
 
 
 
De meest recente versie van het schoolreglement is te vinden op de website van de school en wordt niet meer op 

papier verdeeld. Wie toch een exemplaar wenst, kan dit aanvragen op het secretariaat. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Bijlage bij het 
schoolreglement 

 

 
 

2017 - 2018 
 
 
 

         
Albert Woutersstraat 15/1 
3012 Wilsele 
Tel.: 016/23 85 81         



1.Het schoolteam 

 
Directeur   Willy Godts    
directie@bleydenberg.be                 0497/81 96 19 

 
Instapklas A   Marie Hobin       
    + ondersteuning door Annelies Waer (op donderdag)  
marie.hobin@bleydenberg.be 
secretariaat@bleydenberg.be (Annelies) 

 
Instapklas B   Valérie Kesenne en Sylvie Vanlint (op donderdag)         
    + ondersteuning door Annelies Waer (op dinsdag)  

valérie.kesenne@bleydenberg.be 
sylvie.vanlint@bleydenberg.be 
secretariaat@bleydenberg.be (Annelies) 

 
3- jarigen A   Anneleen Anrys en Ann Meeus (op vrijdag)  

anneleen.anrys@bleydenberg.be 
ann.meeus@bleydenberg.be 

 
3- jarigen B   Lieve Buyens      
lieve.buyens@bleydenberg.be 

 
4- jarigen    Inge Guelinckx en Pablo Vermoere (op woensdag)    

inge.guelinckx@bleydenberg.be 
pablo.vermoere@bleydenberg.be 

 
4-5- jarigen  A   Tanja Van Broeckhoven   
tanja.vanbroeckhoven@bleydenberg.be  

 
4-5- jarigen B   Gudrun Vereecke (halftijds) en Hilde Billen (halftijds)                   
gudrun.vereecke@bleydenberg.be   
hilde.billen@bleydenberg.be 

 
Kleuterturnen   Pablo Vermoere                           
pablo.vermoere@bleydenberg.be 

 
1ste leerjaar A   Kathleen Sterckx en Evelien Pardon (op donderdag) 

kathleen.sterckx@bleydenberg.be 
evelien.pardon@bleydenberg.be 

 
1ste  leerjaar B Saartje Haegemans en ondersteuning door Caroline Ruell  
saartje.haegemans@bleydenberg.be  
caroline.ruell@bleydenberg.be  

 
2de  leerjaar    Elke Guelinckx en ondersteuning door Evelien Pardon  
elke.guelinckx@bleydenberg.be 
evelien.pardon@bleydenberg.be 

 
3de leerjaar A   Brigitte Dieryck  
brigitte.dieryck@bleydenberg.be 

 
3de leerjaar B                                Marissa Vanden Boom 
marissa.vandenboom@bleydenberg.be 

 
4e leerjaar    Hilde Vranken en ondersteuning door Caroline Ruell  
hilde.vranken@bleydenberg.be 
caroline.ruell@bleydenberg.be 
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5e leerjaar A   Leen Vanbekbergen 
Leen.vanbekbergen@bleydenberg.be 

 
5e leerjaar B   Thomas Solia en Evelien Pardon (op woensdag) 

thomas.solia@bleydenberg.be 
evelien.pardon@bleydenberg.be 

 
6e leerjaar A   Niko Verbeeck 
niko.verbeeck@bleydenberg.be 

 
6e leerjaar B   Tim Lemmens 
tim.lemmen@bleydenberg.be 

 
Gymleerkracht lagere school Bram Van Samang 
bram.vansamang@bleydenberg.be 

 
Zorgcoördinator   Ann Meeus 
ann.meeus@bleydenberg.be 

 
Klasondersteuning en zorg LS Caroline Ruell en Evelien Pardon 
caroline.ruell@bleydenberg.be 
evelien.pardon@bleydenberg.be 

