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Wij zetten in op…

Kinderen kunnen pas een optimale ontwikkeling door-
maken als ze met plezier naar school komen. Inzetten 
op hun welbevinden is ons allereerste en belangrijk-
ste doel: ‘zich goed voelen’! ‘Goed’ kan daarbij worden 
vervangen door ‘veilig’, ‘blij’, ’gewaardeerd’, ’welkom’, 
‘gehoord’, ‘betrokken’ ‘ontspannen’ en ‘geborgen’.

Ouders zijn  sterke en volwaardige partners. Samen 
kunnen we meer betekenen voor onze leerlingen. 
Daarom besteden we veel aandacht aan communi-
catie. Infomomenten, oudercontacten en ouderge-
sprekken, uitwisselen van info via agenda’s, heen-en 
weerschriftjes en rapporten: laagdrempelig en met 
wederzijds respect!

Zorgen voor een krachtige leeromgeving  waarbij we 
kinderen uitdagen op maat, motiveren, oog hebben 

voor talenten, verscheidenheid  en differentiatie ... Dat 
kan alleen maar met een sterk team! We maken tijd 
voor bijscholing, intern overleg en overleg met profes-
sionele externe partners.

We dragen zorg voor leerlingen, ouders en leerkrach-
ten. Waar hebben al de leerlingen nood aan?  Hoe zor-
gen we voor gelijke onderwijskansen? Gemotiveerde 
zorgcoördinatoren houden deze noden nauwlettend in 
het oog en werken in overleg met anderen een zorg-
plan uit. 

Door veel aandacht te schenken aan  sociale vaardig-
heden willen we dat onze leerlingen uitgroeien tot 
mondige, kritische, zelfstandige, zorgzame jongeren 
vol zelfvertrouwen. De doorstroming van kleuter tot 
lager naar secundair krijgt veel aandacht.

Elke leerling wordt een ster als we hem of haar laten 
schitteren!

WIJ ZETTEN IN OP...INHOUDSTAFEL
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Toegang tot onze school

Onze school kent vele ingangen. Niet alle ingangen blijvende gedurende de hele dag open. Om alles vlot te laten 
verlopen, gelden volgende afspraken op de campus:
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U bent ouder van een kleutertje:

- Naar de voorschoolse opvang (vanaf 07.00 uur): 
Via de toegangspoort aan parking Tiffany’s (ingang 
E). Volg de RODE stippenlijn! U mag  uw kleutertje 
brengen aan het opvanglokaal. U kan uw fiets tijdelijk 
parkeren op de school (bij het binnenkomen van de 
school!), Het fietsje van uw kleuter kan u op school 
laten (zone fiets)/ Voorzie wel een slot!!!

- U wil uw kleutertje naar school brengen (vanaf 
08.00 tot 08.25 uur):
Via de ingang aan parking Tiffany’s (ingang E). Volg de 
GROENE stippenlijn! U mag uw kleutertje begeleiden 
tot aan de speelplaats. U kan uw fiets tijdelijk parke-
ren op de school (bij het binnenkomen van de school). 
Het fietsje van uw kleuter kan u op school laten (zone 
fiets). Voorzie wel een slot!!!

- U wil uw kleutertje afhalen tijdens de middagpauze  
(om 11.40 uur):
Via de hoofdingang (ingang A) U meldt zich aan de 
receptie.

- U wil uw kleutertje ophalen na schooltijd (vanaf 
15.40 uur tot 15.55 uur):
Via de ingang aan parking Tiffany’s (ingang E). Volg 
de GROENE stippenlijn! U mag uw kleutertje ophalen 
in het klasje. U kan uw fiets tijdelijk parkeren op de 
school (bij het binnenkomen van de school).
 
- U wil uw kleutertje ophalen uit de naschoolse op-
vang (vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur):
Via de toegangspoort aan parking Tiffany’s (ingang E) 
Volg de RODE stippenlijn! U mag  uw kleutertje afhalen 
aan het opvanglokaal. U kan uw fiets tijdelijk parkeren 
op de school (bij het binnenkomen van de school!)

- U wil uw kleutertje afhalen tijdens de schooluren:
Via de hoofdingang (ingang A) U meldt zich aan de 
receptie.

