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Welkom!

Schooljaar 2017 — 2018

Je mag zijn wie je bent
En zoals je bent
Met fouten en gebreken
Om te kunnen worden
Die je in je aanleg bent
Maar zoals je je nog niet
kunt vertonen
En je mag het worden op jouw
wijze en in jouw uur
— A.A. Terruwe

Wijngaardstraat 22, 1190 Vorst, Brussel — 02 344 54 49
directie@parkschool.be

Beste ouders,
Hartelijk welkom in onze school!
Wij vinden het een voorrecht
te mogen meebouwen aan de
opvoeding van uw kind. Wij
danken u voor dit vertrouwen.
Ons hele schoolteam zal zich
dagelijks inzetten om uw kind
optimaal te begeleiden. U mag
een christelijk geïnspireerde,
eigentijdse opvoeding en een
degelijk, hedendaags onderwijs
verwachten, waarbij we ieder kind
op zijn/haar niveau benaderen. De
totale ontwikkeling van het kind,
volgens eigen kennen en kunnen,
staat in onze school centraal.
Daarbij is een goed contact en
een vlotte samenwerking tussen
ouders en school van groot belang.
Bij vragen of problemen staan we
klaar om samen naar een goede
oplossing te zoeken.
Deze infobrochure vormt een basis
voor een goede samenwerking
tussen uzelf en onze school. We
stellen u graag onze collega’s en
partners voor die de boeiende
uitdaging aangaan om de
ontwikkeling van uw kind, samen
met u, in onze school verder te
zetten.

Beste peuters en kleuters,
Wij zijn echt blij dat je naar
onze kleuterschool komt. Bij
ons ben je meer dan welkom en
kan je honderd en één dingen
beleven. Je komt terecht in een
boeiende wereld, met ongekende
mogelijkheden. We hopen dat je
– samen met je vriendjes - een fijn
schooljaar zal beleven en vooral
dat je je goed en onmiddellijk thuis
voelt in onze school.

Beste meisjes en jongens,
Kom je bij ons in het eerste
leerjaar, dan gaat er een nieuwe
wereld voor je open. Je zal leren
schrijven, lezen, rekenen, tekenen
en nog zoveel dingen meer. Ben
je nieuw in de school, dan zal de
aanpassing misschien wat tijd
vragen. We staan altijd klaar om je
daarbij te helpen, zodat je je vlug
gaat thuis voelen en de school ook
jouw leefwereld wordt. We wensen
je een tof schooljaar toe.

Schooljaar 2017 — 2018 / Schoolvisie Onze school behoort tot het Vlaams Lasalliaans Perspectief
(VLP) en heeft haar wortels bij de Broeders van de Christelijke Scholen. Het VLP vormt een actief
netwerk dat scholen en andere opvoedkundige organisaties ondersteunt vanuit de levendige
inspiratie die Jean-Baptiste De La Salle ons naliet.
Wijngaardstraat 22, 1190 Vorst, Brussel — 02 344 54 49
directie@parkschool.be
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Werken aan
een school als
gemeenschap en
als organisatie

Naar onze leerkrachten toe:
in een geest van openheid,
samenwerking en overleg maakt
het team werk van voortdurende
kwaliteitsbewaking en
kwaliteitsverbetering.
Naar onze ouders toe:
we willen een open school zijn,
waar ook ouders welkom zijn en
kunnen participeren. Een school
waar ouders hun kinderen met een
gerust hart aan toevertrouwen.
We informeren de ouders door
middel van oudercontacten en
het kleuterdagboek. Voor een
actieve medewerking kunnen
de ouders zich aansluiten bij de
oudervereniging.

Elke dag worden we uitgenodigd
om blijvend op zoek te gaan naar
de kern van onze traditie en deze
in te passen in de schoolpraktijk.
In deze taak wordt het gehele
schoolteam gesteund door de
directie en het schoolbestuur.
We willen een school zijn waar
iedereen kan en mag zijn wie hij is,
waar je anderen leert waarderen
met zijn kwaliteiten en gebreken.

