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1 WELKOM IN ONZE SCHOOL 

 

Beste ouder  

Wij heten jou en je kind(eren) van harte welkom in het Paridaensinstituut. 

Hartelijk dank voor je vertrouwen in onze school en het schoolteam. Wij zullen alles in het werk stellen om 
de kansen te scheppen die je kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Terecht verwacht je van 
onze school degelijk onderwijs, een veilig onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse 
opvoeding.  

Wij willen dat elk kind bij ons een gelukkige schooltijd mag beleven waarin leuke en ernstige momenten elkaar 
afwisselen en waarin onze vooropgestelde waarden en doelen niet uit het oog verloren worden. 

Samen leren en leven in dienstbaarheid en met respect voor onszelf, de anderen en de omgeving, zijn voor 
ons zeer belangrijke waarden. 
Wij hopen op een vlotte samenwerking en samen met alle leerkrachten wensen wij elke leerling veel succes 
en enthousiasme toe bij de nieuwe start. 
Daarom hopen wij dat je ons helpt en steunt bij het realiseren van ons pedagogisch project en dat je je 
kind(eren) aanmoedigt om de leefregels op onze school na te leven. 
Met deze brochure willen we je alle informatie verschaffen die belangrijk is voor een goede samenwerking.  

School en gezin moeten kunnen samenwerken en op elkaar kunnen rekenen. Problemen zijn er om opgelost te 
worden. Dus aarzel nooit om ons te contacteren. 

Voor de kinderen hopen we dat het een prettige en leerrijke schooltijd wordt! 

Wij hopen op een goede samenwerking! 

 

 

Beste kinderen 

Dag meisje, dag jongen, hartelijk welkom in onze school! 

Ben je ingeschreven in de kleuterklas dan kom je in een boeiende wereld terecht. 
Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. 

Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing wat tijd vragen.  
Wees gerust, je juf of meester en je klasgenootjes zullen je helpen. Je zal je hier al snel thuis voelen. 
Voor al de anderen is het een blij weerzien van vele vrienden en vriendinnen. 

Wij wensen jullie een keitof schooljaar toe! 

 
De directie en het schoolteam  
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2 CONTACT MET DE SCHOOL 

 

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens.  
Aarzel niet om ons te contacteren. 

 

Onze school  Gesubsidieerde Vrije Basisschool Paridaensinstituut 

Janseniusstraat 2  
3000 Leuven 

Tel.     016/79 09 20 (directeur BaO) 

016/31 07 90 (secretariaat BaO kleuterschool) 

016/79 09 22 (secretariaat BaO lagere school) 

Website  www.basis.paridaens.be 

 
Directeur   Griet Vranken  

Tel.    016/24 05 14 of 016/79 09 20 
E-mail    griet.vranken@paridaens.be 

 
Secretariaat: 

Leerlingenadministratie  Helen Imberechts 

Tel. 016/31 07 90 of 016/79 09 22 

E-mail secretariaatbao@paridaens.be 

 
Beleidsondersteuning  Heidi Pulinx 
Facturatie 

Tel.:    016/31 07 90 of 016/79 09 22 
E-mail:    beleidbao@paridaens.be 
 

ICT, verzekeringen Wim Sempels 

 016/79 09 22 

   
Zorgcoördinator 123  Wendy Schroevens 

Tel.    016/79 09 21 

E-mail    zoco123@paridaens.be 

 
Zorgcoördinator 456  Bieke Demondt 

Tel.:    016/79 09 21 

E-mail:    zoco456@paridaens.be 

 

Schoolstructuur  Basisonderwijs LKSD: 

 

  Gesubsidieerde Vrije Basisschool Paridaens (van 2,5 - 12 jaar) 

Janseniusstraat 2 
3000 Leuven 

www.basis.paridaens.be 

 

Vestigingsplaats H.-Drievuldigheidscollege 

(van 6 - 12 jaar) 

Oude Markt 28 
3000 Leuven 
016/24 15 93 

 

http://www.basis.paridaens.be/
mailto:griet.vranken@paridaens.be
mailto:secretariaatbao@paridaens.be
mailto:beleidbao@paridaens.be
mailto:zoco123@paridaens.be
mailto:zoco456@paridaens.be
http://www.basis.paridaens.be/
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3 ONS TEAM 

 

kleuterschool: 

K0A    juf Brenda   brenda.nys@paridaens.be 
K1A    juf Elke    elke.struyven@paridaens.be 
K1B    juf An    an.struelens@paridaens.be 
K2A    juf Nadine   nadine.vandeneynde@paridaens.be 
K2B    juf Veerle R.    veerle.ral@paridaens.be 
    juf Marjan   marjan.doumen@paridaens.be 
K3A    juf Elien   elien.mantels@paridaens.be 
K3B    juf Karlien   karlien.vandensavel@paridaens.be 
         