- U wil de directeur, de zorgco of iemand van het 
secretariaat spreken:
Via de hoofdingang (ingang A) U meldt zich aan de 
receptie.

U bent ouder van een leerling in de  
lagere school

- U wil uw kind naar de voorschoolse opvang brengen  
(vanaf 07.00 uur):
Via de toegangspoort aan parking Tiffany’s (ingang 
E). Volg de RODE stippenlijn! U mag  uw kind brengen 
naar  het opvanglokaal. U kan uw fiets tijdelijk parke-
ren op de school (bij het binnenkomen van de school!). 

- U wil uw kind naar school brengen (vanaf 08.00 uur 
tot 08.25 uur):
Via de ingang van de lagere school (ingang B). U zet 
uw kind af aan de schoolpoort. Uw kind gaat vanaf 
de schoolpoort alleen verder. Indien uw kind met de 
fiets komt, zullen leerkrachten uw kind helpen bij het 
stallen en het op slot zetten van de fiets. Voorzie een 
fietsslot.

- U wil uw kind ophalen na schooltijd (om 15.40 uur 
of na de studie om 16.45 uur):
U wacht aan de schoolpoort (ingang B) op uw kind. Houd 
rekening met social distancing aan de schoolpoort! In-
dien uw kind met de fiets naar school komt, zal een 
leerkracht uw kind helpen bij de fietsstalling.

- U wil uw kind ophalen uit de naschoolse opvang:
Via de toegangspoort aan parking Tiffany’s (ingang E). 
Volg de RODE stippenlijn! U mag uw kind afhalen aan 
het opvanglokaal. U kan uw fiets tijdelijk parkeren op 
de school (bij het binnenkomen van de school!).

- U wil uw kind ophalen tijdens de schooluren:
Via de hoofdingang (ingang A). U meldt zich aan de 
receptie.

Bent u een ouder van een kleutertje én 
een leerling van de lagere school

Maak gebruik van de afspraken die gelden voor elke 
groep afzonderlijk. U gaat niet over de speelplaats van 
de kleuterafdeling naar de lagere school of omgekeerd.
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AGENDA
Vrije Schooldagen 2022-2023
Ma. 03/10/2022    Lokale verlofdag
Wo. 19/10/2022  Pedagogische studiedag
Ma. 31/10-06/11:  Herfstvakantie
Vr. 11/11/2022: Wapenstilstand
Za. 24/12-08/01: Kerstvakantie
Wo. 25/01/2023: Pedagogische conferentie
Vr. 03/02/2023 Lokale verlofdag
Ma. 20/02-26/02: Krokusvakantie
Wo. 22/03/2023 Pedagogische studiedag
Ma. 03/04-16/04: Paasvakantie
Ma. 01/05/2023:  Dag van de arbeid
Do. 18/05/2023:  Hemelvaartsdag en Eerste Communie
Vr. 19/05/2023:   Brugdag Hemelvaartweekend
Ma. 29/05/2023:  Pinkstermaandag
Vr. 30/06/2023:   Vrijaf in de NAMIDDAG
Za. 01/07-31/08: Begin Grote Vakantie

Openingsuren/dagindeling:
Ma-di-do-vr  Woensdag
 08.00 uur schoolpoort opent  08.00 uur  schoolpoort opent
 08.25 uur start lessen  08.25 uur   start lessen
 10.10 uur speeltijd  10.10 uur   speeltijd
 10.25 uur   lessen  10.25 uur   lessen
 11.40 uur   middagpauze  11.45 uur  einde lessen
 13.10 uur   lessen
 14.30 uur   speeltijd
 14.45 uur  lessen
 15.40 uur   einde schooldag
 15.55 uur  start studie  ma – di –do  (lagere school) 
                      naschoolse opvang (vr)   
 16.45 uur  einde studie  ma –di- do (lagere school) 

Leerlingen die tijdens de middag naar huis gaan worden afgehaald om 11.40 uur aan de schoolpoort (ingang B), 
kleuters (ingang A) en kunnen vanaf 13.00 uur terug naar school komen via de poort Collegestraat 31 (ingang A).
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U kan uw kind naar de voorschoolse opvang brengen van-
af 07.00 uur. De voorschoolse opvang gaat door in het 
grijze containergebouw aan de kleuterspeelplaats. De 
voorschoolse opvang duurt tot 08.00 uur. Daarna worden 
de kinderen naar de speelplaats gebracht.