Naar de participanten:
Samen met het CLB bewaken we
de zorgbreedte van elke leerling.
Zij zijn de partners die het team
met raad en daad bijstaan in de
begeleiding van de kinderen op
school.
Het team wordt hierbij
ondersteund door de
pedagogische begeleiding.
De gekozen prioriteiten van
het team worden bereikt door
nascholing en navorming. De
verbondenheid en de wederzijdse
betrokkenheid met de mensen
van de parochie en de plaatselijke
gemeenschap geeft een extra
dimensie aan onze school en is een
verwijzing naar de traditie en het
geloof van waaruit gewerkt wordt.

We hopen deze visie te kunnen
delen met de participanten van
onze school;
 aar onze kleuters toe:
N
we willen voor hen een omgeving
van geborgenheid en veiligheid
creëren, zodat de kinderen op
gepaste wijze begeleid worden in
een gezellige, huiselijke sfeer.
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Wie is wie ?

lo
o
h
Sc eam
t

Manu Decruynaere
Directeur

Jeanine Pauli
Secretariaat

Heidi Thomaes
Beleidsondersteuner
Zorg coördinator

Nick De Raeymaeker
Turnleerkracht (hele school)

Silke Broekaert
Ondersteuning (kleuter)

Katrijn Merki
Ondersteuning (lager)

Mathias Stallaerts
Ondersteuning (lager)

Wie is wie ?

Astra Knockaert
Onthaalklas, 1e kleuterklas

Kleute
schoolr-

Charline Vankerkhove
Onthaalklas, 1e kleuterklas

Katherine Siarkou en Heidi Thomaes
3e kleuterklas

Dirk Vandecapelle
Ondersteuning (lager)
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Laurence Vanneste
2e kleuterklas

Ilse Van Nimmen
Kinderverzorgster

Wie is wie ?

Wie is wie ?
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Nadine Hendrickx
1e leerjaar

Rie Baeyens
2e leerjaar

Fanny Geerinck
3e leerjaar

Schoolbestuur

Klassenraad

Dit zijn de rechtspersonen of
de natuurlijke personen die
verantwoordelijk zijn voor één of
meer scholen.

Onder leiding van de directeur
en samen met een team van
personeelsleden wordt de
verantwoordelijkheid gedragen voor
de begeleiding van en het onderwijs
aan een bepaalde leeftijdsgroep of
individuele leerling.

—
—
—
—

Voorzitter: Jef Arnout
Penningmeester: Luc Deurinck
Secretaris: Eddy Loyez
Leden: Mark Leermakers

Oudercomité

Schoolraad

Deze personen hebben adviesbevoegdheid en zijn samengesteld
uit vertegenwoordigers van de
ouders. De ouderraad heeft rechten
en plichten inzake informatie en
communicatie.

De schoolraad bestaat uit
vertegenwoordigers van het
schoolbestuur, het schoolteam,
het oudercomité en de lokale
gemeenschap en heeft rechten
en plichten inzake informatie en
communicatie.
Sabrina Viceroy
4e leerjaar

REFE
CT
ISTE ORN

Veerle Wagenaar
5e leerjaar

NG
A
V
OP

Griet De Smedt
6e leerjaar

ONDER
HOUD

Tania Dzakova
en Touria El Baouchi
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Youssef Boulila

—V
 oorzitter:
Joost Roelens
— Ondervoorzitter:
Ingrid Arquin
— Penningmeester:
Jonathan Cerneels
— Secretaris:
Véronique Goethals

—V
 ertegenwoordiger
van het schoolbestuur:
Jef Arnout
— Vertegenwoordiger
van het schoolteam:
Heidi Thomaes
— Vertegenwoordiger
van het Oudercomité:
Joost Roelens
— Vertegenwoordiger
an de lokale gemeenschap:
Jan Dekoster
— Directeur
van de parkschool:
Manu Decruynaere
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Zorgcoördinator Heidi Thomaes

Heidi Thomaes
Beleidsondersteuner en Zorg coördinator
02 344 54 49 / heidi.thomaes@parkschool.be

In onze school scheppen we
een klimaat waar vertrouwen,
verdraagzaamheid, openheid en
verbondenheid centraal staan.