 
Secretariaat    Annelies Waer en Katrien Maene 
secretariaat@bleydenberg.be 

 
ICT    Dieter Van Hove 
dieter.vanhove@bleydenberg.be 

 
Preventie-adviseur    Guy Jespers 
guy.jespers@bleydenberg.be 

 
Slapertjes   Fatiha en Aouatif 

 
Opvang    Linda, Fatiha, Aouatif en Kaoutar 

 
Poetsploeg   Nassera, Aouatif en Fatiha 
 
 
 
 
 
 

Vragen, bezorgdheden, afwezigheden, … mag 
u steeds mailen naar de leerkracht. 
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2.Inschrijvingen 
 
Wie een kind wil inschrijven maakt best een afspraak met het secretariaat (016/23.85.81) zodat we de nodige uitleg 
kunnen geven. 
 
 

2.1 Inschrijvingen 2017-2018 

 
Er zijn zeven instapdata waarop 2,5-jarige kleuters op onze school mogen starten:      
 

1. De 1ste schooldag na de grote vakantie 
2. De 1ste schooldag na de herfstvakantie 
3. De 1ste schooldag na de kerstvakantie 
4. De 1ste schooldag van februari 
5. De 1ste schooldag na de krokusvakantie 
6. De 1ste schooldag na de paasvakantie 
7. De 1ste schooldag na de hemelvaart vakantie 

 
De juf van de onthaalklas organiseert een infomoment voor de ouder(s) om 19.30u op volgende data: 
 

 Maandag 7 september 2017: voor instap na de herfstvakantie en na de kerstvakantie:     
 Maandag 15 januari 2018: voor instap op 1 feb., na de krokusvak., na de paasvakantie                                      

en op ma. 14 mei (O.L.H.-Hemelvaart) 
 
Er zijn ook kijkmomenten voor instappertjes. Telkens van 11u-12u samen met de ouder(s): 
 

 Woensdag 25 oktober 2017: instap na herfstvakantie 
 Woensdag 20 december 2017: instap na kerstvakantie 
 Woensdag 24 januari 2018: instap op 1 februari en na krokusvakantie 
 Woensdag 28 maart 2018: instap na paasvakantie 
 Woensdag 9 mei 2018: instap na O.L.H.-Hemelvaart 

 
 

2.2 Inschrijvingen 2018-2019 

 
Voor alle Leuvense basisscholen gelden dezelfde afspraken. In het LOP Leuven werd besloten om voor de 
inschrijvingen vanaf schooljaar 2016-2017 te werken met een aanmeldingsprocedure. Dit als antwoord op de 
kampeertoestanden bij sommige basisscholen.  
 
 

3.Belangrijke data 
 
De data van alle feestelijkheden, uitstappen en andere activiteiten worden op de schoolkalender meegedeeld of 
via Gimme verstuurd. U vindt de schoolkalender op onze website: www.bleydenberg.be  
Achteraan in deze bijlage vindt u een overzicht van de vakantiedagen. 
 
 

4.VCLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding) 
 

Adres :      Vrij CLB Leuven 

      Karel Van Lotharingenstraat 5 
      3000 Leuven 
      Tel.: 016/28 24 00 
 
Onze CLB ankers zijn:    Kristel Michiels, voor de lagere school  

Lucia Dirix, voor de kleuterschool  

http://www.bleydenberg.be/


5.Bijdragelijst, kostenraming  
 
De school volgt de wettelijke bepalingen rond de maximumfactuur. 
Voor de kleuterschool zullen we voor activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, uitstappen, enz. 
maximum € 45 per schooljaar aanrekenen. 
 
Voor de lagere school mag het maximum € 85 bedragen, schoolzwemmen (bus en inkom € 3,50 per keer) 
inbegrepen! 
 
Sinds 1 september 2000 heeft elke leerling lager onderwijs recht op één schooljaar gratis zwemmen. 
Dit betekent dat het schoolbestuur voor elke leerling gedurende één schooljaar de kosten voor het vervoer en 
de kosten van de toegangsprijs tot het zwembad draagt. 
Het schoolbestuur heeft beslist om de leerlingen van het zesde leerjaar gratis te laten zwemmen. 
 