De naschoolse opvang voor kleuters start om 16.00 uur. 
De opvang gaat door in het grijze containergebouw aan 
de kleuterspeelplaats. De opvang duurt tot 18.00 uur. 
De naschoolse opvang voor de leerlingen van de lage-
re school start om 16.45 uur, na de studie. Deze opvang 
gaat eveneens door in het grijze containergebouw aan de 
kleuterspeelplaats. De opvang duurt tot 18.00 uur.

Op woensdag worden de leerlingen opgevangen in onze 
school van 12.00 uur tot 18.00 uur. 
De voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door 
de stad Sint-Niklaas. Wenst u gebruik te maken van deze 
opvangmogelijkheden, dan dient u zich vooraf in te schrij-
ven via de website https://www.sint-niklaas.be onder 
de rubriek ‘vakantie op maat’. Het is belangrijk dat u zich 
inschrijft, ook al maakt u slechts één keer gebruik van 
deze dienst.

Contactgegevens: 
0474/97 38 88

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG

DANKJEWEL OM OP TIJD TE KOMEN



AGENDA
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DANKJEWEL OM OP TIJD TE KOMEN

VEILIGE SCHOOLOMGEVING!

Met ons opvoedingsproject en schoolreglement willen wij duidelijk maken waar we voor staan. Duidelijke afspraken zijn be-
langrijk om op een vlotte en constructieve wijze samen te werken. U kan het document online raadplegen (www.sjks.be). 
U kan ook op aanvraag een gedrukt exemplaar verkrijgen.

Kinderen die te laat op school komen missen de start. Ze missen vaak het wel-
komstmoment, een heel belangrijk moment! Systematische laatkomers bouwen 
een achterstand op die ze nog moeilijk kunnen goedmaken. Laatkomers worden 
door de leerkracht vaak als storend ervaren! Wij verwachten dan ook dat iedereen 
aanwezig is wanneer het belteken klinkt.

SCHOOLREGLEMENT

De school, het oudercomité en het stadsbestuur vinden het be-
langrijk dat onze leerlingen op een veilige wijze naar school 
kunnen komen. De Collegestraat en de R. Van Britsomstraat 
zijn SCHOOLSTRATEN. Dat betekent dat deze stratent tijdens de 
spitsmomenten verkeersvrij zijn.

Ouders kunnen bij de start en het einde van een schooldag ge-
bruik maken van de parking aan de stadsschouwburg of de par-
king onder de Grote Markt.

Het is verboden om met de auto tot aan de schoolpoort te rijden.
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STUDIE

SCHOOL VERLATEN

GEZONDE TUSSENDOORTJES

Het milieu ligt ons nauw aan het hart. Samen met het leerlingenparlement hebben we 
schoolafspraken gemaakt die ervoor zorgen dat we bewust omgaan met afval. In de klas en 
op de speelplaats sorteren we het afval, maar hoe minder afval … hoe beter!

Volgende afspraken gelden op onze school :
• Het 10-uurtje  en de namiddagkoek worden meegebracht in een koekendoos. De koek 

zit NIET in een verpakkingspapiertje!
• Tijdens de speeltijden worden brikjes en wegwerpflesjes NIET toegelaten. De leerlin-

gen kunnen drinken aan de drankfonteintjes of uit hun herbruikbare drinkfles. In de 
klas worden ook afspraken gemaakt om wegwerpflesjes te bannen. 
Gelieve de koekendoos, de drinkfles en de boterhamdoos te naamtekenen.

Snoepen als tussendoortje vinden wij geen goed idee, een 
gezonde koek of fruit wel.
Op woensdag schenken we extra aandacht aan een gezond 
tussendoortje. Op woensdag brengen de kinderen GEEN 
KOEKEN mee. Een lekker stukje fruit of gezonde groentjes 
genieten dan de voorkeur.