bijgestaan door een medewerker
van het CLB en de zorgleerkrachten.
We proberen een duidelijk beeld
te krijgen van ieder kind zodat we
gedifferentieerd kunnen werken, om
zo ieders kansen en mogelijkheden
optimaal te benutten.
Als team vinden we het belangrijk
om onderling te overleggen
zodat we kunnen zoeken naar
gepaste oplossingen en afspraken
kunnen maken die de hele
schoolgemeenschap ten goede
komen. Het CLB biedt ons hierbij de
nodige ondersteuning.
Wij staan altijd open voor
gesprekken met de ouders. We
willen ons inzetten om ook die
ouders te bereiken die zelf moeilijk
de stap naar school zetten, opdat
ook zij inspraak hebben in de
begeleiding van hun kind.

Als team respecteren we het “uniek
zijn” van elk kind, zodat zij zich
optimaal kunnen ontwikkelen.
Daarom bieden we gevarieerde
werkvormen en leermiddelen aan
waardoor elk kind op zijn eigen
niveau kan ontwikkelen. Dit met
wederzijds respect voor ieders
afkomst, taalgebruik of milieu.
Ieder kind mag zijn wie hij is en wij
bieden een omgeving aan waar je
anderen leert waarderen met zijn
kwaliteiten en gebreken.
De zorgcoördinator coördineert de
brede zorg van de school en het
MDO. De zorgcoördinator wordt
16

Samen tegen pesten

Samen met het CLB bewaken we
de zorgbreedte van elke kleuter.
Zij zijn de partners die het team
met raad en daad bijstaan in de
begeleiding van de kinderen op
school.

Elke ouder droomt ervan om
iedere morgen zijn kind met
enthousiasme naar school te zien
vertrekken.

Het team wordt hierbij
ondersteund door de
pedagogische begeleiding.
De gekozen prioriteiten van
het team worden bereikt door
nascholing en navorming. De
verbondenheid en de wederzijdse
betrokkenheid met de mensen
van de parochie en de plaatselijke
gemeenschap geeft een extra
dimensie aan onze school en is een
verwijzing naar de traditie en het
geloof van waaruit gewerkt wordt.

Elk kind droomt ervan om naar een
school te gaan waar het zich goed
en welkom voelt.
Elke leerkracht droomt ervan om
kinderen in de klas te hebben
die gemotiveerd zijn om te
ontwikkelen op cognitief, sociaal –
emotioneel en motorisch vlak.
Elke school droomt ervan om
elk kind optimale groeikansen te
bieden.
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Centrum voor leerlingbegeleiding
(CLB)

Relatie tussen CLB, de
leerlingen en hun ouders

Het centrum maakt zijn werking
bekend aan de ouders. Dat gebeurt
minstens op het ogenblik dat de
leerling voor de eerste keer wordt
ingeschreven in de school. Ouders
krijgen informatie over de rechten
en plichten van ouders, leerlingen,
de school en het centrum.

Niet alleen de school, maar ook de
leerlingen en ouders kunnen het
CLB om hulp vragen. Het CLB werkt
gratis en discreet. Het centrum, de
school en de ouders dragen een
gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De regering kan het centrum
verplichten vormen van begeleiding
voor deelgroepen van leerlingen,
ouders en scholen voor te stellen.
Het staat deze leerlingen, ouders
en scholen vrij om al dan niet op dit
verzekerd aanbod in te gaan.

Ouders zijn verplicht hun
medewerking te verlenen aan:

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als
opdracht bij te dragen tot het
welbevinden van leerlingen,
en situeert de begeleiding van
leerlingen op vier domeinen:
—
—
—
—

Als de school aan het CLB vraagt om
een leerling te begeleiden, zal het
CLB een begeleidingsvoorstel doen.
Het CLB zet de begeleiding slechts
voort als de ouders van de leerling
hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd
van 12 jaar vermoedt de regelgever
dat een kind voldoende competent is
om zelfstandig te beslissen of hij/zij
wil instemmen met het voorgestelde
begeleidingsplan.

het leren en studeren
de onderwijsloopbaan
de preventieve gezondheidszorg
het psychisch en sociaal
functioneren.

