Infobrochure
2020-2021

Vrije basisschool De Bolster
Schoolstraat 26 ; 2230 Ramsel
016 69 71 44
Email: directie@vbsramsel.be

Beste ouders,
Graag bezorgen wij jullie onze infobrochure voor het schooljaar
2020-2021. Hierin vinden jullie de meest essentiële zaken.
Het schoolteam maakt van deze gelegenheid gebruik om jullie te
bedanken voor het vertrouwen dat jullie stellen in onze school.

Om de samenwerking tussen school en ouders vlot te laten
verlopen, bieden we jullie eerst en vooral deze brochure aan. Je
kan deze best een jaar lang bij de hand houden.
Op onze website, www.vbsramsel.be, kan u steeds alle recente
info terug vinden.
Hebt u nog vragen of is er iets niet duidelijk spreek dan de juf/
meester aan of kom gerust even langs.
Contact
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je
onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te bellen of te mailen.
Vestiging 1 (hoofdzetel) -> lagere school
Directeur
Martine Aertgeerts
adres
Schoolstraat 26, 2230 Ramsel
telefoon
016 69 71 44
e-mail
directie@vbsramsel.be

Vestiging 2 -> kleuterschool
Directeur
Sandra Roodhooft
adres
Stationsstraat 39b, 2230 Ramsel
telefoon
016 69 81 41
e-mail
directie.kleuterschool@vbsramsel.be

Secretariaat: Evelien Verbruggen
e-mail: administratie@vbsramsel.be
Zorgcoördinator : Diane Tobback
e-mail: tobback.diane@vbsramsel.be

Schoolbestuur
VZW Arcadia
Herseltsesteenweg 4, 3200 Aarschot
telefoon
016 30 08 20
e-mail
info@arcadiascholen.be
website
www.arcadiascholen.be
Voorzitter Guy Janssens
Leden

Rudi Aerts
Michaël Boeckx
Eva Kuijken
Frans Mattheus
Erwin Mellaerts
Rony Monnaie
Lorraine Patry
Nicole Speleers
Luk Testelmans
Andy Thys
Bea Valkenaers
Gaby Verhaegen

Directeurs algemene diensten :

Guy Prenen
Stefan Thiels
Scholengemeenschap
Arcadia Basis
Coördinerende directeurs Arcadia Basis :
Bart Van Rompaey
Julien Van der Auwera

Leerkrachtenteam
Kleuterschool
P1
Chris Mens (12/24) / Liesbeth Andries (12/24)
K1
An Aertgeerts
K2
Dorien Hannes (tot 1/12/’20 -> 4/24 Kaat Albert)
K3
Martine Vanlangendonck
Bewegingsopvoeding
Kaat Albert
Kinderverzorging
Maggy Vercammen

Lagere school
L1
Linda Van Eycken (20/24)
Nathalie Nys (4/24)
L2
Tessa Vercammen (20/24)
Dorien Laporte (24/24) a.i. Marie Maes
L3
Monique Voet (20/24)
Nathalie Nys (4/24)
L4
François Van den Bergh (20/24)
Daisy Van Looy (16/24) a.i. Liese Willems
L5
Ils Verstappen (12/24)
Inke Croonenborghs (20/24)
L6
Lien Verduyckt (20/24)
Valérie Eens (12/24)
Zorgjuf onderbouw
Nathalie Nys
Zorgjuf bovenbouw
Daisy Van Looy a.i. Lisse Willems
Zorgcoördinator
Diane Tobback
Bewegingsopvoeding
Kevin Janssens
Medewerkers
ICT
Preventie
Middagtoezicht KS

Sam Geudens
Dorien Elsen / Koen Herregods
Yasmin Liekens / Dolinda Dehaes /
Aswant Kaur / Berlinda Ryckbosch
Middagtoezicht LS
Tilly Helsen / Chris Van Looy
Onderhoudspersoneel Daisy Goyvaerts / Ilse Van den Broeck /
Jeannine Liekens
Buschauffeur
Jean-Marie Debroek
administratie
Tanja Van Opstal a.i. Evelien Verbruggen

Samenwerking
Met de ouders
Schoolteam
Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. 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
klasleerkracht,
de
zorgleerkracht
of
met
de
directeur.
We organiseren ook 2x/jaar individuele oudercontacten.
Oudercomité
Voorzitter: Karen Eeckels
Secretaris: Samira Marinus
Penningmeester: Ben Bouwen
e-mail: oudercomite@vbsramsel.be
Schoolraad
Voorzitter: Wouter Luyten
Secretaris: juf Lien Verduyckt
e-mail : schoolraad@vbsramsel.be
Met externen
Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)
Onze school werkt samen met het CLB - Kempen afdeling Herentals
Contactgegevens :
Hellekensstraat 2, 2200 Herentals
telefoon : 014 24 70 70
e-mail : herentals@vclb-kempen.be
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en
bij problematische afwezigheden van het kind. Je kan rechtstreeks
beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.
Meer info vind je in het schoolreglement.

