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 Kalender

Lestijden

Een dag op school

Jaarinfo Sint-Paulus
2022-2023

U krijgt van ons een jaarkalender met
daarop de belangrijkste momenten van
het schooljaar. 

Tijdens het schooljaar komen echter
nog heel wat meer activiteiten aan bod.
Via de weekinfo of via de kalender op
de website kunt u dit opvolgen.

U krijgt ook altijd via de agenda of
schriftje van uw kind de nodige info per
brief. 

Kinderen eten een warme maaltijd of
lunch op school.
Kinderen worden afgehaald op school.

Kinderen uit de kleuterklas worden in de
klas afgehaald. 
Kinderen van het lager worden afgehaald
aan de groene schoolpoort door een
(groot)ouder.
Kinderen van L5 en L6 kunnen, mits
toelating van de ouders, alleen naar huis.
De rijen vertrekken. 

Betalende ochtendopvang mogelijk

Schoolpoort open, welkom op de speelplaats

Belsignaal, alle kinderen in de rij voor de klas. 
Begin van de lessen. Bedankt om op tijd te
komen!
De poorten sluiten. 
Lunchpauze.

Poorten terug open

Begin van de lessen. De poorten sluiten.

Einde van de namiddag. 

Betalende studie voor de lagere school
mogelijk. Start kleuteropvang.

Betalende avondopvang mogelijk. 



Communicatie
De klasleerkracht  van je kind

De zorgcoördinator

Secretariaatsmedewerkers

Directie

Wie is wie op school
Op vrijdag is het brievendag. 
Dan krijgt u via de agenda van uw kind
de nodige brieven mee. 
Facturen krijgt u per e-mail. 

U krijgt ook de wekelijkse nieuwsbrief per
mail of op papier. 

Op de website www.sintpaulus.com
verschijnen de nieuwste berichten. 

Dit is de juf of meester van jouw kind. Je
kunt hem of haar per mail contacteren of
na schooltijd even aanspreken voor een
oudercontact. 

Els (kleuter) en Veerle (lager) gaan samen met jou, de
klasleerkracht en/of het CLB op zoek naar de meest
aangepaste zorg voor jouw kind. Je kunt hen elke ochtend of
avond spreken aan de schoolpoort. 
contacteer Els: els.callewaert@kbkscholen.be
contacteer Veerle: veerle.naert@kbkscholen.be

Annemie en Jotte kan je in het secretariaat vinden. 
Zij doen alle administratieve taken voor jouw kind en regelen
ondermeer jouw schoolfactuur. Zij helpen ook met
verzekeringspapieren bij ongelukjes. 
Je kunt hen bereiken via sint.paulus@kbkscholen.be, 
via 056 21 32 10 of ga even langs met jouw vragen. 

Pascal Vanden Broucke is de directeur van de school. Hij
staat altijd klaar voor jouw vragen en/of bezorgdheden. 
Je kan hem vinden in het secretariaat. Contacteer de
directeur via sint.paulus@kbkscholen.be.

Positief communiceren is onze leidraad.
Wij communiceren veel en graag maar
onze voorkeur gaat altijd uit naar fysieke
ontmoetingen. Hebt u een vraag, kom dan
even langs en zo kunnen we samen op
zoek gaan naar oplossingen.

We hebben bewust geen sociale media en
werken niet in whatsappgroepen. 

Geen school op:
Vrijdag 30/09/22 
Pedagogische studiedag

Maandag 10/10/22: Lokale vrije dag

Herfstvakantie: Za 29/10 tot zo 06/11

Maandag 05/12/22: Pedagogische
studiedag

Kerstvakantie: Za 24/12 tot zo 08/01

Maandag 30/01/23: Lokale vrije dag

Krokusvakantie: Za 18/02 tot zo 26/02

Woensdag 22/03/23: Pedagogische
studiedag

Paasvakantie: Za 01/04 tot zo 16/04



Kosten Belangrijk voor de kleuterschool

Niet-verplichte
kosten

Meerdaagse
uitstappen

Maximumfactuur kleuter: 45 euro
wordt 3 x aangerekend: 15 euro in
oktober, 15 euro in februari en 15 euro in
april

Maximumfactuur lager: 90 euro
wordt 3 x aangerekend: 30 euro in
oktober, 30 euro in februari en 30 euro in
april

Fluohesje: 4 euro
Turntruitje: 10 euro

Kleuter broodlunch + soep + toezicht op
school: € 2,60
Kleuter warme maaltijd + toezicht op
school: € 5,20

Lager Broodlunch + soep + toezicht op
school: € 2,60
Lager warme maaltijd + toezicht op
school: € 5,70

Morgenopvang 7u30 - 8u00: € 1
Studie lager 16u15 - 17u: €1,50
Opvang kleuters + vieruurtje 16u15 - 17u00:
€ 1,70
Avondopvang vanaf 17u00: € 1

K3 tweedaagse: 20 euro (max. factuur)

L4 sportweek: 20 euro (december)

L5 plattelandsklas: 185 euro
70 euro december, 70 euro februari, 45
euro april

L6 bosklas: 225 euro
80 euro december, 80 euro februari, 
65 euro april

Onthaal

De kinderen kunnen op de speelplaats spelen.
Welkom aan de klas vanaf 8u25. De klasleerkracht verwelkomt
er elke ochtend de kleuters. We nemen kort afscheid en dan
begint de les. Bedankt om op tijd te komen! 

