Paridaens basisschool

ADRES
Jansensiusstraat 2A
3000 Leuven
TELEFOON
016 79 09 22
WEBSITE
https://basis.paridaens.be

Basisonderwijs LKSD

Beste ouder
Bedankt voor je vertrouwen in onze school. Wij zijn blij je als partner te
verwelkomen. Onze school wil een plek zijn waar je kind ongestoord kan
opgroeien, leren en ervaren. Samen staan we in voor een zo optimale en
volledige ontwikkeling van je kind. We hopen op een positieve,
respectvolle en duurzame samenwerking!

Beste leerling
Welkom op onze school! Laten we samen stappen zetten om te leren, te
groeien, om jouw persoonlijkheid en talenten verder te ontplooien, om te
leren zorg dragen voor jezelf en elkaar, om een plaatsje te bouwen in
onze samenleving, … Laten we de wereld samen ontdekken!
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We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze
contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.
Adres basisschool (2,5-12 jaar)

VBS Paridaens
Janseniusstraat 2a
3000 Leuven

Website

https://basis.paridaens.be/

Directeur

Griet Vranken
016 79 09 20
griet.vranken@paridaens.be

Secretariaat
Leerlingenadministratie

Helen Imberechts
016 79 09 22
secretariaatbao@paridaens.be

Beleidsondersteuning | Facturatie

Heidi Pulinx
016 79 09 22
beleidbao@paridaens.be

ICT | Verzekeringen

Wim Sempels
016 79 09 21
wim.sempels@paridaens.be

Zorgcoördinator kleuterschool
016 79 09 21
zocokleuters@paridaens.be
Zorgcoördinator 123

Wendy Schroevens
016 79 09 21
zoco123@paridaens.be

Zorgcoördinator 456

Bieke Demondt
016 79 09 21
zoco456@paridaens.be
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kleuterschool
K0A
K1A
K2A
K2B
K3A
K3B
LO kleuterschool
Kinderverzorging
Ondersteuning

juf Brenda
juf Elke
juf An
juf Nadine
juf Veerle R.
juf Marjan
juf Lore
juf Isabel

brenda.nys@paridaens.be
elke.struyven@paridaens.be
an.struelens@paridaens.be
nadine.vandeneynde@paridaens.be
veerle.ral@paridaens.be
marjan.doumen@paridaens.be
lore.heymans@paridaens.be
isabel.beerden@paridaens.be

meester Karel
juf Reda
juf Elien
juf Veerle
juf Karlien

karel.dubois@paridaens.be
reda.guogaite@paridaens.be
elien.mantels@paridaens.be
veerle.vanderperren@paridaens.be
karlien.vandensavel@paridaens.be

juf Harika
juf Fin
meester Jitse
juf Eva
juf Ine
meester Werner (woe)
juf Annemie
juf Viviane
meester Steven (vr)
juf Trui
meester Steven (di)
meester Arthur
juf Hannah
meester Patrick
juf Hanne (ma nm)
juf Christ
juf Hanne (woe)

harika.kaleli@paridaens.be
fin.haegemans@paridaens.be
jitse.seynaeve@paridaens.be
eva.juste@paridaens.be
ine.taccoen@paridaens.be
werner.raets@paridaens.be
annemie.lambrechts@paridaens.be
viviane.janssens@paridaens.be
steven.duyver@paridaens.be
trui.beerten@paridaens.be
steven.duyver@paridaens.be
arthur.alkins@paridaens.be
hannah.paternoster@paridaens.be
patrick.vanwelde@paridaens.be
hanne.feyaerts@paridaens.be
christ.schildermans@paridaens.be
hanne.feyaerts@paridaens.be

juf Inge
meester David
juf Esther
juf Ilka
meester Werner
juf Margo
juf Hanne
meester Stefan

inge.schoefs@paridaens.be
david.janssen@paridaens.be
esther.wijnen@paridaens.be
ilke.fidlers@paridaens.be
werner.raets@paridaens.be
margo.gyselen@paridaens.be
hanne.feyaerts@paridaens.be
stefan.coltura@paridaens.be

meester Steven

steven.duyver@paridaens.be

lagere school
L1A
L1B
L2A
L2B
L3A
L3B
L4A
L4B
L5A
L5B
L6A
L6B

LO lagere school
MuVo
AN
Zorg 123
Zorg 456
IAC/spoor x/
schakelmeester
STEM
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Schooluren en dagverloop

7.00 uur

opvang door Kinderkuren

8.10 uur

kinderen gaan naar de klas

8.25 uur

LESTIJD

10.10 uur

speeltijd

10.30 uur

LESTIJD

11.45 uur*

speeltijd

13 uur

LESTIJD

14.20 uur

speeltijd

14.40 uur

LESTIJD

15.30 uur

speeltijd

15.45 uur*
tot 18.30 uur

opvang door Kinderkuren

* Op woensdag eindigt de schooldag om 11.50 uur. De opvang door Kinderkuren
start om 12.15 uur.