Het centrum heeft recht op de
relevante informatie die over de
leerlingen in de school aanwezig
is en de school heeft recht op
de relevante informatie over de
leerlingen in begeleiding. Ze
houden allebei bij het doorgeven
en het gebruik van deze informatie
rekening met de geldende regels
inzake het beroepsgeheim, de
deontologie en de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer.

Relatie tussen CLB
en school
De school en het CLB hebben
een gezamenlijk beleidscontract
opgesteld dat de aandachtspunten
voor de leerlingenbegeleiding
vastlegt. Dit beleidscontract is
met de ouders besproken in de
schoolraad.
18

— de begeleiding van leerlingen
die spijbelen. Als de betrokken
ouders niet ingaan op de
initiatieven van het centrum,
meldt het centrum dit aan de
door de Vlaamse regering
aangeduide instantie;

Als een leerling van school
verandert, behoudt het
centrum zijn bevoegdheid en
verantwoordelijkheid ten aanzien
van die leerling tot de leerling is
ingeschreven in een school die door
een ander centrum wordt bediend.

— collectieve medische
onderzoeken en/of preventieve
gezondheidsmaatregelen
i.v.m. besmettelijke ziekten.
De ouders of de leerling vanaf
12 jaar kunnen zich verzetten
tegen het uitvoeren van een
algemeen of gericht consult door
een bepaalde arts van het CLB.
Binnen een termijn van negentig
dagen dient de persoon die
verzet aantekent, het verplichte
consult te laten uitvoeren door
een andere arts van hetzelfde
CLB, een arts van een ander CLB
of een andere arts buiten het
CLB die beschikt over het nodige
bekwaamheidsbewijs. In dat
laatste geval zijn de kosten ten
laste van de ouders.

Als een leerling voor een bepaalde
periode niet ingeschreven
is in de school, behoudt het
centrum zijn bevoegdheid en
verantwoordelijkheid ten aanzien
van die leerling tot het einde van de
periode van niet-inschrijving.
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Praktische
informatie
en
afspraken
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Toegang
tot de school

Verloop van
een schooldag

De kinderen van het kleuter en lager
onderwijs kunnen de school binnen
van 7u tot 8u40 langs de ingang
van de Mysteriestraat (het blauwe
hekken). Boekentassen worden
in de eetzaal (refter) op de juiste
plaats gezet. ’s Avonds worden
de kinderen opgehaald via de
ingang van de Wijngaardstraat van
15u30 tot 15u45. Nadien kunnen de
kinderen opgehaald worden via de
Mysteriestraat.

—V
 anaf 7u openen de poorten
voor onze kinderen. Kleuters en
kinderen van de lagere school
worden dan opgevangen in de
eetzaal.
— Om 8u25 gaan de kinderen naar
buiten. Bij regenweer of extreme
kou blijven de kleuters binnen tot
8u35
— Om 8u35 uur gaat de schoolbel
en verzamelen kinderen en
kleuters per klas in de rij op de
speelplaats.
— ‘s Middags eindigen de lessen
om 12u voor de kleuters en om
12u15 voor de lagere school. Op
woensdag eindigen de lessen om
12u15.
— De lessen hervatten om 13u30 en
lopen tot 15u25. Om 15u30 gaat de
deur aan de Wijngaardstraat open.
Nadat de begeleide rij vertrokken
is, mogen de ouders naar binnen.
De kinderen wachten op hun
ouders in de rij op de speelplaats.

We willen wijzen op het belang van
het onthaalmoment om de dag
goed te starten. Te laat komen op
school kunnen we niet aanvaarden.
Indien je toch te laat aankomt, dien
je je aan te melden aan de deur van
de Wijngaardstraat.
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Opvang

Stempelkaarten enkel verkrijgbaar
bij de directie en af te geven aan
juf Tania. Naast de opvang kunnen
de kinderen van de lagere school
ook naar de studie gaan. De studie
gaat door op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 16u tot
17u. Tijdens de studie krijgen de
leerlingen huiswerkbegeleiding
en kunnen ze hun taken maken en
lessen studeren.
De bijdrage om uw kind te laten
werken in de studie bedraagt 2 euro
en zal via de factuur aangerekend
worden.

