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Groot en klein samen ‘op weg’

Editie 2022-2023

SCHOOLUREN
De school begint elke morgen om 8.40 uur.
's Middags eindigt de school om 11.50 uur. (op woensdag om 11.25 uur)
's Namiddags begint de school om 13.10 uur.
's Avonds eindigt de school om 15.55 uur. (op vrijdag om 15.00 uur)
Opdat de lessen tijdig zouden beginnen, wordt telkens vijf minuten voor aanvang
van de lessen gebeld.
De schoolpoort gaat open een kwartier voor aanvang van de lessen en sluit een
kwartier na het einde van de schooltijd. We vragen dat de ouders afscheid nemen
aan de schoolpoort.

Een knuffel, een zoen
en weg is je kapoen!

WIE IS WIE?
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SCHOOLBESTUUR

Vzw Organisatie Broeders van Liefde
Stropstraat 119
9000 GENT
Samenstelling:
Dhr. Raf De Rycke - voorzitter
Dhr. Koen Oosterlinck - gedelegeerd bestuurder
Dhr. Yves Demaertelaere: bestuurder sector-verantwoordelijke gewoon onderwijs
Dhr. Hendrik Delaruelle
Dhr. Stefan Van Sevecotte
Br. Luc Lemmens
Br. Frans Van Hoorde - secretaris
Br. Louis Verschueren
Pedagogische begeleiding:
Raf Missorten - hoofdbegeleider pedagogisch begeleiding gewoon onderwijs
Veronique De Kock - pedagogisch begeleider kleuteronderwijs
Ewan Claeyssens - pedagogisch begeleider lager onderwijs
Dorien Veltens: inspecteur begeleider katholieke godsdienst
Inse Van Rossom - godsdienst
Katelijn Detand
Soraya Fret

2 PERSONEEL
Directie:

Sylvia Vander Cleyen

Administratie:

Nathalie Coussement

Beleidsondersteuning
Vic Van den abeele

sylvia.vandercleyen@op-weg.net

🕿 0488/05.43.48

nathalie.coussement@op-weg.net

🕿 0471/44.80.91.

vic.vandenabeele@op-weg.net

Zorgcoördinatie + zorg lager:
Severine Leboeuf

severine.leboeuf@op-weg.net

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling peuter:
Elien Vroman

elien.vroman@op-weg.net

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling: K1A, K2, K3 en in lager:
Glenn Delagrense

glenn.delagrense@op-weg.net

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling: in het lager:
Frederik Van Hove

ICT-coördinatie:

Danny Lataire
Alexander Van Damme

Preventieadviseur:
Justine Aelvoet

Onderhoud:

Aguhar Elevelina

frederik.vanhove@op-weg.net

danny.lataire@op-weg.net
alexander.vandamme@op-weg.net

Justine.Aelvoet@Op-Weg.Net

aloe.vera.info@skynet.be

AFDELING KLEUTER
Peuterklas K1B + zorg kleuter + peuter gym:
Elien Vroman

1ste kleuterklas K1A
Els Dhaenens

elien.vroman@op-weg.net

els.dhaenens@op-weg.net

2de kleuterklas duobaan haltijds:
Veerle De Weirdt
Charlotte Everaerd

3de kleuterklas:
Ann Moerman

veerle.deweirdt@op-weg.net
charlotte.everaerd@op-weg.net

ann.moerman@op-weg.net

Zorg kleuter:

Charlotte Everaerd

Kinderverzorgster:
Sophie Verkruysse

Slaapklasje:

Jana Thaets

charlotte.everaerd@op-weg.net

sophie.verkruysse@op-weg.net

janathaets@hotmail.com

AFDELING LAGER
1ste leerjaar duobaan halftijds:
Krista Claeys
Michelle Sinnaeve-Osselaer

2de leerjaar:

Heleen Janssens

3de leerjaar duobaan halftijds:
Martine Willems
Ines Lievens

4de leerjaar:

Christophe Cocquyt

5de leerjaar 4/5de + 1/5de:
Karen Mortier
Ines Lievens

6de leerjaar:

Rik Loobuyck

ICT-leermeester onderbouw:

krista.claeys@op-weg.net
michelle.sinnaeve-osselaer@op-weg.net

heleen.janssens@op-weg.net

martine.willems@op-weg.net
ines.lievens@op-weg.net

christophe.cocquyt@op-weg.net

karen.mortier@op-weg.net
ines.lievens@op-weg.net

rik.loobuyck@op-weg.net

Michelle Sinnaeve-Osselaer

michelle.sinnaeve-osselaer@op-weg.net

Hans Vanspeybroeck

hans.vanspeybroeck@op-weg.net

ICT-leermeester bovenbouw:

Zorg Lager:

Michelle Sinnaeve-Osselaer
Ines Lievens
Kimberly De Craene

michelle.sinnaeve-osselaer@op-weg.net
ines.lievens@op-weg.net
kimberly.decraene@op-weg.net
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Ouderraad

