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Vernieuwde 
organisatie 
kleuterschool



Situatie vroeger

▪ 2 vestigingen met een mix van alle leeftijden

▪ Te beperkte capaciteit in centrum

▪ Druk om digitaal aanmeldsysteem in te voeren



Waarom een nieuwe organisatie ?

Problemen in vestiging centrum

▪ Te druk 

▪ Lokalen te kort

▪ Weigeren van kleuters

▪ Te grote klasgroepen

Problemen in vestiging wijkschool

▪ Ondanks alle inspanningen kiezen te weinig ouders voor deze locatie



De nieuwe organisatie 



De voordelen voor je kleuter (1)

▪ Je kind start op een rustige plaats

▪ De kinderverzorgster is maximaal beschikbaar voor de kleintjes

▪ Een ‘slaapklasje’ beschikbaar voor wie het nodig heeft

▪ Betere samenwerking mogelijk door dezelfde leeftijdsgroepen

▪ Klassen evenrediger verdeeld waardoor kleinere klasgroepen mogelijk 
zijn



De voordelen voor je kleuter (2)

▪ Geen beperking meer in capaciteit … iedereen welkom 

▪ Speelplaats aangepast aan de leeftijd van je kind

▪ Zachtere overgang naar grote school

▪ Rustiger in het centrum



Ook nadelen … (voor u als ouder)

▪ Geen keuze meer voor vestiging, hangt af van de leeftijd

▪ Ouders met kinderen met verschillende leeftijden 
moeten naar de verschillende vestigingen



Praktisch!  Eerst een overgangsjaar …

Nieuwe 
instappers 
(°2017) 

naar wijkschool

Huidige kleuters 

geen wijziging

Schooljaar 
2019-
2020 2,5 en 3 jarige 

naar wijkschool

4 en 5 jarige

naar centrum

Vanaf 
schooljaar 
2020-
2021



Onze 
schoolbrochure 
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▪ Algemene informatie
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▪ Schoolreglement



Algemene contactgegevens

Vrije kleuterschool centrum

Smekenstraat 12

2390 Oostmalle 

03/311 67 58

www.vrijekleuterschooloostmalle.be

Vrije kleuterschool wijkafdeling

Oude Meirstraat 39

2390 Oostmalle 

03/311 64 07

www.vrijekleuterschooloostmalle.be

http://www.vrijekleuterschooloostmalle.be/
http://www.vrijekleuterschooloostmalle.be/


Algemene informatie



Contactpersonen

Directeur

Ann Urkens

0498/40 35 24

directie.kleuters@immaculata-
oostmalle.be

Secretariaat

▪ Karine Verhoeven

▪ Christine Lauryssen

▪ Ann Dictus

Zorgcoördinator

▪ Liesbeth Goolaerts

mailto:directie.kleuters@immaculata-oostmalle.be


Meer hulp nodig?
▪ Zorgteam

▪ Schoolteam

▪ Schoolbestuur vzw OZCS Midden-Kempen

▪ Scholengemeenschap ‘De Roos’



Schooluren wijkschool
Voormiddag

8u45 tot 12u15

Namiddag

13u40 tot 15u35

Woensdag
halve dag – enkel in de voormiddag



Schooluren centrum
Voormiddag

8u30 tot 12u

Namiddag

13u25 tot 15u20

Woensdag
halve dag – enkel in de voormiddag
einde 12u



Toegang tot de speelplaats
▪ Eerste dag: tot in de klas

▪ Brengen tot op de speelplaats (wijkschool)

▪ Afgeven aan de poort (centrum)

▪ Geen boekentassen binnen 



Speeltijden
▪ Voormiddag: fruit (geen sinaasappel)

▪ Namiddag: fruit of koek (zonder chocolade)

▪ Drank: enkel water, flesje met naam!



Middagpauze
▪ Op school eten

▪ Middagmoeders

▪ Remgeld €0,35

▪ Drankje van de school of eigen drankje

▪ Drankkeuze: contactdag (water, melk, chocomelk, appelsap, appelsiensap)



Actie schoolfruit
▪ Bijdrage €11,55



Voor- en naschoolse opvang
▪ 7u30 tot 8u en 15u30 tot 17u30 (wijkschool tot 8u15 en vanaf 15u45)

▪ Woensdag tot 12u45

▪ € 0,50 per kwartier per kind

▪ Te laat €3,00 per begonnen kwartier

▪ Schoolrekening, scansysteem

▪ Pinkeltje, het Huis van het Kind



Vakanties en vrije dagen
▪ Jaarkalender

▪ Website



Verjaardagen
▪ Feest in de klas

▪ Geen snoep of aparte geschenkjes

▪ Geen uitnodigingen verjaardagsfeestjes op school



Zindelijkheid
▪ Geen pampers

▪ Zindelijk voor ze naar school komen

▪ Uitnodiging: infoavond rond zindelijkheid september 2020



Samenwerken

Met de ouders

▪ Partners

▪ Oudercontacten

▪ Probleem?