LO kleuterschool  meester Karel   karel.dubois@paridaens.be 

Kinderverzorging  juf Reda   reda.guogaite@paridaens.be 

Zorg    juf ellen   ellen.george@paridaens.be 
juf Veerle   veerle.vanderperren@paridaens.be 
 

Zorgcoördinatie  juf Evelyn   zocokleuters@paridaens.be 

 

lagere school: 

L1A    juf Harika   harika.kaleli@paridaens.be 
L1B    juf Margo   margo.gyselen@paridaens.be 
L2A    juf Rozanne   rozanne.ropers@paridaens.be 
L2B    juf Eva    eva.juste@paridaens.be 
L3A    juf Ine    ine.taccoen@paridaens.be 
    meester Werner (woensdag) werner.raets@paridaens.be 
L3B     juf Annemie   annemie.lambrechts@paridaens.be 
L4A    juf Viviane   viviane.janssens@paridaens.be 
    meester Jitse (vrijdag)  jitse.seynaeve@paridaens.be 
L4B    juf Trui    trui.beerten@paridaens.be 
    meester Jitse (dinsdag) jitse.seynaeve@paridaens.be 
L5A    meester Joran   joran.vanlaer@paridaens.be 

L5B    juf Charlotte   charlotte.vandooren@paridaens.be 
L6A    meester Patrick  patrick.vanwelde@paridaens.be 
    meester David   david.janssen@paridaens.be 
L6B    juf Christ   christ.schildermans@paridaens.be 

 

LO lagere school  juf Inge    inge.schoefs@paridaens.be 

Muvo    meester David   david.janssen@paridaens.be 

Franse taalinitiatie  meester Stefan   stefan.coltura@paridaens.be 
Ondersteunning 4-5-6 
Schakelmeester 

Spoor X 

Spoor X    juf Eva    eva.juste@paridaens.be 

AN    juf Dorien   dorien.sellekaerts@paridaens.be 

Ondersteuning 1-2-3  meester Werner  werner.raets@paridaens.be 

Ondersteuning 4-5-6  meester Jitse   jitse.seynaeve@paridaens.be 

Zorgcoördinator 1-2-3  juf Wendy   zoco123@paridaens.be 

Zorgcoördinator 4-5-6  juf Bieke   zoco456@paridaens.be 

 

 

 

mailto:brenda.nys@paridaens.be
mailto:elke.struyven@paridaens.be
mailto:karlien.vandensavel@paridaens.be
mailto:nadine.vandeneynde@paridaens.be
mailto:veerle.ral@paridaens.be
mailto:marjan.doumen@paridaens.be
mailto:elien.mantels@paridaens.be
mailto:karlien.vandensavel@paridaens.be
mailto:karel.dubois@paridaens.be
mailto:reda.guogaite@paridaens.be
mailto:ellen.george@paridaens.be
mailto:veerle.vanderperren@paridaens.be
mailto:zocokleuters@paridaens.be
mailto:harika.kaleli@paridaens.be
mailto:margo.gyselen@paridaens.be
mailto:rozanne.ropers@paridaens.be
mailto:eva.juste@paridaens.be
mailto:ine.taccoen@paridaens.be
mailto:werner.raets@paridaens.be
mailto:annemie.lambrechts@paridaens.be
mailto:viviane.janssens@paridaens.be
mailto:jitse.seynaeve@paridaens.be
mailto:trui.beerten@paridaens.be
mailto:jitse.seynaeve@paridaens.be
mailto:joran.vanlaer@paridaens.be
mailto:charlotte.vandooren@paridaens.be
mailto:patrick.vanwelde@paridaens.be
mailto:david.janssen@paridaens.be
mailto:christ.schildermans@paridaens.be
mailto:inge.schoefs@paridaens.be
mailto:david.janssen@paridaens.be
mailto:stefan.coltura@paridaens.be
mailto:eva.juste@paridaens.be
mailto:dorien.sellekaerts@paridaens.be
mailto:werner.raets@paridaens.be
mailto:jitse.seynaeve@paridaens.be
mailto:zoco123@paridaens.be
mailto:zoco456@paridaens.be
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Klassenraad 

De klassenraad bestaat uit de directie, de zorgcoördinator en de (zorg)leerkrachten van de betrokken 
leerlingengroep. 