De opvang is betalend:
— tussen 7u en 8u
— vanaf 16u
(op woensdag vanaf 12u30)
U dient op voorhand een
stempelkaart aan te kopen indien
u wenst dat uw kind in de voor- of
naschoolse opvang blijft.
Twee type stempelkaarten:
— Blauw voor maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag (20 vakjes)
— Groen voor woensdag (10 vakjes)
Kostprijs: 20 euro
Maan-, dins-,
— 7u-8u:		
— 16u-17u:
— 17u-18u:
— vanaf 18u:

donder- en vrijdag
1 stempel
1 stempel
1 stempel
1 stempel per 5 min.

Woensdag
— om 12u30
— om 14u
— om 16u
— vanaf 18u:

1
1
1
1

stempel
stempel
stempel
stempel per 5 min.
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Rijen en
begeleiding

Tussendoortjes/
drankjes

Verjaardagen

Warme maaltijden

Om 15u30 vertrekt er één
rij, vertrekkend vanuit de
Wijngaardstraat. De kinderen die
met deze rij de school verlaten,
worden begeleid bij het oversteken
van de kruispunten in de omgeving
van de school. Einde van deze rij is
de tramhalte Zaman/Vorst Nationaal.
Indien u wenst dat uw kind meegaat
met deze rij, dan dient u de toelating
te ondertekenen. De toelatingsfiche
dient aan de schooltas gehangen te
worden. Enkel leerlingen met een
toelatingsfiche mogen de school
verlaten met de rij.

De Parkschool wil een
milieubewuste school zijn en
we houden het graag netjes.
Daarom vragen we u geen
individuele verpakkingen (drank
of tussendoortje) mee te geven
met uw kind. De kinderen kunnen
gebruik maken van een eigen
drinkbus en koekendoosje en/
of fruitdoosje. Blikjes, brikjes,
flesjes, individueel verpakte
koeken, yoghurtpotjes… zijn niet
toegelaten! We vragen u ook zoveel
mogelijk gezonde tussendoortjes te
voorzien. Snoep is niet toegelaten
op school!

Een verjaardag is een vreugdevol
moment en mag ook in klas gevierd
worden. We willen u echter vragen
om ook bij verjaardagen rekening
te houden met de richtlijnen die
we vooropstellen wat betreft
tussendoortjes en niet te overdrijven
met de hoeveelheden.

Vanaf donderdag 7 september 2017
kunnen de kinderen een warme
maaltijd gebruiken. Het menu vindt
u terug op www.parkschool.be. en
www.hanssens.be
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Prijzen (euro):
— Warme maaltijd
— Frisdrank
— Bol soep
— Middagtoezicht

Toegelaten: stuk fruit (bv. appel,
peer…), een kleine attentie (bv.
balpen, potlood…), koek, cake,
pannenkoek… Niet toegelaten:
slagroomtaart, snoep, drank, chips…

3,20
0,50
0,50
20 per trimester

Let op!
Bij afwezigheid vervalt de warme
maaltijd van de eerste dag zonder
dat deze kan gerecupereerd
worden. Wanneer u echter de
school verwittigt, kunnen de
maaltijden voor de volgende
dag(en) geannuleerd worden. U kan
hiervoor contact opnemen met de
directie op: directie@parkschool.be
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Betalingen

Aankoop
schoolmateriaal

Zieke kinderen
en medicijnen

Turnen

De bijdrage voor warme maaltijden,
soep, frisdrank, culturele uitstappen
en andere, wordt betaald op het
einde van elke maand. Uw kind
ontvangt een overzichtelijke factuur
waarop de kosten duidelijk vermeld
staan. We vragen te betalen via
overschrijving. In de info map wordt
steeds aangeduid wanneer deze
factuur meegegeven wordt.

Wat koopt de school?

Zieke kinderen horen niet thuis
op school. Als een kind ziek is,
verwittigen we onmiddellijk de
ouders die de zieke zo snel mogelijk
komen halen.