De eventuele meerkost op de maximumfactuur wordt door de school bijgepast. 
 
Voor meerdaagse uitstappen zoals openluchtklassen zal er maximaal € 425 aangerekend worden. 
Dit bedrag kan gespreid worden over meerdere meerdaagse uitstappen gedurende de ganse lagere 
schoolloopbaan. 
 
 

6.Prijzen die buiten de maximumfactuur vallen 

 

6.1 Dranken, warme maaltijd, bijdrage middagopvang 

 
 Melk                                                          € 0,45 
 Water                                                   gratis 
 Warme maaltijd                                                                                                                                                 € 6,00 

 
 Bijdrage voor middagopvang is € 0,50 per dag (vanaf 3de kind gratis). 

        Indien u recht hebt op een studietoelage, kan u een sociaal tarief aanvragen van € 0,30.        
        U komt daarvoor met het bewijs van ontvangst van de studietoelage naar de school. 
 

Op het einde van het kalenderjaar wordt er door de school een fiscaal attest uitgereikt en kan u een gedeelte via 
de belastingen recupereren. Kinderen die over de middag thuis eten en pas om 13.15 u op school terugkomen 
betalen deze bijdrage niet. 
 

6.2 Opvang 

 
De voor- en naschoolse opvang gaat door op de school zelf. De VZW Stedelijke Kinderopvang zorgt voor de 
administratieve verwerking van de aanwezigheden en de facturatie. 
Zie ook op de website: https://www.leuven.be/kinderkuren 
Het standaardtarief voor de opvang is € 0,45 per begonnen kwartier. 

Het opvangpersoneel is bereikbaar op het nummer 0486/44 62 87. 

7.Schoolbestuur 
 

Samenstelling:  Voorzitter  Kristof Dessein 

      Eikenbergstraat 36 
 3012 Wilsele   

  
   Penningmeester  Bert Dezeure 

 Bestuurders  Steven Peeters en Willem Van Damme  
 Leden   Arnold Castro, Martine Maloens 

https://www.leuven.be/kinderkuren


8.Schoolraad 
 

Samenstelling:  Pedagogische raad Caroline Ruell 

 Elke Guelinckx 
 Gudrun Vereecke 

   
   Ouderraad  Anneleen Convents 
      
   Gecoöpteerd  Zuster Meekers 
 
 

9.Ouderraad 

 
Wie interesse heeft, stuurt best een mailtje via ouderraad@bleydenberg.be 

 

10.Oud-leerlingenbond 

 

Samenstelling: Bert Dezeure, Xavier Piron, Bart Leys. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.Scholengemeenschap "PLUS" 
 

Samenstelling: 
 

1. Vzw schoolcomité Bleydenberg  
 Albert Woutersstraat 15/1 
 3012 Wilsele 
 

2. Vzw Vrije Basisschool Wijgmaal 
 Ursulinenstraat 1 
 3018 Wijgmaal 
 

3. Vzw Schoolcomité Sint-Pietersschool Korbeek-Lo 
 Kloosterstraat 2 
 3360 Korbeek-Lo 
 

4. Vzw Christelijk onderwijs De Ark 
 Martelarenlaan 313 
 3010 Kessel-Lo 
 

5. Vzw Katholiek onderwijs De Kraal 
 Van Bladelstraat 25 
 3020 Herent 

   
 Kleuterschool Van Bladelstraat 29 en Elststraat 95 
 Lagere school Van Bladelstraat 28 en Elststraat 95 
 Schaffelkantstraat 47 
 Termerestraat 23 

 
6. Vzw Katholiek onderwijs Kessel-Lo 

   Kerkstraat 49 
   3010 Kessel-Lo 

 
 Vrije basisschool Vlierbeek, Abdij Vlierbeek 1, 3010 Kessel-Lo 
 Vrije basisschool Boven-Lo, Heidebergstraat 275, 3010 Kessel-Lo 
 Vrije Kleuterschool Blauwput, De Speelbriebel, J.Pierrestraat 104, 3010 Kessel-Lo 
 Vrije lagere school Blauwput, De Mozaïek, Patroonschapsstraat 5, 3010 Kessel-Lo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.Vakantiedagen schooljaar 2017 - 2018 
 