Zij geeft advies bij:  - tuchtmaatregelen 
- het al dan niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs 

   - het overzitten van een leerjaar 
   - het verblijven van een achtste jaar in het lager onderwijs 
   - verlengd verblijf in de kleuterschool 

De klassenraad beslist over de toelating tot het gewoon lager onderwijs: 

- van de vijfjarigen – een jaartje vroeger instappen 

- van de zesjarigen die het jaar ervoor onvoldoende aanwezig waren 

De klassenraad overlegt samen met ouders en CLB over de aanpassingen die nodig zijn om een leerling die 
een verslag buitengewoon onderwijs heeft mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of de leerling 

studievooruitgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. 

 

 

4 SAMENWERKING  

 

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Een goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds 
bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur, de 
zorgcoördinator of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementsverklaring 
tussen school en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht. 

 
Ouderraad:  Kern:      
   Leden:     Vrijwillige ouders 
   E-mail:     ouderraadbao@paridaens.be 
    

 
Leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de school. Ze worden door de klasgroep 

verkozen.  
De voorzitters zijn enkele leerkrachten van de lagere school. 

 
 
VCLB Onze scholen werken samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding van 

Leuven. 

De begeleiding van het centrum situeert zich op vier domeinen: 

• het leren en studeren 

• de onderwijsloopbaan  

• de preventieve gezondheidszorg 

• het psychische en sociaal functioneren 

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken  

en bij problematische afwezigheden van  je kind.  

Je kan rechtstreeks contact opnemen met een CLB-medewerker. Het CLB 
werkt gratis en discreet.  
 

Adres   Karel Van Lotharingenstraat 5 

   3000 Leuven 

Tel.   016/28 24 00 

Website  www.vclbleuven.be 

CLB-anker Karine Van de gaer 016/28 24 62      karine.vandegaer@vclbleuven.be 

 
Ondersteuningsnetwerk Onze school is aangesloten bij het Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant. 

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de 
ondersteuning van je kind kan je contact opnemen via 
onw.oostbrabant@gmail.com of 0470/11 13 65 (niet op woensdag). 

 

mailto:ouderraadbao@paridaens.be
http://www.vclbleuven.be/
mailto:karine.vandegaer@vclbleuven.be
mailto:onw.oostbrabant@gmail.com
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Enkele nuttige adressen: 
Beroepscommissie:  Bisdom Mechelen-Brussel 
    Vicariaat voor Onderwijs 

    Beroepscommissie Basisonderwijs 
    F. de Merodestraat 18, 2800 Mechelen 
 
Locaal:   Naam:   LOP Leuven 
Overlegplatform:   Contactpersoon: Gert Pardon 
(LOP)   E-mail:   gert.pardon@ond.vlaanderen.be 
 
Klachtencommissie  Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
Katholiek Onderwijs  Guimardstraat 1 
Vlaanderen:   1040 Brussel 
    Tel.:   02/507 06 01 
    E-mail :  secretariaat@katholiekonderwijs.vlaanderen 
 
Commissie inzake  Vlaamse Overheid Agentschap voor onderwijsdiensten (Agodi) 
leerlingenrechten   Secretariaat commissie inzake leerlingenrechten 
    t.a.v. Ingrid Hugelier 

H. Consciencegebouw 
Koning Albert II-laan 15, lokaal 4M11 

1210 Brussel 
Tel.   02/553 93 83 
E-mail   commissie.leerlingenrechten@vlaanderen 
 

Commissie Zorgvuldig Vlaamse Overheid Agentschap voor onderwijsdiensten (Agodi) 

Bestuur:   t.a.v. Frederik Stevens  

    Koning Albert II-laan 15, lokaal 1C24 
    1210 Brussel 

Tel.:   02/553 65 56 
E-mail :  zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:gert.pardon@ond.vlaanderen.be
mailto:secretariaat@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:commissie.leerlingenrechten@vlaanderen
mailto:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be
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5 ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 

 

Begin en einde van de schooldag 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.25 uur tot 11.45 uur 
 van 13.00 uur tot 15.30 uur 

Woensdag van 8.25 uur tot 11.50 uur  

Het is noodzakelijk dat alle kinderen op tijd op school zijn. We willen dan ook vragen om ervoor te zorgen 
dat de kinderen minstens enkele minuten vóór de aanvang van de lessen op school aanwezig zijn.  
Te laat komen stoort het klasgebeuren en dat willen we vermijden.  

Vertrek dus tijdig en hou rekening met het drukke verkeer. De lessen zowel in de kleuterschool als in de 
lagere school starten stipt om 8.25.  
Om 8.30 uur sluiten alle toegangen tot de school. Enkel de hoofdingang met permanent onthaal blijft open.  