▪ Ouderraad

▪ Schoolraad

Met CLB

▪ VCLB AMI 1 Zoersel

▪ Contactpersonen

▪ Waarvoor kan je bij het CLB 
terecht? Infoavond september 2020



Pedagogisch project



De pijlers van ons opvoedingsproject

▪ Katholieke school

▪ Waarden voorleven

▪ Totale ontplooiing

▪ Zorg

▪ Zelfstandigheid en initiatief

▪ Bewegen

▪ Een goede samenwerking



Schoolreglement



Engagementsverklaring

▪ Intense samenwerking tussen school en 
ouders: afspraken oudercontact

▪ Aanwezig zijn op school en op tijd komen

▪ Samen zorg bieden: infoavond september 
2020

▪ Positief engagement ten aanzien van de 
onderwijstaal



Inschrijven van leerlingen

▪ Instemmen met pedagogisch project en het 
schoolreglement

▪ Inschrijving stopt:

▪ Ouders kiezen voor andere school

▪ Ouders gaan niet akkoord

▪ Definitieve uitsluiting

▪ Een verslag bijzonder onderwijs



Als ouders niet samenwonen

▪ Zorg en aandacht voor het kind

▪ Neutrale houding

▪ Informatiedoorstroom

▪ Brieven

▪ Oudercontacten

▪ Co-schoolschap



Organisatie van de leerlingengroepen

▪ Klasgroepen per leeftijd

▪ Graadklassen om grote groepen te vermijden

▪ Differentiëren

▪ Tussen de leeftijdsgroepen heeft de school het beslissingsrecht wie over 
gaat, met motivatie uiteraard!

▪ Extra jaar kleuterschool of een jaartje minder, advies klassenraad en CLB !

▪ Recht voor ouders voor overgang derde kleuterklas-eerste leerjaar

▪ Directie heeft de eindbeslissing over de verdeling van de klasgroepen

▪ Ouders geen inspraak, wijzigen op vraag van ouders gebeurt niet



Afwezigheden

▪ Niet leerplichtig

▪ Regelmaat is belangrijk

▪ Bij extra jaar kleuterschool wel leerplicht

▪ 250 halve dagen in derde kleuterklas (Nederlandstalig onderwijs) om 
naar 1ste lj te gaan



Langdurig afwezig wegens ziekte

▪ Kleuter 5 jaar of ouder

▪ 21 dagen afwezig 

▪ Tijdelijk onderwijs aan huis

▪ Bednet



Schooluitstappen

▪ Een schoolreis

▪ Een sportdag

▪ Theater

▪ Schoolzwemmen

▪ Andere uitstappen

▪ Toestemming ouders



Bijdrageregeling

▪ Schoolrekening

▪ Betalingsmoeilijkheden

Maximum factuur kleuterschool

Schooluitstap, scheurkalender 
bodymap, …

45 euro 

Mogelijke andere onkosten (niet verplicht)

Drank 
Remgeld (middagopvang) 

Nieuwjaarsbrieven 

Boektoppers Pakket 
Boektoppers Abonnement 

Klasfoto’s 

Voor- en naschoolse opvang 
Bij te laat afhalen 

Schoolfruit 

€ 0,55 per drankje 
€ 0,35 per middag 

€ 0,80 per brief 

€ 20 euro 
€ 32 euro 

€ 2,50 

€ 0,50 per kwartier/per kind 
€ 3,00 per kwartier/per kind 

+/- €11,55 euro



Ongevallen en de schoolverzekering

▪ Tijdens de schooluren en op weg van en naar school 
(gewone weg, normale tijd)

▪ Later brengen of vroeger ophalen = melden

▪ Ongeval = papieren vragen

▪ Eigen verantwoordelijkheid voor de eigen materialen

▪ Schade aan brillen, accidentele schade

▪ Gevonden voorwerpen



Welzijnsbeleid

▪ Preventie

▪ Luizenbeleid

▪ Verkeer

▪ Medicatie

▪ Rookverbod



Privacy

▪ Verwerken van persoonsgegevens

▪ Overdracht van leerlinggegevens bij schoolverandering

▪ Publiceren van foto’s

▪ Recht op inzage en toelichting



Andere

▪ Verzekering van vrijwilligers

▪ Klachtenregeling



Onze 
centrumschool 
in beeld

















En wat nu verder?



Hoe inschrijven?

Papier invullen en terug bezorgen.

Een eerste kind hier op school? 

▪ Een persoonlijk kennismakingsmoment met de school met rondleiding (een of 
twee maanden voor de instapdatum), afspraak maken hiervoor.

▪ Vlak voor het instapmoment een kennismakingsmoment in het klasje (vast 
moment). Voor alle instappers!



Vragen?

Een kijkje 
in de school