Voor- en naschoolse opvang
De opvang van onze school wordt georganiseerd door KinderKuren, onderdeel van
vzw kinderopvang Leuven. De begeleiders bieden activiteiten aan (groepsspelen,
knutselen,….) maar gaan ook aan de slag met externe organisaties voor allerlei andere
activiteiten.
Opvang is er elke schooldag voor en na school, op pedagogische studiedagen en
facultatieve verlofdagen.
Info en contact
www.leuven.be/kinderkuren
016 27 26 39
0489 68 96 92
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Vakanties en vrije dagen

opvang door
Kinderkuren

Facultatieve vrije dag

03/10/2022

ja

Pedagogische studiedag

12/10/2022

ja

Herfstvakantie

29/10/2022 – 6/11/2022

neen

Wapenstilstand

11/11/2022

neen

Kerstvakantie

24/12/2022 – 8/01/2023

neen

Krokusvakantie

18/02/2023 – 26/02/2023

neen

Pedagogische studiedag

15/03/2023

Paasvakantie

01/04/2023 – 16/04/2023

neen

O.-H.-Hemelvaart

18/05/2023

neen

Brugdag

19/05/2023

neen

Pinkstermaandag

29/05/2023

neen

Pedagogische studiedag

09/06/2023

ja

Laatste schooldag

30/06/2023 vanaf 12 uur

ja

Zomervakantie

01/07/2023 – 31/08/2023

ja

neen
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Sport op school
Turnen
-

KLEUTERSCHOOL: elke klas krijgt 2 lestijden turnen per week. De kinderen
hebben geen speciale sportkledij nodig. Ze dragen wel best gemakkelijke
kledij.
LAGERE SCHOOL: de ene week is er 1 lestijd turnen (en 1 lestijd zwemmen),
de andere week zijn er 2 lestijden turnen. De kinderen dragen een donkere
short, een witte T-shirt en sportschoenen/turnpantoffels met witte zolen.

Zwemmen
-

KLEUTERSCHOOL: de kinderen van de derde kleuterklas gaan 3 keer per jaar
zwemmen in Sportoase.
LAGERE SCHOOL: elke klas gaat om de twee weken zwemmen. De zwemles
gaat door in het zwembad van het Sint-Pieterscollege. De kinderen dragen
zwemkledij en een badmuts.

Muzische vorming (MuVo)
In de LAGERE SCHOOL hebben de kinderen aparte lessen MuVo (beeld, drama,
woord, media, muziek).
Elke klas krijgt wekelijks muzische vorming in een speciaal daarvoor uitgeruste klas bij
meester David.
Franse taalinitiatie
De kinderen van het 2de, 3de en 4de leerjaar krijgen wekelijks een les Frans van meester
Stefan. Het doel van deze les is kennismaken met de Franse taal. Behalve
enthousiast meedoen, verwachten we verder niets van onze kinderen.
Sporenbeleid en co-teaching
Veel van de zorg wordt in de klas opgevangen. Om dit haalbaar te maken voor zowel
onze kinderen als de leerkrachten, passen de leerkrachten regelmatig het drie- (of
vier)sporenbeleid toe. Meermaals per week worden de leerkrachten hiervoor
bijgestaan door een co-teacher. Dit kan een andere klasleerkracht, de
zorgcoördinator of een zorgleerkracht zijn.
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Kiva-school
Paridaens is een KiVa-school. ‘KiVa’ is het Finse woord woord voor ‘fijn’ of ‘leuk’.
Deze Finse wetenschappelijk onderbouwde methode probeert pesten
op school preventief te weren door de kinderen sociaal vaardiger te
maken.
Indien er zich toch een pestsituatie voordoet, hebben we een uitgebreid stappenplan
om dit aan te pakken. De eerste stap is het communiceren met de school over de
situatie. Dit kan het best door de klasleerkracht of de schakelmeester (meester
Stefan) aan te spreken.
Extra-murosactiviteiten
Wanneer er een uitstap wordt georganiseerd zullen we je steeds op de hoogte
brengen via mail.
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 (vb. busvervoer) zullen toch aangerekend worden.
Als school moeten we ons houden aan een maximumfactuur (zie bijdragelijst).
Middageten op school
De meeste kinderen brengen zelf hun lunch mee naar school.
Vanaf de 2de kleuterklas kan er een warme maaltijd besteld worden. Dit is soep en
een hoofdgerecht.
De warme maaltijden kan je maandelijks bestellen op de website van onze school. De
kosten worden via de schoolrekening doorgegeven.
Bij ziekte kan de maaltijd geannuleerd worden. Dit doe je telefonisch (016 79 09 22)
of via mail (secretariaatbao@paridaens.be) voor 8.45 uur.
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Maximumfactuur voor verplicht aanbod
Kleuters
Lagere school
Dit kan volgende uitgaven omvatten
- Zwemmen (voor lagere school, L1 gratis)
- Sportdag
- Schooluitstappen
- Schoolreis
- Culturele activiteiten