 

 

Dagverloop 

Speeltijd voormiddag van 10.10 uur tot 10.30 uur 

Middagpauze 11.45 uur tot 13.00 uur 

Speeltijd namiddag van 14.20 tot 14.40 uur 

De school voorziet ’s morgens opvang vanaf 8.10 uur. Je kan je kleuter afzetten aan de klas. Mogen we 
vragen om het afscheid kort te houden. De kinderen van de lagere school mogen zelf naar hun klas gaan.  

Na schooltijd kunnen de kinderen tot 15.45 uur op de speelplaats wachten tot ze opgehaald worden onder 
toezicht van de leerkrachten. Op woensdag kan dat tot 12.15 uur.  

Wie vroeger dan 8.00 uur op school is of langer dan 15.45 uur gaat verplicht naar de betalende opvang.  

 

 

Voor- en naschoolse opvang 

De opvang van onze school wordt volledig georganiseerd door KinderKuren, een project van stad 
Leuven (onderdeel van vzw kinderopvang Leuven). Kinderkuren staat voor kwaliteitsvolle opvang in de 
school. De kinderen staan centraal en we stappen mee in hun belevingswereld. In een veilige 
omgeving kan je kind genieten van zijn vrije tijd, met vriendjes zelf een spel verzinnen of kiezen voor 
één van de activiteiten. Onze begeleiders bieden zelf activiteiten aan (groepsspelen, knutselen,….) 
maar we gaan ook aan de slag met externe organisaties voor allerlei andere activiteiten zoals o.a. 
sport, muziek, technologie, circus en nog veel meer! 

 
Opvang is er elke schooldag voor en na school, op pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen. 

 

dag ochtendopvang avondopvang 

maandag van 7u00 tot 8u10 van 15u45 tot 18.30u 

dinsdag van 7u00 tot 8u10 van 15u45 tot 18.30u 

woensdag van 7u00 tot 8u10 van 12u15 tot 18.30u 

donderdag van 7u00 tot 8u10 van 15u45 tot 18.30u 
vrijdag van 7u00 tot 8u10 van 15u45 tot 18.30u 

 

Schoolvrije dagen 
vrijdag 24 september 2021  van 7u00 tot 18u30 
maandag 27 september 2021  van 7u00 tot 18u30 
vrijdag 12 november 2021  van 7u00 tot 18u30 
maandag 7 maart 2022   van 7u00 tot 18u30 

woensdag 16 maart 2022  van 7u00 tot 18u30 
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Tarieven 

✓ Normaal tarief: € 0,45/begonnen kwartier 
✓ Sociaal tarief: globale korting van 80% (niet cumuleerbaar met gezinskorting) 

Gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, kunnen een aanvraag voor een sociaal tarief doen bij de 
administratie. Een sociaal tarief kan worden toegekend aan de hand van: 

- Klevertje mutualiteit met de juiste code (dit kan enkel het eerste jaar van aanvraag) 
- Attest verhoogde tegemoetkoming  te bekomen bij de mutualiteit 
- Aanslagbiljet van de personenbelasting  

- Attest van leefloon 
- Attest van pleegzorg 
- Werkloosheidsattest  

✓ Gezinskorting: -20% voor 2e kind, -30% voor 3e kind, -40% voor 4e, 5e ,6e ... kind 
✓ Domiciliëringskorting: eenmalige korting van 20% op eerste afrekening 

 

Meer info: https://www.leuven.be/kinderkuren I kinderkuren@leuven.be I 016 27 26 39 

 
Verantwoordelijke voor onze school: Carola Orye 0491/99 14 63  carola.orye@leuven.be 
 
Indien je de voor- of naschoolse opvang wil bereiken, kan dat op 0489/68 96 92. 

 

 
Vakanties en vrije dagen 

Facultatieve vrije dag 

Pedagogische studiedag 

Herfstvakantie 

Wapenstilstand 

Facultatieve vrije dag 

Vrije namiddag (vanaf 12u00) 

Kerstvakantie 

Krokusvakantie 

Pedagogische studiedag 

Paasvakantie 

O.-H.-Hemelvaart 

Brugdag 

Pinkstermaandag 

Zomervakantie 

24/09/2021 

27/10/2021 

1/11/2021 – 7/11/2021 

11/11/2021 

12/11/2021 

24/12/2021 

27/12/2021 – 9/01/2022 

28/02/2022 – 4/03/2022 

7/03/2022 

4/04/2022 – 18/04/2022 

26/05/2022 

27/05/2022 

6/05/2022 

30/06/2021 vanaf 12.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leuven.be/kinderkuren
mailto:kinderkuren@leuven.be
mailto:carola.orye@leuven.be
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6 ONS AANBOD 

 
Sport op school 

In de kleuterschool krijgen alle kleutertjes 2 lestijden lichamelijke opvoeding. Deze lessen worden gegeven 

door onze enthousiaste meester Karel.  

