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3000 Leuven 

 

TELEFOON 

016 79 09 22 

 

WEBSITE 

https://basis.paridaens.be 
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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 
    
  
  
    
  
  
Vestigingsplaats HDC (9-12 jaar) Oude Markt 28 
 3000 Leuven 
 016 79 09 23 
 www.lagere-school-hdc.be 

 

 

 

 

https://basis.paridaens.be/
mailto:griet.vranken@paridaens.be
mailto:secretariaatbao@paridaens.be
mailto:beleidbao@paridaens.be
mailto:wim.sempels@paridaens.be
http://www.lagere-school-hdc.be/
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L4A   meester Chris  chris.toubac@hdcleuven.be 
L5A   juf Mia   mia.casteels@hdcleuven.be 
L6A   meester Hans  hans.bries@hdcleuven.be 
 

Zorg   juf Mia   mia.casteels@hdcleuven.be 
 
 
  

mailto:chris.toubac@hdcleuven.be
mailto:joran.vanlaer@paridaens.be
mailto:joran.vanlaer@paridaens.be
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7.00 uur 
opvang door Kinderkuren, 
in Paridaens 

 

8.20 uur activiteiten in de klas  

10.25 uur speeltijd  

10.55 uur activiteiten in de klas  

11.45 uur middagpauze  

13 uur activiteiten in de klas  

14.15 uur speeltijd  

14.30 uur activiteiten in de klas  

15.20 uur opvang op school  

15.35 uur* 

tot 18.30 uur 
opvang door Kinderkuren, 
in Paridaens 

 

 

* Op woensdag start de opvang door Kinderkuren in Paridaens 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 

 

 
 

 

 

 

Schooluren en dagverloop 

 

http://www.leuven.be/kinderkuren
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  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 ja 

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 neen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakanties en vrije dagen 
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Sport op school 

Alle leerlingen hebben twee lesuren LO per week, dit is zwemmen en/of turnen.  De 
kinderen dragen tijdens de turnlessen een donkere short en een witte T-shirt. 

 

 

Franse taalinitiatie 

De kinderen van het 4de leerjaar krijgen wekelijks een les Frans van meester Chris.  
Het doel van deze les is kennismaken met de Franse taal.  Behalve enthousiast 
meedoen, verwachten we verder niets van onze kinderen.  Ze zullen er niet op 
beoordeeld worden. 

 

 

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. 
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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 zorgleerkracht (juf Mia) 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. 

Er kan 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 voor 8.45 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Basisonderwijs LKSD 

 

Maximumfactuur voor verplicht aanbod  

 
Lagere school 
 

 
€ 95/schooljaar 

Dit kan volgende uitgaven omvatten 
- Zwemmen 
- Sportdag 
- Schooluitstappen 
- Schoolreis 
- Culturele activiteiten 

 
€ 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)  

 
- Warme maaltijd (soep, hoofdgerecht): 
- Voor- en naschoolse opvang door Kinderkuren 

 
€ 5 
€ 0,50/15 minuten 

 
 
 

 

Meerdaagse uitstappen 
Max. € 480 per kind voor volledig duur lager onderwijs. 

 

 
Nog te bepalen 
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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. 

 

Enkele afspraken 
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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 in indien nodig te behandelen. 

Breng de school op de hoogte als je kind luizen heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

Oudercomité 

Sinds 1981 heeft onze school een oudercomité. Dit bestaat uit vrijwillige ouders. 
Samen met de leerkrachten denken zij na over de vragen en noden die in onze school 
leven. 

Er zijn voldoende redenen om lid te worden van het oudercomité: 

• solidariteit tussen ouders en school bevorderen 
• andere mensen leren kennen 
• zo nauw mogelijk betrokken zijn bij de leefwereld van de kinderen 
• een helpende hand 

 
Via mail wordt je op de hoogte gebracht van de vergaderingen en activiteiten van het 
oudercomité. 
 

 

 

 

 

  

Oudercomité 
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Om de veiligheid van onze kinderen in de nabije schoolomgeving te verhogen, 
rekenen we ook op uw goede voorbeeld. We vragen om volgende richtlijnen in acht 
te nemen: 

 

-> kom je met de wagen 

- Je kan stoppen op de St.-Antoniusberg. Let wel op dat je de ingang 
(schoolpoort) vrij laat. Om de veiligheid van de vele voetgangers te garanderen, 
raden we je aan de bezoekersparking NIET te gebruiken. 

- Heb je al eens overwogen om je kind af te zetten ter hoogte van de St.-
Michielskerk in de Naamsestraat? Via de Ramberg (verkeersvrij) kan je kind 
veilig te voet verder naar school komen. 

- Als je van het Damiaanplein komt, kan je NIET naar de bezoekersparking via de 
St.-Antoniusberg rijden. De St.-Antoniusberg is ENKELE RICHTING! 

- De lerarenparking kan door ouders gebruikt worden voor 8.00 u. en na 16.15 u. 
Let op: de Schapenstraat en Parijsstraat zijn fietsstraten ! Je mag hier als 
automobilist geen fietsers inhalen. 

 

-> kom je met de fiets 

Leerlingen van de lagere school die met de fiets naar school komen, kunnen 
hun fiets parkeren op de daartoe voorziene fietsenparking aan de ingang van 
de St.-Antoniusberg. Deze fietsenparking wordt om 8.20 u. afgesloten.  
Zet je fiets steeds op slot, ook als hij in de fietsenparking staat. 
Denk aan je veiligheid en draag een fietshelm en een fluo vestje. 
 

-> kom je te voet 

Laat je zoon of dochter de school binnenkomen via de daartoe voorziene 
schoolpoorten (Oude Markt of St.-Antoniusberg). De lerarenparking is GEEN 
ingang voor leerlingen. 

 

Toegankelijkheid van de school 

 