De leerlingen van de lagere school kunnen studie volgen op maandag, dinsdag en donderdag. Op de kalender staan de 
dagen genoteerd wanneer er studie wordt voorzien. Op de dagen dat de studie niet doorgaat omwille van personeelsver-
gadering wordt opvang voorzien tot 16.45 uur. Op vrijdag  worden de leerlingen na schooltijd naar de naschoolse opvang 
gebracht vanaf 16.15 uur.

De studie is een geleide studie. De leerkracht controleert of het huiswerk is gemaakt en geeft extra ondersteuning indien 
nodig. De studieleerkracht verbetert het huiswerk niet. Dat gebeurt door de klasleerkracht.

Per studie betaal je 1,20 euro. Je kan per trimester of per beurt betalen, ofwel een tienbeurtenkaart kopen.. 
Deze betaling gebeurt op de dag zelf.

Onze school kent vele ingangspoorten. Goede afspraken zijn dan 
ook belangrijk. Ouders moeten toestemming geven wanneer hun 
kind ZELFSTANDIG de school mag verlaten. Wanneer een leerling 
geen toestemming heeft om de school ZELFSTANDIG te verlaten 
en niet tijdig wordt opgehaald, zal de leerling naar de naschoolse 
opvang worden begeleid.

De leerlingen van de lagere school verlaten de school via de poort 
aan de stadsschouwburg (ingang B). De school verlaten via de 
Stationsstraat kan enkel mits toestemming van de directeur.



INSPRAAK VIA HET OUDERCOMITÉ

AFVAL OP SCHOOL

STUDIE

SCHOOL VERLATEN

GEZONDE TUSSENDOORTJES

Afgelopen vakantie waren we net als velen onder jullie 
onderweg naar onze vakantiebestemming toen plots 
de telefoon overging. De directeur aan de andere kant 
van de lijn met de vraag of ik het artikel voor het sep-
tembernummer van de Echo zeker niet zou vergeten. 
Bij deze, ‘t is in orde! ;-)

Samen met het afleggen van het telefoongesprek start-
te de zoektocht naar een kapstok. Maar eerst vakantie. 
Bleek achteraf dat ik de hele tijd met die kapstok bezig 
was, want waarom gaan we op reis? Reizen is ontmoe-
ten, is elkaars gewoonten en cultuur leren kennen, 
ervaringen opdoen en dat alles zoals een beekje dat 
bovenaan de berg ontspringt en daarna naar beneden 
kabbelt. Af en toe breed meanderend, soms kletsend 
en klaterend door een stroomversnelling.

En is school lopen niet een beetje hetzelfde? Op één 
september start het nieuwe avontuur. Hoeveel kinde-
ren kijken er niet uit naar de nieuwe klasgroep? Nieu-
we kinderen leren kennen achter die nieuwe gezich-
ten. Nieuwe dingen leren, de ene keer al klaterend in 
een muzoles, de andere keer iets rustiger aan in taal 
of rekenen.

Op één september start voor een heleboel kinderen 
deze wereldreis in het eerste, anderen beginnen dan 
weer een nieuwe etappe na het voorbije schooljaar. 
Maar voor elk van hen is het een reis om nooit te ver-
geten. Vergeet vooral niet om ervan te genieten!

Tot ergens onderweg,
Joris Claus

U heeft het wellicht al regelmatig gezien in pers en media. Het onderwijs 
kampt met ernstige tekorten aan leerkrachten en ondersteuning. Vanuit het 
Oudercomité willen we dus meer dan ooit paraat staat om het leerkrach-
tenkorps te ondersteunen. Zin om mee te helpen? Laat het ons weten! Scan 
de QR-code en laat je gegevens achter of stuur een mailtje naar ouderco-
mite.basis@sjks.be

De eerste vergadering van het oudercomité is gepland voor 20 september, 
wil je graag uitgenodigd worden? Laat dan je gegevens zeker tijdig achter! 
Tot binnenkort!
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FAMILIENIEUWS

AFWEZIGHEDEN
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KANSENPAS
Elke inwoner uit Sint-Niklaas die een verhoogde tegemoetkoming krijgt, heeft recht op een kansenpas. Je kan zelf gemak-
kelijk nagaan of je recht hebt op een kansenpas. Neem een klever van je mutualiteit. Links onderaan op de klever van de 
mutualieit staat er een nummer. Als het laatste cijfer een 1 is, heb je recht op een kansenpas.
Met een kansenpas krijgt u korting op heel wat culturele en sportieve en vrijetijdsactiviteiten in Sint-Niklaas. Bovendien 
geeft de stad Sint-Niklaas korting aan kansenpashouders op buitenschoolse opvang. De school geeft korting op middag-
toezicht en studie. Bezorg de school een dubbel van de kansenpas.