Onze kleuters hoeven hiervoor geen speciale sportkledij te dragen; wel vragen we om op deze dagen 

hiermee rekening te houden en je kind gemakkelijke kledij aan te doen.  

3 keer per schooljaar gaan onze kleuters van de 3e kleuterklas zwemmen in de Sportoase.  

In de lagere school krijgen de klassen de ene week 2 lestijden lichamelijke opvoeding en de andere week 1 

lestijd aangevuld met een zwembeurt. Deze lessen worden gegeven door onze getalenteerde juf Inge.  

De zwemlessen gaan door in het zwembad van het Sint-Pieterscollege en kosten €1,50.  

Voor de leerlingen van het 1e leerjaar is het zwemmen gratis.  

Tijdens de zwemles dragen de kinderen verplicht een blauwe badmuts en zwemkledij.  

Al onze leerlingen nemen deel aan deze lessen. Kinderen die om gezondheidsredenen niet mogen zwemmen, 
moeten een doktersattest met begin- en einddatum voorleggen.  

Kinderen die om andere redenen niet mogen zwemmen, brengen een briefje van de ouders binnen.  

Wie gaat zwemmen, draagt best makkelijke kleren, lange haren worden samengebonden. Horloges en sieraden 

nemen we niet mee naar het zwembad (verlies is eigen verantwoordelijkheid). 

Tijdens de turnlessen dragen de leerlingen een T-shirt en een donker(blauw) shortje (naar keuze). De kinderen 
dragen aangepaste schoenen met witte zool. We steken dit allemaal in een zakje dat op school mag blijven.  

Zet in deze sportkledij de naam van je kind.  

Vóór elke vakantie wordt de turnkledij meegegeven naar huis om gewassen te worden. Vergeet de turnzak op 
de eerste schooldag na elke vakantie niet terug mee naar school te brengen. 
Naast onze eigen turnzaal kunnen we ook gebruik maken van de sportzalen van het secundair. 

Ieder schooljaar wordt er ook een sportdag georganiseerd. 

 

 

Muzische opvoeding (Muzo) 

In de lagere school hebben we aparte lessen Muzo (beeld, drama, woord, media, muziek).  

Alle klassen krijgen wekelijks een blok van 2 lestijden Muzo in een daarvoor speciaal uitgeruste klas. Deze 
lessen worden gegeven door onze spring-in-t-veld, meester David.  

Meester David zorgt ervoor dat alle aspecten van het leerplan Muzo voldoende aan bod komen en dat er veel 

creatieve afwisseling in de lessen zit.  
Maar ook bij de eigen klasleraar krijgen onze leerlingen voldoende creatieve lessen aangeboden.  

 
 
Franse taalinitiatie 

Vanaf het 2e leerjaar maken onze leerlingen kennis met het Frans. Wekelijks krijgen zij een lesje Frans van 
onze multi-getalenteerde meester Stefan.  

Het doel van deze les is kennismaken met de Franse taal. Behalve enthousiast meedoen, verwachten we 
verder niets van onze kinderen. Ze zullen er dan ook nooit op beoordeeld worden.  

 
 
Sporenbeleid en co-teaching 

Veel van de zorg wordt tegenwoordig in de klas opgevangen. Om dit haalbaar te maken voor zowel onze 
kinderen als onze gemotiveerde klasleerkrachten, passen de meesters en juffen in de les regelmatig het 

drie- (of vier)sporenbeleid toe.  

Ieder kind volgt afhankelijk van het onderwerp één bepaald spoor om de leerstof te verwerven. Je kan dat 
zien als verschillende treinen die op verschillende manieren eenzelfde eindbestemming hebben. Het is het 
eindstation van de eindtermen, het eindstation van welbevinden...  
Iedereen gaat in de klas op weg volgens eigen tempo en leervermogen. Soms met tussenstationnetjes, soms 
via een rechtstreekse verbinding. 
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Meermaals per week worden de leerkrachten hiervoor bijgestaan door een co-teacher, dit kan een andere 

klasleerkracht zijn, de zorgcoördinator of een zorgleerkracht.  
 
 
Spoor x 

Spoor X is een klasje voor 2 lesuren per week, vanaf de tweede klas.  
Voor sommige kinderen is het nodig bepaalde zaken -die geen klassieke leerstof zijn-  apart, buiten de klas 
aan te bieden. Daarom bestaat spoor X.  
Het is een beetje een apart spoor, maar heeft zeker geen vakantiebestemming! Het is eerder de weg naar 
een extra werkbezoek... 

