 3 jaar kunnen op elk moment instappen. 

      Schoolbezoek en/of vragen: 

Je kan de school bezoeken op onze “kijkdagen”: donderdag 19 december 2019, woensdag 

1 april 2020, donderdag 27 augustus 2020 telkens tussen 17 en 19 uur of een bezoek aan 

de peuterklas brengen tijdens ons schoolfeest op zaterdag 6 juni 2020. 

Kom je graag vlugger of op een andere datum, maak dan een afspraak met de directie 

0473/22 12 12 of 0494/16 13 03. Samen leggen we dan een datum vast om een kijkje te 

nemen in de klassen en al jullie vragen te beantwoorden.  Je mag ons natuurlijk ook 

mailen: sint.maartenschool@telenet.be  

Wij vinden het belangrijk dat je een school kiest waarop je ten volle vertrouwt.  Dat kan 

onder meer door je goed te informeren en te komen kijken!                                                                                                                   

Bemiddeling en info: 

Loopt er tijdens de inschrijving iets fout of wens je nog meer informatie?  Neem dan in 

volgorde contact op met:  

- de directie: Dirk Buelens: 0473/22 12 12      

- de LOP-deskundige: Wilfried Sel: 0491/35 11 20     

- de Commissie voor Leerlingenrechten te Brussel: 02/553 99 31     

    

 

                    

 

 

 

 

                                                      

  



   15. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2019-2020 

 

1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen:                               

maandag 2 september 2019 

2.Vrije dagen van het eerste trimester:  

  maandag 7 oktober 2019 (facultatieve verlofdag) 

  van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019 (herfstvakantie) 

  maandag 11 november 2019 (wapenstilstand) 

vrijdag 29 november 2019 (conferentie)  
3. Kerstvakantie:  

van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 

4.Vrije dagen van het tweede trimester: 

 woensdag 29 januari 2020 (facultatieve verlofdag) 

woensdag 12 februari 2020 (facultatieve verlofdag) 

van maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020 (krokusvakantie) 

woensdag 18 maart 2020 (conferentie) 

5. Paasvakantie:  

            van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020 

6. Vrije dagen van het derde trimester:   
      vrijdag 1 mei 2020 (feest van de Arbeid)         

donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) 

vrijdag 22 mei 2020 (brugdag) 

maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag) 

7. De zomervakantie begint: 

op dinsdag 30 juni 2020 om 12.10 uur 

 

 

Schoolvakanties 2020 -2021:                                                                             

 

Herfstvakantie:        2 november 2020 – 8 november 2020 

Kerstvakantie:         21 december 2020 – 3 januari 2021 

Krokusvakantie:         15 februari 2021 –  21 februari 2021 

Paasvakantie:            5 april 2021 – 18 april 2021 

 

Volgende: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties-volgende-schooljaren 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogen wij uitdrukkelijk vragen tijdens de klasdagen voor de lagere 

school geen uitstapjes met het gezin te organiseren. 

 

Tijdens de grote vakantie is de school elke vrijdag open van 19 tot 20 uur voor aankoop 

van turnpakjes, nazicht verloren kledij en inlichtingen allerlei.  

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties


 

Je mag zijn wie je bent 

en zoals je bent 

met fouten en gebreken 

om te kunnen worden 

die je in aanleg bent, 

maar zoals je je nog niet 

kunt vertonen 

 

en je mag het worden 

op jouw wijze 

en in jouw uur. 
A.A.Terruwe 

 