Heeft u (nog) geen kansenpas? 
U kan terecht voor info op de school of op het stadhuis. (www.sint-niklaas.be)

INSPRAAK VIA DE LEERLINGEN

Het Collegeteam zet zich elke dag opnieuw in om voor de leerlingen een sterke en aangename leerom-
geving te creëren. De inbreng van onze leerlingen is erg belangrijk. Daarom wordt er elk schooljaar een 
leerlingenparlement verkozen. Met heuse verkiezingen! Binnen het leerlingenparlement zetelen 2 vertegen-
woordigers van elke klas van de 2° en de 3° graad. 
Het leerlingenparlement bepaalt de agenda en komt 5 maal per jaar samen om de agendapunten te reali-
seren. Speelplaatsindeling, speelplaatsafspraken, afvalbeleid, een gezonde school en pesten op school zijn 
enkele voorbeelden waar het leerlingenparlement reeds een actieve rol in speelde.

Het leerlingenparlement
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FAMILIENIEUWS

AFWEZIGHEDEN

Als je kind ziek is, verwittig de school dan zo snel moge-
lijk. Zorg voor een schriftelijke verantwoording als je kind 
weer naar school gaat.
Lees de afspraken over ziekte in het schoolreglement na 
om misverstanden te vermijden.
Voor een afwezigheid tot en met 3 opeenvolgende ka-
lenderdagen volstaat een briefje van de ouders.

In volgende gevallen is een medisch attest van de dokter 
nodig:
• Als je kind 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen 

ziek is (vrijdag, zaterdag, zondag en maandag ziek = 
medisch attest)

• Bij elke afwezigheid wegens ziekte, hoe kort ook, als 
je kind in hetzelfde schooljaar al 4 keer wegens ziekte 
afwezig was met een verklaring van de ouders

• Kinderen die tijdens het schooljaar langdurig of 
voor korte opeenvolgende periodes afwezig zijn 
op school wegens ziekte of een ongeval, kunnen on-
der bepaalde voorwaarden onderwijs aan huis en/of 
synchroon internetonderwijs (SIO) volgen. Door syn-
chroon internetonderwijs kan je kind via de computer 
thuis de lessen op school ‘live’ meevolgen.

Behalve in het geval van ziekte kan je kind in nog een 
aantal gevallen van school wegblijven. Sommige afwezig-
heden zijn een recht, voor andere is de toestemming van 
de directeur vereist.

Recht om afwezig te zijn
Met toestemming van de directie

Recht om afwezig te zijn
Je kind heeft het recht om afwezig te zijn:
• Om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te 

wonen van iemand die onder hetzelfde dak woont, of 
van een bloed- of aanverwant

• Om een religieuze feestdag te vieren
• Als de school onbereikbaar of ontoegankelijk is (zoals 

door een overstroming of een staking van het open-
baar vervoer)

• Wegens een oproeping of dagvaarding voor een recht-
bank

• Wegens maatregelen van de bijzondere jeugdzorg
• Om een familieraad bij te wonen
• Om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, 

stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte voor 
een individuele selectie (enkel in het basisonderwijs 
en maximum 10 al dan niet gespreide halve dagen per 
schooljaar)

Met toestemming van de directie
Voor een aantal afwezigheden heb je de toestemming 
van de directie nodig:
• ROUWPERIODE
• Wegens actieve deelname aan culturele of sportieve 

manifestaties als lid van een vereniging of door een 
individuele selectie

• Wegens deelname aan time-out-projecten
• Voor revalidatie tijdens de lestijden (strikte procedure)
• SPORTTRAINING TOPSPORT
• Wegens uitzonderlijke omstandigheden van persoon-

lijke aard

Overlijden

“Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij 
haar lieve aandacht voor de dagdagelijkse dingen 
die door haar hoofd en door haar vingers gingen,
en alles wat zij was voor u en mij.”
    A. Van Wilderode

- Maria Smet (1927-2022), moeder van Marc Buytaert  
 (gewezen alg. directeur SJKS), en grootmoeder  
 van Axl en Arthur‘
- Robert Baron Dewulf (1929-2022),  
 opa van juf Colette (Tit;L1a)

Onze christelijke deelneming

Wij willen niemand vergeten in het familienieuws. Gelieve steeds het geboortekaartje of de rouwbrief door te 
geven aan de klastitularis. De leerkracht bezorgt het nieuws aan de redactie van CollegeECHO.