 
Wie neemt de trein op spoor X? 

• Kinderen die extra oefenen op sociale vaardigheden, op leren samenwerken, op samen nadenken. 

• Kinderen die door passende uitdagingen leren falen en leren doorzetten. 

• Kinderen die zich verdiepen in bijkomende leerinhouden, als dat nodig is voor hun welbevinden. 

In samenspraak met de leerkracht, de zorgcoördinator, de zorgleerkracht, de directie... wordt bekeken of 
spoor X een zinvolle optie kan zijn voor jouw kind. Dat is zeker een complexe afweging! 
In tweede instantie -wij nemen het initiatief- stellen wij U voor om dit samen met ons te bekijken. Iedereen 
moet akkoord gaan. Ieders inbreng is belangrijk. 

Spoor X is klasoverschrijdend: in de klas zitten verschillende leeftijden door elkaar. Treinbegeleiders Juf Eva 
en meester Stefan reizen mee op spoor X. 

 
 
Kiva-school 

Paridaens is een KiVa-school. ‘KiVa’ is een Fins woord voor ‘fijn’ of ‘leuk’.  

Deze Finse wetenschappelijk onderbouwde methode probeert pesten op school preventief te weren door de 

kinderen op school sociaal vaardiger te maken. 

Maandelijks wordt hieraan in elke klas gewerkt mbv een reeks uitgewerkte suggesties en lessen. Maar ook op 
schoolniveau komen Kiko en Flo ons geregeld bezoeken om ons te sensibiliseren met toneeltjes, liedjes, 
ideeën,… 

Indien er zich toch een pestsituatie voordoet, hebben we een uitgewerkt 
stappenplan om deze situatie aan te pakken. Onder begeleiding van de 
‘schakelmeester’ gaan we, samen met de klasleraar na hoe we de situatie best 
aanpakken.  

De belangrijkste stap is het communiceren met de school over de situatie!  

Dit kan het best door erover te praten met de klasleraar of de schakelmeester 
(meester Stefan). Indien dit voor je kind oncomfortabel aanvoelt, kan het ook een 
briefje posten in onze brievenbus op de speelplaats of via de knop ‘schakelmeester’, 
die je kan vinden op onze website, een mail sturen.    
Wanneer we een probleem aanpakken zal dit altijd gebeuren in overleg met de ouders van de betrokken 
leerling.  
Voor meer info zie verder in deze brochure (punt 9.2). 

 
 
Extra-murosactiviteiten  

Wanneer er een uitstap wordt georganiseerd zullen we je steeds op de hoogte brengen hiervan via mail of het 
agenda van je kind.  
De eventuele kosten die hieraan verbonden zijn voor vervoer of inkom zullen verrekend worden via de volgende 
schoolfactuur. Indien je kind door omstandigheden niet kan deelnemen aan zo’n activiteit zullen, in de mate 
van het mogelijke, bepaalde kosten niet verrekend worden. Reeds op voorhand vastgelegde kosten 

(bijvoorbeeld busvervoer) zullen toch aangerekend worden.  
Als school moeten we ons houden aan een maximumfactuur (zie bijdragelijst). We mogen dit bedrag nooit 
overschrijden.  
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In hun lagere schoolloopbaan krijgen onze leerlingen driemaal de kans om er samen met hun juf of meester 

op uit te trekken. 
Er zijn openluchtklassen voor de leerlingen van de 1ste, 2de en 3de graad.  

1ste graad: zeeklassen (3 dagen - 2 overnachtingen) 
2de graad: beestige klassen (3 dagen - 2 overnachtingen) 
3de graad: sportklassen (5 dagen – 4 overnachtingen) 

Indien je dit wenst kunnen deze kosten verspreid worden over verschillende schoolrekeningen. Informeer ook 
zeker bij je ziekenfonds welke tegemoetkomingen er mogelijk zijn i.v.m. schoolreizen en meerdaagse 
uitstappen. Het terugbetalingsformulier bezorg je op het secretariaat waar het nodige gedaan zal worden. 

Indien je, door omstandigheden, moeilijkheden hebt om deze uitstap te bekostigen gelieve dan de directeur 
aan de spreken. Samen kunnen we bekijken wat mogelijk is.  
 
 
Middageten op school 

De meeste van onze kinderen brengen zelf hun lunch mee naar school.  
Vanaf de 2e kleuterklas kan er een warme maaltijd worden besteld. De maaltijd bestaat uit een soep en een 
hoofdgerecht.  
De warme maaltijden kan je per 2 maanden bestellen op de website van onze school.  