De lessen bewegingsopvoeding
maken integraal deel uit van ons
onderwijsaanbod. Alle kinderen
moeten eraan deelnemen. Enkel
een medisch getuigschrift kan een
leerling vrijstellen.
De leerlingen zorgen voor gepaste
sportkledij: een T-shirt en short in
een sportzakje.

Kinderen hebben heel wat spullen
nodig op school. Om de kosten
voor de ouders zoveel mogelijk te
beperken, wordt een groot gedeelte
van de materialen door de school
zelf aangekocht. Het gaat o.a. over
schrijfgerief, leerboeken, schriften,
passer… Om deze materialen aan te
kopen, krijgt de school een beperkt
budget. U vindt een lijst met de door
de school aangeleverde materialen
terug op de website van het Vlaams
Ministerie van Onderwijs en Vorming,
zie www.schoolkosten.be.

Wij vragen u met aandrang deze
betaling binnen de tien werkdagen
uit te voeren.

Wij zijn niet bevoegd om kinderen
medicijnen te geven en doen dit
enkel als een geneesheer de school
hiertoe schriftelijk toestemming
geeft.

Wat koopt u als ouder?
Een aantal zaken moet u zelf
aankopen voor uw kind (bv. een
boekentas, een pennenzak…).
U bepaalt uiteraard zelf hoeveel u
hieraan wenst uit te geven. Als u
op het einde van de zomervakantie
met uw zoon of dochter de eerste
schoolaankopen doet, neem
dan eerst de lijst van het Vlaams
Ministerie nog eens aandachtig door.
Zo vermijdt u overbodige kosten.
Recht op een studietoelage?
Neem contact op met de school!
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Infoavonden

Zwemmen

Schade & verloren
voorwerpen

Oudercontacten zijn onontbeerlijk
als de doelstellingen van het
opvoedingsproject en de
thuisopvoeding hand in hand willen
gaan. Een algemene infoavond
vindt plaats begin september
zowel voor de kleuterschool als de
lagere school. Er worden meerdere
Individuele oudercontacten
voorzien in de loop van het
schooljaar.

De leerlingen van de lagere school
zwemmen per trimester in het
zwembad.
Wanneer een kind niet aan de
zwemles kan deelnemen, is er een
briefje van ouders en/of dokter
nodig.

De school is niet verantwoordelijk
voor beschadiging, verlies of het
verdwijnen van de bezittingen
of kledij van de leerlingen. Alle
persoonlijke benodigdheden
moeten duidelijk de naam dragen
van de persoon aan wie ze
toebehoren. Verloren voorwerpen
worden samengebracht in de
gele mand in de gang en kunnen
daar afgehaald worden. Kledij en
voorwerpen die na 3 maanden niet
opgehaald zijn, worden aan een
goed doel geschonken.
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Extra-muros
activiteiten

Scholengemeenschap

Oudercomite

Buurtpartners

Kleuterschool
— Uitstappen Ten Weyngaert
— Buurtuitstappen i.s.m. Brede
School Vorst
— SVS-sportactiviteiten
— Jaarlijkse schoolreis
— Overnachting op school
(3e kleuterklas)

De school maakt deel uit van
de scholengemeenschap KOBZ
(Katholiek onderwijs Brussel
Zuid) / kobz.be. Andere scholen in
de scholengemeenschap zijn:

Missie
Het OC is een trefpunt voor alle
ouders die met vragen zitten,
maar ook informatie en ideeën op
een constructieve manier willen
uitwisselen. Er worden in dit opzicht
ook maandelijkse bijeenkomsten
georganiseerd om de communicatie
tussen ouders onderling, alsook
samen met het schoolteam, te
stimuleren. Het OC ondersteunt ook
tal van schoolactiviteiten zowel op
praktisch als op financieel vlak.