  

       Vakanties en vrije dagen 
 

 Herfstvakantie                       van 30 oktober tot en met 5 november 2017 

 

 Wapenstilstand                     11 november 2017 (zaterdag) 

 

 Kerstvakantie                         van 25 december 2017 tot en met 7 januari 2018 

 

 Krokusvakantie                      van 12 februari tot en met 18 februari 2018 

 

 Paasvakantie                          van 2 april tot en met 15 april 2018 

 

 Dag van de Arbeid                1 mei 2018 

 

 Hemelvaart                            10 en 11 mei (brugdag) 2018  

 

 Pinkstermaandag                  21 mei 2018 

 

     Laatste schooldag is vrijdag 29 juni 2018. Het is een halve dag school tot 12.15u! 

 

Facultatieve verlofdagen 
 

 Maandag 2 oktober 2017 
 

 Vrijdag 8 juni 2018 
 

 Pedagogische studiedagen 
 

 Woensdag 15 november 2017 
 

 Woensdag 14 maart 2018 
 

 Woensdag 25 april 2018 
 
 

 Vr3/05/20 
 
 

   



 

13. Medicatie op school, enkel met een schriftelijke aanvraag van een dokter 
 
AANDACHT: Zonder attest kan niemand op school medicijnen toedienen, ook niet bij uitzondering! 
 
Extra attesten kunnen via de website gedownload worden (staat onder regelgeving) of kan u krijgen op het 
secretariaat.  
 
 
Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school    
 
Naam van het kind: …………………………………………………..……………, klas ……….., 
mag de lessen bijwonen maar dient volgende medicatie in te nemen tijdens de schooluren 
 
Naam van de medicatie:  
 
………………………………………………… 
 
Wijze van toedienen:  
 
………………………………………………… 
 
Dosis:  
 
………………………………………………… 
 
Periode van toediening:  
 
Van ……………………………… tot ……………………………….. (datum) 
 
Tijdstip van toediening op school:  
 
………………………………………………… 
 
Noodnummer van de persoon bereikbaar tijdens de schooluren:  
 
………………………………………………… 
 
De medicatie wordt steeds in de originele verpakking met de bijsluiter 
meegebracht. Het geneesmiddel draagt een etiket met de naam van het kind, 
het adres en het telefoonnummer van de voorschrijvende arts. 
 

Arts Ouder(s) 
Datum: ................................ 
Stempel en handtekening: 
 

Datum: ................................ 
Naam en handtekening 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



14. Afwezigheidsbriefje 
 
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. 
U kan slechts vier keer per schooljaar zelf een briefje schrijven.  
Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist. Wanneer een kind méér dan drie opeenvolgende 
kalenderdagen afwezig is wegens ziekte, moet er een medisch attest binnengebracht worden. 
 
 

 
 

Schooljaar  
2017 – 2018 

 
 
 Klas : ................... 

 
 Afwezigheidsbriefje nummer:    ......... 
 
 
 
 Naam :   
 
...................................................................... 
 
 
 was afwezig van    
 

......................  t.e.m.   ......................... 
 
 wegens   
 
...................................................................... 
 
…………………………………………......................… 
 
……………………………………………...................... 
 
 
 Handtekening ouders, 
 
 
 
 
 
 

  
 

Schooljaar  
2017 – 2018 

 
 
 Klas : ................... 
 
 Afwezigheidsbriefje nummer:    ......... 
 
 
 
 Naam :  
 
...................................................................... 
 
 
 was afwezig van    
 

.....................  t.e.m.   .......................... 
 
 wegens   
 
...................................................................... 
 
……………………………………………...................... 
 
……………………………………………...................... 
 
                             
 Handtekening ouders, 
 

 
Extra briefjes kunnen via de website gedownload worden (staat onder regelgeving) of kan u krijgen op het 
secretariaat of bij de klastitularis.  

 