Zindelijkheid

Leerplicht

Oudercontact

Buiten spelen

Sportles

Slaapklasje

Zindelijkheid is erg belangrijk. Samen met de ouders, de
klasleerkracht en het zorgpersoneel werken we hard om de
kleuters zo snel als mogelijk zelfstandig naar het toilet te laten
gaan. Oefent u hier thuis ook zeker op aub?

Vanaf 5 jaar zijn kinderen in Vlaanderen leerplichtig. Vanaf 5
jaar moet uw kind minstens 290 halve dagen naar school
komen. 6-Jarigen mogen pas starten in het eerste leerjaar als
ze voldoende aanwezig waren in een Nederlandstalige
kleuterschool. Was een kind onvoldoende aanwezig in de
kleuterschool, dan beslist de klassenraad of het kind mag
starten in het eerste leerjaar. 

We organiseren meerdere keren per jaar een oudercontact. De
klasleerkracht bespreekt samen met de ouders hoe het gaat
met je kleuter op school. U zult een afspraak op uur kunnen
maken met de leerkracht.  Dit jaar zijn dit de data van de
oudercontacten voor de kleuters:  28 + 29 november en 19 + 20
juni. Wenst u daartussen iets te bespreken met de
klasleerkracht? Aarzel dan niet om contact op te nemen. 

Onze speelplaats nodigt uit tot actief buiten spelen. Er is veel
groen, zand en water. Pas de kledij van uw kind aan aan de
weersomstandigheden en het type spel dat uw kind graag
speelt. 

Sportlessen zijn verplichte lessen. De kinderen leren er veel
motorische vaardigheden. Om de twee weken gaan de derde
kleuters zwemmen en 2 x per week is er turnles.
 Voorzie hiervoor een aansluitend(e) zwembroek of badpak en
een genaamtekend zakje met een handdoek erbij. 

Kinderen uit de peuterklas en eerste kleuterklas krijgen de
mogelijkheid om een middagdutje te doen op school. De
klasleerkracht zal dit op de infoavond uitleggen zodat u goed
weet hoe u dit kunt voorbereiden. 



Bel ons op 056 21 32 10
mail naar sint.paulus@kbkscholen.be
mail naar de klasleerkracht

Dien een doktersbriefje in. 

In de schoolagenda of in het schriftje
van uw kind steken 4 afwezigheids-
briefjes. 
Vul dit in, geef het aan de
klasleerkracht.
Zijn de briefjes op? Vanaf de vijfde
afwezigheid is een medisch attest
nodig.

Is je kind ziek of gewettigd afwezig?
Geef dit op tijd door. 

Meer dan 3 dagen opeenvolgende
dagen afwezig? 

Minder dan 3 dagen opeenvolgende
dagen afwezig? 

Op een school met 500 kinderen
gebeuren wel eens ongelukjes. Op school
zijn medewerkers opgeleid in EHBO. Zij
dienen altijd eerste hulp en zorg toe.

Is er een erger ongelukje of maken we
ons zorgen om iets?

Wij bellen u op.
Indien u naar de dokter moet, passeer op
het secretariaat voor
verzekeringspapieren.

Ziek? Afwezig?

EHBO

Oudercomité

Belangrijk voor de lagere school
Onthaal

De kinderen kunnen op de speelplaats spelen.
Om 8u25 belt het en verwachten we alle kinderen in de rij. 
's Middags belt het om 13u10. Dan starten de lessen. 

Communicatie

Oudercontact

Sportlessen

Meerdaagse uitstappen

Tussendoortjes

Studie + opvang

Bekijk elke dag de schoolagenda van uw kind. Alle belangrijke
info komt hierin. Plaats uw handtekening zodat we kunnen zien
of u de info gelezen hebt. Elke klas heeft een andere regeling
voor huistaken. Spreek gerust de leerkracht aan indien u
vragen hebt. 

We organiseren meerdere keren per jaar een oudercontact. De
klasleerkracht bespreekt samen met de ouders hoe het gaat
met je kind op school. U zult een afspraak op uur kunnen
maken met de klasleerkracht. Dit jaar zijn dit de data van de
oudercontacten: 9 november / 21 december / 28 juni
Wenst u daartussen iets te bespreken met de klasleerkracht?
Aarzel dan niet om contact op te nemen. 

Sportlessen zijn verplichte lessen. De kinderen leren er veel
motorische vaardigheden. Uw kind krijgt wekelijks een turnles
én een zwemles. Gelieve hiervoor de aangepaste kledij te
voorzien. Voor het zwemmen wordt gevraagd om een
aansluitende zwembroek te voorzien (shorts zijn verboden) of
een badpak. Voor de turnles voorziet u stevige sportschoenen.

Het vijfde leerjaar gaat op plattelandsklassen van 27 tot 31
maart 2023 naar De Boerekreek in Sint-Jan in Eremo. 
Het zesde leerjaar gaat op bosklassen van 8 tot 17 februari
naar Filot. Dit is een verplichte lesactiviteit. De kostprijs
proberen we te drukken door verkoopacties zoals Omnia. De
afrekening van deze kosten gebeurt driemaal per jaar via de
schoolfactuur. 

Wenst u betrokken te worden in de
werking van de school? Dan kunt u lid
worden van de diverse oudergroepen die
actief zijn op de school. U krijgt een
overzicht en meer info via de qr-code.

Tijdens de speeltijden verwachten we dat kinderen fruit of
nootjes (geen chips of koek) eten. Dit brengen ze mee in een
fruitdoosje. Water mag meegebracht worden in hervulbare
flessen. Om 16u mogen de kinderen een koek eten in de
studiespeeltijd.

De leerlingen van het lager kunnen na schooltijd van 16u15 tot
17u00 in de studie blijven in de klas. Hun opvang start vanaf
17u. 