Wiels
Centrum voor hedendaagse kunst
www.wiels.org
Van Volxemlaan 354
Tel: 02 340 00 53

Sint- Augustinus
Sint-Augustinuslaan 16, 1190 Vorst
Tel: 02 345 82 94

Lagere school
— Uitstappen Ten Weyngaert
— Jaarlijkse schoolreis
— Buurtuitstappen i.s.m.
Brede School Vorst
— SVS-sportactiviteiten
— Boerderijklas (tweede leerjaar)
— Tweejaarlijkse sportklassen
(derde en vierde leerjaar)
— Tweejaarlijkse bosklassen (vierde
en vijfde leerjaar)

Sint–Gillis
Montenegrostraat 21, 1060 Sint-Gillis
Tel: 02 538 06 28
Sint-Jozef
Sint-Jobsesteenweg 608
1180 Ukkel
Jean & Pierre Carsoellaan 4A
1180 Ukkel
Tel: kleuterschool 02 375 53 20 /
lagere school 02 374 82 28
Sint-Paulus
Baron G. Van Hammestraat 20
1180 Ukkel
Tel: 02 332 33 30
Sint-Vincentius
Beeckmanstraat 99, 1180 Ukkel
Tel: 02 346 64 57
Vrije Vlaamse Basisschool
Horzelstraat 128, 1180 Ukkel
Tel: 02 376 19 08
30

Visie
Het OC is een groep van enthousiaste
en geëngageerde ouders. Het
vormt een belangrijke schakel in
het ‘netwerk’ dat een school is,
bestaande uit verschillende pijlers:
de kinderen en ouders, de directie en
leerkrachten, de inrichtende macht,
gemeentelijke organisaties of lokale
initiatieven. Allen dragen bij tot de
‘optimale school’, en het oudercomité
helpt en ondersteunt om dit netwerk
zo sterk mogelijk te maken.
In een sfeer van openheid en
vertrouwen, van actie en reflectie
draagt ze bij tot een school waar
kwaliteit, creativiteit en welzijn
centraal staan, en waar kinderen
steeds beter hun plaats in het leven
en in de wereld leren vinden.

GC Ten Weyngaert
www.tenweyngaert.be
Bondgenotenstraat 54, 1190 Vorst
Tel: 02 340 95 80
E-mail: tenweyngaert@vgc.be
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Vakanties
en
belangrijke
data
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Kalender

2017

September 2017

Kalender

2018

Januari 2018

VRIJ.

1 september

Start schooljaar

DIN.

5 september

Infoavond

ZON.

8 januari

Einde kerstvakantie

Februari 2018
Oktober 2017
WOE.

4 oktober

Vrije dag, geen opvang

DIN.

24 oktober

Oudercontact

MAAN.

30 oktober

Start herfstvakantie

November 2017
ZON.

5 november

Einde herfstvakantie

WOE.

15 november

Pedagogische studiedag, geen opvang

December 2017
DON.

21 december

Oudercontact

MAAN.

25 december

Start kerstvakantie

MAAN.

12 februari

Start krokusvakantie

ZON.

18 februari

Einde krokusvakantie

MAAN.

12 maart

Oudercontact

VRIJ.

16 maart

Pedagogische studiedag, geen opvang

MAAN.

2 april

Start Paasvakantie

ZON.

15 april

Einde Paasvakantie

MAAN.

30 april

Vrije dag, geen opvang

DIN.

2 mei

Dag van de arbeid, vrijaf, geen opvang

WOE.

9 mei

Vrije dag, geen opvang

DON.

10 mei

OLH-Hemelvaart, vrije dag, geen opvang

VRIJ.

11 mei

Vrije dag, geen opvang

MAAN.

21 mei

Pinkstermaandag, vrije dag, geen opvang

DON.

28 juni

Oudercontact

VRIJ.

29 juni

Laatste schooldag, les tot 12u15

Maart 2018

April 2018

Mei 2018

Juni 2018
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Nota’s

Nota’s
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Nota’s

Nota’s
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Nuttige
contactgegevens
Manu Decruynaere,
Directeur
02 344 54 49
directie@parkschool.be
Heidi Thomaes,
Beleidsondersteuner en zorgcoördinator
02 344 54 49
heidi.thomaes@parkschool.be
Centrum voor leerlingbegeleiding
Pieter Breughel
02 512 30 05
brussel@vclb-pieterbreughel.be
Dokter Luc D’Hooghe
Schoolhuisarts
02 343 17 20