Ondersteuningsnetwerk (ONW)
Onze school is aangesloten bij het “Ondersteuningsnetwerk NoordBrabant”
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen
over de ondersteuning van je kind kan je Ilse Van Vlierberghe contacteren op het nummer 0487/305 665 of via e-mail :
onw.noordbrabant@gmail.com

Schoolorganisatie
De lessen beginnen:

‘s morgens stipt om 8.45u.
‘s middags om 13.00u.
De lessen eindigen: in de voormiddag om 11.55u.
in de namiddag om 15.45u.
Op woensdag eindigen de lessen om 11.30u.
Op vrijdag eindigen de lessen om 15.00u.
De school is telkens 15 minuten voor de lesuren en 15 minuten na
de lesuren geopend.

In de kleuterschool brengen de ouders hun kleuter tussen 8.30u. en
8.45u. tot in de klas. In de lagere school gaan de leerlingen vanaf
8.30u rechtstreeks naar hun klas.
Wij verwachten dat je kind op tijd op school is. Leerlingen en
ouders die te laat toekomen, melden zich aan op het secretariaat.
Zowel in de kleuterschool als in de lagere school sluiten de
poorten ‘s morgens om 8.45u.
Afwezigheden
Wij verwachten dat leerplichtige leerlingen dagelijks op school
aanwezig zijn. Wij appreciëren het dat je ons voor 08.30 uur
verwittigt bij afwezigheid van uw kind.
Voor een leerplichtige leerling moeten de afwezigheden van meer
dan drie opeenvolgende kalenderdagen door een medisch attest
gewettigd worden. Voor kortere afwezigheden wegens ziekte
volstaat een verklaring ondertekend door de ouders of
personen
die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben.
( voor andere afwezigheden: zie schoolreglement )
OPGELET! Nieuw vanaf schooljaar 2020-2021 :
Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van
minstens 290 halve dagen aanwezigheid.
Meer info vind je in het schoolreglement.

Zieke kinderen - medicatie
‘Een ziek kind hoort niet thuis in de school’ is een regel die wij
allen kunnen onderschrijven. Omdat wij in principe geen medicatie
mogen toedienen (medische handeling), proberen wij het gebruik
van medicatie op school te vermijden.

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan
de school vragen om medicatie toe te dienen
aan een kind. Deze vraag moet bevestigd
worden door een schriftelijk attest van de
dokter/apotheker waarop de juiste dosering
en toedieningswijze vermeld staan. Het attest
vindt u op de schoolwebsite bij documenten.
Overhandig de medicatie in de originele verpakking
(voorzien van naam) en het attest persoonlijk aan de
leerkracht.
Heeft u nog vragen bij deze procedure, dan kan u uiteraard bij ons
terecht.
Ongeval of ziekte op school
Wanneer uw kind ziek wordt op school zal de directeur of haar
vervanger contact opnemen met de ouders om te bespreken wat er
verder dient te gebeuren.
Bij een ongeval op school zal de directeur of haar vervanger de
nodige stappen ondernemen en zo snel mogelijk de ouders
contacteren.
Wanneer het nodig is om een dokter te raadplegen, zullen wij eerst
contact opnemen met de (groot)ouders. Indien dit niet lukt, nemen
we contact op met de huisarts of dichtstbijzijnde arts.
Bij een schoolongeval ontvang je 2 formulieren waarvan één voor
de geneesheer en één voor de mutualiteit. Op het einde van de
behandelingsperiode betaalt de verzekering de som terug die je niet
kon terugvorderen van de mutualiteit. Hiervoor dien je de 2
formulieren terug binnen te brengen op het secretariaat.