Huwelijk

“Geniet van vandaag
Van het leven van elkaar.
Blijf liefhebben en beminnen
Het liefst een leven lang.”

- Juf  Niki (tit. P-K1) met Luc V.W.

Onze hartelijke gelukwensen.
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Directie  Directeur Luc Braem    

Administratie  Juf Elise De Fré, juf Leen Vereecken en juf Karin Cortebeeck
ICT-coördinator  Meester Geert Vandenhende

Kleuterafdeling

Zorgcoördinator  Juf Jill Remeysen
Zorgploeg   Juf Merel Braem , Juf Klaartje de Wolf, Juf Roxane Ketels, juf Caroline Smet  
Kinderverzorgster  Juf Pascale Dullaert en juf Droïma Rousseau

Klassen  

Vlinderklas (P-K1A)  Juf Niki Leten en juf Roxane Ketels 
Muizenklas (P-K1B)  Juf Els De Cock en juf Roxane  Ketels 
Konijnenklas (P-K1C)  Juf Katelijne Clays en juf Roxane Ketels 
Eendjesklas (P)   Juf Stéphanie Delaruelle, juf Roxane Kegels
Berenklas (K2A)   Juf Yolande Grumiau
Kikkerklas (K2B)   Juf Marijke Verbeecken juf Merel Braem
Giraffenklas (K2/3) Juf Veronique Zaman
Vissenklas (K3A)  Juf Krissi  Vanderhallen en juf Klaartje de Wolf
Dinoklas (K3B)  Juf Annick Van Remoortere en juf Roxane Ketels 

Leerkracht L.O.   Juf Caroline Smet

Lagere afdeling

Zorgcoördinator  Juf Saskia Van Caeckenberghe, juf An Vervaet 
Zorgploeg           Juf Sarah Heyninck, juf Katleen Rooms, meester Vik Noens, juf Anne-Sophie Smet,  
    Juf Haike Van Gucht, juf Iele Schatteman, juf Edith Parmentier, 
    Juf Tatjana De Meyer, juf Gwenda Janssens, juf Eline Bruyninckx,  
    Juf Annelies Bosteels en juf Marielou Bauwens
Klassen  

1e leerjaar A   Juf Colette  Dewulf en juf Eline Bruyninckx  
1e leerjaar B   Juf Isabel Cruyplandt en juf Eline Bruyninckx   
1e leerjaar C   Juf Laure Van Garsse    
2e leerjaar A   Juf Zoë Verbraecken en juf Evelyne Vanderschueren  
2e leerjaar B   Juf Annelies Steels en juf Sarah Heyninck   
2e leerjaar C  Juf Evelien Keymolen en juf Eline Bruyninckx  
3e leerjaar A  Juf An Verstraeten
3e leerjaar B   Juf Ellen Bruwiere en juf Haike Van Gucht    
3e leerjaar C   Juf Emma Van Osselaer
4e leerjaar A   Juf Lieze Van Hove   
4e leerjaar B   Juf Stefanie Mertens en juf Haike Van Gucht 
4e leerjaar C   Juf Eline Michiels    
5e leerjaar A   Juf Femke d’Hooghe en juf Annelies Bosteels  
5e leerjaar B   Juf Els Van Boven
5e leerjaar C   Juf An Vervaet en juf Annelies Bosteels  
6e leerjaar A  Juf Elise Lammens en meester Vik Noens   
6e leerjaar B   Juf Magali De Geest en meester Vik Noens    
6e leerjaar C   Meester Matthias Weyn  

Leerkracht L.O.   Meester Arne Verhelst en  
    Meester Tim Van Den Berghe
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