De gemaakte kosten worden tweemaandelijks via de schoolrekening doorgegeven.  

Wanneer we merken dat rekeningen systematisch niet betaald worden, kan de school verbieden om nog 
maaltijden te bestellen voor je kind(eren). 

 
 
 

7 BIJDRAGEREGELING (ZIE OOK SCHOOLREGLEMENT) 

Hieronder vind je de lijst met schoolonkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte 
uitgaven. 
Verplichte uitgaven zijn uitgaven die je zeker zal moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor 
zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen.  

In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten nog niet gekende prijzen 
omdat ze kunnen variëren en afhankelijk zijn van de reeds gemaakte kosten in de loop van het schooljaar 
omdat deze horen bij het maximumfactuur. 
 

Maximumfactuur voor verplicht aanbod per klas 
Kleuters  
Lagere school 

Prijs/schooljaar 
€ 45,00 
€ 90,00 

Dit kan volgende uitgaven omvatten: 
Zwemmen (enkel voor lagere school, uitgezonderd het 1ste leerjaar) 
 
Sportdag 
Schooluitstappen 
Schoolreis 

Culturele activiteiten 

 
€ 1,50/zwembeurt 
 
€ 10,00 
Nog niet gekend 
Nog niet gekend 

Nog niet gekend 
Nog niet gekend 

 

Niet verplicht aanbod per klas Prijs 

Reftervergoeding 
Warme maaltijd (soep, hoofdgerecht):  

kleuters 
lagere school 

 

Voor- en naschoolse opvang  

€ 1,30/maand 
 
€4 
€5 
  

€ 0,45 per begonnen 
kwartier 

  

 
Meerdaagse uitstappen 
Max. € 450,00 per kind voor volledige duur lager onderwijs  

Prijs 

1ste leerjaar + 2de leerjaar: zeeklassen (tweejaarlijks) 
3de leerjaar + 4de leerjaar: beestige klassen (tweejaarlijks) 
5de leerjaar + 6de leerjaar: sportklassen (tweejaarlijks) 

€ 130,00 
€ 135,00 
€ 185,00 
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8 WELZIJNSBELEID 

 

Preventie 

• De school is verzekerd voor ongevallen overkomen aan kinderen: 
- tijdens de lessen; 

- tijdens de buitenschoolse activiteiten in schoolverband; 
- op weg van en naar school; het kind moet dan wel, binnen het normale tijdsbestek, de 

kortste en/of veiligste heen- en terugweg nemen. 

De vergoeding betreft enkel geneeskundige verzorging. De stoffelijke schade zonder lichamelijke 
verwondingen wordt niet gedekt door de schoolverzekering. Na een ongeval wordt door de school een 
aangifte online ingevuld bij de verzekeringsmaatschappij. 

• Wanneer een kind lijdt aan een besmettelijke ziekte, verwittigen de ouders onmiddellijk de school. 
De richtlijnen van het CLB zijn bindend en dienen opgevolgd te worden. 

 

Verkeersveiligheid  

• Om de veiligheid van iedereen te waarborgen, leven alle kinderen en hun ouders 
stipt de verkeersvoorschriften in de omgeving van de school na. 

• De ingangen van de school worden vrijgehouden. Parkeren of stilstaan op voet- of 

zebrapaden is verboden. Voetgangers worden hierdoor gehinderd. 

• Wanneer je je kind afzet in de buurt van de school, doe dat dan op een plaats die 
ook veilig is voor de andere weggebruikers. Op de hoek van een straat is vaak 
gevaarlijk omdat je dan andere fietsers/voetgangers hindert.  

• Denk eraan om je kind dat met de fiets naar school komt altijd een fluohesje en een helm te laten 

dragen.  

• Fietsen horen niet thuis op de speelplaats. De fietsers volgen de afgesproken weg. De fietsen worden 
geplaatst in de fietsenrekken op de aangeduide plaatsen, voorzien van een degelijk slot. 

• Omwille van de veiligheid en omwille van de verantwoordelijkheid van de school is het niet toegestaan 

dat kinderen hun ouders buiten de schoolpoort opwachten. (ook niet met een pasje) 

• Kom uw kind(eren) persoonlijk afhalen op de speelplaats of in de naschoolse opvang. 

• Om de veiligheid te verzekeren, dragen de leerlingen bij elke verplaatsing in groep buiten de 
schoolmuren een fluohesje. 

 
 

Welzijn 

• Waardevolle en persoonlijke voorwerpen laten we thuis. De school is niet verantwoordelijk ingeval van 

verlies of vervreemding. 