Voorzitter:
Veerle Pattyn

Secretaris:
Sabrina van Dorpe
Penningmeester:
Lien Vanquickenborne

veerle_pattyn@telenet.be
🕿 0478/28 89 48
Sabrina.van.dorpe@telenet.be
🕿 0476/95 12 16

vanquickenbornelien@gmail.com
🕿 0477/59 09 62

4 SCHOOLRAAD
De schoolraad bestaat uit volgende geledingen: het personeel, het schoolbestuur, de ouders. Deze
gekozenen duiden op hun beurt de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap aan. De
schoolraad wordt om de vier jaar verkozen.
Datum verkiezing:

maart 2025

Vergadermomenten:

17/10/2022
19/06/2023

5 SCHOLENGEMEENSCHAP
Onder de naam “Op Weg” vormen we een scholengemeenschap met Sint-Paulus Hansbeke, Emmaüs
kleuter en lagere school Aalter, Sint-Franciscus Knesselare, Sint-Medardus Ursel, Sint-Gerolf
Merendree en Sint-Vincentius Nevele alsook de scholen van Bellem, Lotenhulle, Aalter-Brug en
Sint-Maria-Aalter. Deze scholengemeenschap werkt ook samen met de secundaire scholen Emmaüs
in Aalter en Machelen onder de clusternaam ‘Op Weg’.
Coördinerend directeur Hakum:
Ann Gansbeke
codi@op-weg.be
🕿 0474/87 75 17

FINANCIËLE BIJDRAGEN VAN DE OUDERS
1

SCHERPE MAXIMUMFACTUUR

De scherpe maximumfactuur behelst alle kosten die aangerekend worden voor de verlevendiging
van het onderwijs: zwemlessen, sportdagen, didactische uitstappen, culturele voorstellingen,
schoolreizen, enz. Elke leerling heeft recht op één jaar gratis zwemmen gedurende de zes jaar
lager onderwijs. Voor dit schooljaar gelden volgende bedragen:

€ 50 euro voor de kleuters
€ 95 voor lagere schoolkinderen
€ 2,60 voor busvervoer zwemmen/beurt/kind
€ 1,10 voor inkom zwembad/beurt/kind.
Het 6de leerjaar heeft recht op 1 jaar gratis zwemvervoer en -beurten.
Dit wordt door school betaald.
O
O
O
O

2 MINDER SCHERPE MAXIMUMFACTUUR
De minder scherpe maximumfactuur behelst de bijdragen die aangerekend worden voor
meerdaagse uitstappen zoals de openluchtklassen.
In het kleuteronderwijs wordt hiervoor niets aangerekend.
In het lager onderwijs bedraagt de maximale bijdrage € 480 en dit voor de hele schoolloopbaan.

3 BIJDRAGEREGELING VOOR VRIJBLIJVENDE UITGAVEN
Naast deze specifieke onderwijsgerichte bijdragen biedt de school ook een heel aantal
vrijblijvende diensten/goederen/activiteiten aan. We vermelden ze met hun kostprijs:
O
O
O
O
O
O

Overblijven tussen de middag
Soep
Middagmaal (lager)
Middagmaal (kleuters)
Klasfoto / individuele foto
Zwemmen

€ 1,10
€1
€4
€ 3,30
digitaal bij de schoolfotograaf te bestellen.
€ 3,70

UITGEVERIJ AVERBODE:
Tijdschriften en (voor)leesreeksen kleuters – lager + vakantieproducten lager zijn eenvoudig zelf
te bestellen via onderstaande linken:
- https://www.uitgeverijaverbode.be/th_tijdschriften?article=112471
- https://boektoppers.be/nl

4 GYMKLEDIJ (VALT BUITEN DE MINDER SCHERPE MAXIMUMFACTUUR)
Voor de lagereschoolkinderen is gymkledij verplicht. Witte gymschoenen en witte sokken worden
van thuis meegebracht. Het T-shirt, met embleem van de school, en de gymbroek worden op school
aangekocht. Gymkledij wordt bewaard in een gymzak van thuis. We vragen met aandrang om de
gymkledij te naamtekenen.
T-shirt:
Gymbroek:
Zwembeurt:
Fluohesje:

€8
€ 10
€ 3,70
€ 10

Elke nieuwe leerling, instappende peuter, kind 1ste leerjaar en 4de leerjaar krijgt één fluohesje
gratis. Indien verloren, kan dit aangekocht worden.

5 Instapdata nieuwe peuters
INSTAPDATA PEUTERS
2022 – 2023
kindjes geboren tot en met

stappen ten vroegste in op

dus vanaf

1 maart 2020
7 mei 2020
9 juli 2020
1 augustus 2020
27 augustus 2020
17 oktober 2020
22 november 2020

de zomervakantie
de herfstvakantie
de kerstvakantie
de teldag
de krokusvakantie
de paasvakantie
Hemelvaart

donderdag 1 september 2022
maandag 7 november 2022
maandag 9 januari 2023
woensdag 1 februari 2023
maandag 27 februari 2023
maandag 17 april 2023
maandag 22 mei 2023

Is je kindje later geboren? Dan mag het pas instappen op 1 september 2023.
Neem gerust op met onze directie op het nummer 09/371.70.57 of op sylvia.vandercleyen@opweg.net