€ 50/schooljaar
€ 95/schooljaar
€ 1,50/zwembeurt
nog niet gekend
nog niet gekend
nog niet gekend
nog niet gekend

Niet verplichte kosten (enkel als je er gebruik van maakt)
-

Reftervergoeding (behalve als het kind thuis eet)
Warme maaltijd (soep, hoofdgerecht):
Kleuters
Lagere school
Voor- en naschoolse opvang door Kinderkuren

€ 1,30/maand
€4
€5
€ 0,50/15 minuten

Meerdaagse uitstappen
Max. € 480 per kind voor volledige duur lager onderwijs.
1ste en 2de leerjaar: zeeklassen (tweejaarlijks)
3de en 4de leerjaar: beestige klassen (tweejaarlijks)
5de en 6de leerjaar: sportklassen (tweejaarlijks)

€ 140
€ 145
€ 195
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Enkele afspraken

Eten en drinken
We verkiezen gezonde voeding op school.
Daarom vragen we om:
- Voor de speeltijden gezonde tussendoortjes te voorzien (fruit, rauwe groenten,
nootjes, een koekje zonder chocolade,…)
- Enkel water mee te geven om te drinken.
- Een evenwichtige lunch te voorzien (zoals brood, gezond beleg, slaatje, …)
We proberen ook ons steentje bij te dragen voor het milieu. Gelieve eten mee te
geven in herbruikbare doosjes en water in een drinkbus.
Verjaardagen
Wanneer een kind jarig is, wordt het in de klas in de bloemetjes gezet. Je mag
trakteren voor de verjaardag, maar dit is volledig vrijblijvend. We vragen om
snoepgoed te vermijden. Je kan bij voorbeeld een cake, wafel of koekje geven.
Individuele cadeautjes voor klasgenoten worden niet gegeven.
Toestemming om de school te verlaten
Kinderen die zonder begeleiding naar huis gaan krijgen een pasje mits toestemming
van de ouders. Je kan een pasje aanvragen op het secretariaat.
Persoonlijke spullen
Persoonlijke (en waardevolle) voorwerpen laten we thuis. De school is niet
verantwoordelijk ingeval van verlies of diefstal.
Een kind dat zonder begeleiding van en/of naar school komt, mag een gsm op school
hebben. Het toestel staat uit tijdens de schooluren en de opvang.
Honden
Honden zijn niet toegelaten op het schooldomein.
Ziekte en medicatie
Als je kind ziek is, verwittig je het secretariaat telefonisch of via mail. Meer info over
leerplicht en afwezigheden vind je in het schoolreglement.
Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen. Dan
vraag je een attest aan de arts van je kind. Wij zullen deze medicatie dan toedienen
volgens de voorschriften van de arts. We hebben zelf geen medicatie op school. Als
je kind ziek wordt op school, bellen we de ouders.
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 zetten.
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Luizen
Luizen zijn vaak een probleem op school. We verwittigen de ouders als er luizen
en/of neten gesignaleerd werden in de klas van je kind.
We vragen dan om de haren van je kind te controleren en indien nodig te behandelen.
Breng de school op de hoogte als je kind luizen heeft.

Ouderraad

Ouders kunnen vertegenwoordigd worden in de ouderraad. Scholen moeten een
ouderraad oprichten wanneer ten minste 10 procent van de ouders (minstens 3
ouders) erom vraagt.
De ouderraad kan op vraag van de schoolraad schriftelijk advies uitbrengen, maar ook
uit eigen beweging het schoolbestuur adviseren. De ouderraad houdt je op de hoogte
van haar standpunten en activiteiten.
De ouderraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.
De ouderraad bepaalt via haar huishoudelijk reglement hoe de samenstelling voor de
volgende periode van 4 jaar zal gebeuren. De ouderraad zal je op de hoogte brengen
en een oproep doen om je kandidaat te stellen.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden
E-mail

Carine Debaere
Rachida El Boubsi
Mo Ghantasala
vrijwillige ouders
ouderraadbao@paridaens.be
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Toegankelijkheid van de school

De hoofdingang van onze school is in de Janseniusstraat 2a. Je kan de school
betreden via de deur aan het onthaal of via de schoolpoort.
Er is ook in ingang via het speelveld, Refugehof.
Welke ingang is wanneer open?
7.008.10
Deur onthaal
(Janseniusstraat)

8.108.25

8.2512.00

12.0013.00

13.0015.30

15.3015.45

x

aanbellen

enkel op
afspraak

aanbellen

x

15.4518.30

Poort speelplaats
(Janseniusstraat)

x

x

x

x

Poort
fietsenstalling
(Refugehof)

x

x

x

x

x

x

x

Poort speelveld
(Refugehof)

Met de fiets
Je kan je fiets in de fietsenstalling zetten. Deze bevindt zich aan de ingang Refugehof.
Denk eraan je fiets op slot te zetten. De poort is niet (altijd) gesloten.
Buggy’s, steps, loopfietsen
Deze kan je in de ondergrondse stalling zetten. Die kan je bereiken via de speelplaats
van de lagere school. Er is een plek voorbehouden.
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