• Computerspelletjes, smartphones, tablets, … worden niet toegestaan. 

• Elk kind dat zonder begeleiding van en/of naar school komt, mag een gsm op school hebben. Het 

toestel moet wel worden afgezet tijdens de schooluren en tijdens de voor- en naschoolse opvang. Bij 
oneigenlijk gebruik wordt het toestel afgenomen en wordt aan de ouders gevraagd om het te komen 
ophalen. 

• Kinderen die zonder begeleiding naar huis gaan, krijgen een pasje mits toestemming van de ouders. 
Je kan een pasje aanvragen in het  begin van het schooljaar. De leerlingen mogen enkel de school 
verlaten op vertoon van dat pasje. 

• Indien je kind in de loop van het schooljaar het pasje verliest of indien je een pasje wil aanvragen in 

de loop van het schooljaar; kan je contact opnemen met Heidi Pulinx op het secretariaat of via mail 
(beleidbao@paridaens.be) 
!!Pasjes dienen niet om je kinderen alleen naar een plaats te laten gaan buiten de schoolpoort om 
daar afgehaald te worden!! 

mailto:beleidbao@paridaens.be
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Gezondheid en medicatie  

VOEDING 
Wij verkiezen gezonde voeding op school.  
Daarom vragen we jou om  

• voor de speeltijden gezonde tussendoortjes zoals fruit, rauwe groeten of 
een droog koekje te voorzien 

• een evenwichtige en gevarieerde lunch te voorzien (brood, gezond beleg, 

een slaatje,…) 
 

BESMETTELIJKE ZIEKTEN 
Wanneer je kind lijdt aan een besmettelijke ziekte, ben je als ouder verplicht de school hiervan op de hoogte 
te brengen. De school zal op haar beurt het CLB hiervan op de hoogte brengen en de nodige stappen 
ondernemen.  
 
LUIZEN 
Luizen zijn vaak een probleem op school. We proberen als school ons steentje bij te dragen en de nodige 
stappen te zetten indien er veel besmettingen zijn.  

Toch ben jij als ouders verantwoordelijke voor het bestrijden van de luizen. Controleer uw kind geregeld, 
zeker wanneer je melding kreeg van besmetting in de klas van jouw kind.  

Gebruik de producten zoals het moet, geen enkel product werkt preventief! Alleen wanneer je kind besmet is 
met luizen, helpen de producten die op de markt zijn.  
Naast het gebruik van producten is het heel belangrijk om te kammen; dit werkt veel doeltreffender! Het is 
belangrijk om dit proces enkele weken vol te houden. Luizen zijn zelden weg bij een éénmalige behandeling.  

Breng de school op de hoogte wanneer je kind(eren) luizen hebben.  

 
 
Honden 

Honden zijn niet toegelaten op het schooldomein.  
 
 
Brandalarm 

In geval van alarm gelden volgende afspraken: 

• het alarm wordt gegeven door de sirene; 

• dadelijk eindigen de lessen; 

• de kinderen verlaten rustig het klaslokaal; 

• de ramen en de deuren worden gesloten; 

• het licht laat men branden; 

• de leerkracht verlaat als laatste het lokaal en controleert of er niemand achtergebleven is; 

• men verlaat de gebouwen langs de normale uitgangen of langs de nooduitgangen; 

• de leerkracht controleert onmiddellijk de aanwezigheid van alle kinderen en meldt dit aan de directie. 

In de loop van het schooljaar wordt er een alarmoefening gehouden onder toezicht van de 
preventieadviseurs, Tom Van Den Acker en Sofie Wils 
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9 ENKELE AFSPRAKEN 

 

Vieren van verjaardagen 

Wanneer je kind jarig is, mag dat uiteraard gevierd worden. Op school zal hier uitgebreid aandacht aan besteed 
worden.  
Je kan trakteren voor de verjaardag van je kind, maar is dit volledig vrijblijvend. Wel willen we je vragen om 
niet te overdrijven en echt snoepgoed te vermijden.  
Individuele cadeautjes voor de klasgenootjes worden niet gegeven.  
Tip: indien je toch graag iets aan de klas schenkt, kan je altijd de klasleraar aanspreken om op 
ideeën gebracht te worden. 

 
 
 

 
Bibliotheekbezoek  

De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas en de lagere schoolkinderen gaan regelmatig naar de openbare 
bibliotheek. Op die manier krijgen zij een bijkomende kans tot taal- en leesontwikkeling. 
De bibliotheek leent de boeken gratis uit. 

 

 

 

 
 

 

 

 