Veiligheid
Wij streven ernaar om onze schoolomgeving zo veilig mogelijk te
maken. In dit teken werd er in de Schoolstraat een “schoolstraat”
ingericht. Om alles voor onze kinderen zo veilig mogelijk te laten
verlopen, rekenen wij op de medewerking van elke ouder.
Mogen wij vragen om je kind zo veel als mogelijk te voet of per
fiets naar school te brengen. Als je je kind toch met de auto brengt,
mogen wij dan vragen om zich te houden
aan de wettelijke regels.
Parkeren kan op de daarvoor voorziene
parkeerplaatsen : Achter Kennes, pleintje
aan Dirksland, parking fanfare , parking
voetbal B-terrein.
Wij willen erop aandringen om niet te
parkeren op de parking van de BKO aan de
Stationsstraat en op de steentjesparking
van de parochiezaal. Zo houden we het veilig voor iedereen!
Zichtbaarheid in het verkeer is van groot belang! Alle leerlingen en
kleuters dragen hun fluohesje en fietshelm (voor de fietsers)
wanneer ze zich van en naar school verplaatsen. Alle instappers
krijgen van het oudercomité éénmalig een fluohesje met het logo
van de school. In de lagere school krijgen de leerlingen een
fluohesje in bruikleen. Draag er goed zorg voor!
Bij het afhalen van de kleuters vragen we aan de (groot)ouders om
een hand geven aan de kleuters bij het verlaten van de school. De
kleuters mogen afgehaald worden op de speelplaats. De (groot)
ouders wachten buiten de omheining tot de juf teken geeft aan de
kleuter om te mogen vertrekken. Op deze manier behouden de juffen het overzicht en weten zij duidelijk door wie de kleuter werd
afgehaald.
In de lagere school worden de leerlingen afgehaald aan de blauwe
poort en aan het hekje aan het fietsenrek.
Vraag uw kind(eren) steeds rechtstreeks naar huis te komen
of naar school te gaan en dit via de kortste/veiligste weg die
u hen hebt aangeleerd.

Milieubeleid
Wij trachten onze kinderen bewust te laten omgaan met het milieu
en vragen ook aan de ouders om hier oog voor te hebben en hieraan
mee te werken. Wij nemen heel wat initiatieven waarbij ieder van
jullie zijn steentje kan bijdragen:
•
•
•
•
•
•

boterhammen stoppen we in een brooddoos
Koekjes stoppen we zonder papiertje in een koekendoosje
We maken gebruik van een hervulbare drinkbus
We verzamelen lege batterijen en inktpatronen
We sparen plastieken dopjes
….

Meer info hieromtrent kan je vinden in ons schoolreglement.
Middagopvang
In beide vestigingen is er de mogelijkheid om ‘s middags gratis te
blijven ineten onder toezicht van een volwassene.
De kleuters zullen vanaf oktober 2020 gebruik kunnen maken van de
nieuwe refter die ter beschikking gesteld wordt door de BKO.
De jongste kleuters eten van 11.55u. tot 12.20u.
De oudste kleuters eten van 12.20u. tot 12.50u.
De leerlingen van de lagere school eten met hun
leerkracht in de klas. Daarna spelen zij buiten
onder het toezicht van een volwassene.
De leerlingen van de lagere school kunnen
tijdens de wintermaanden soep verkrijgen
tegen een kleine vergoeding.

Overgang kleuterschool - lagere school

Tijdens
het
tweede
semester
worden
er
een
5-tal
uitwisselingsmomenten voorzien tussen de laatste kleuterklas en het
eerste
leerjaar. De kleuters kunnen kennismaken met de juf van
het eerste leerjaar, de klas en de school. Op die manier trachten we
de overgang naar het eerste leerjaar vlot te laten verlopen.
Kleuters die bij ons schoollopen hoeven niet opnieuw ingeschreven te
worden voor de lagere school.

Gezondheidsbeleid
“Een gezonde geest in een gezond lichaam” dat is wat wij
beogen door de kinderen zoveel mogelijk water te laten drinken
op school, maar ook door het eten van fruit te promoten tijdens de
voormiddag speeltijden.

Huiswerk
Van zodra je kind in de lagere school
komt, krijgt het ook huiswerk. Om onze
doelstellingen bij huiswerk te realiseren
rekenen we op de ouders. Vooral in de
eerste graad, maar zeker ook nog in de
andere leerjaren wordt er toch wel wat
medewerking
van
de
ouders
verwacht om de kinderen te motiveren
en te
ondersteunen bij het huiswerk.
De
hoeveelheid
huiswerk
wordt
geleidelijk aan vermeerderd.
Wij verwachten dat het huiswerk steeds gemaakt wordt.
De vaste huiswerkdagen zijn : maandag, dinsdag en donderdag.
Voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar kan er ook op
woensdag en vrijdag huiswerk zijn.
Meer info over onze huiswerkvisie kan je vinden op de website van de
school : www.vbsramsel.be

Rapporten
Het rapport geeft een overzicht van de resultaten en observaties
van de leerling. Naast punten zijn ook werkhouding en sociale
vaardigheden een belangrijk onderdeel van het rapport.
Onze leerlingen krijgen 4x/jaar een rapport mee naar huis.
Herfstrapport
Winterrapport
Lenterapport
Zomerrapport

:
:
:
:

vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

30
22
02
30

oktober 2020
januari 2020
april 2021
juni 2021

Oudercontacten
Bij de start van het nieuwe schooljaar organiseren wij een
infoavond waarop de klasjuf haar werking kan toelichten.
Kleuterschool: donderdag 27 augustus 2020 om 19u
Lagere school: vrijdag 28 augustus 2020 om 19u
Twee keer per jaar plannen wij individuele oudercontacten om de
evolutie van uw kind te bespreken.
Kleuterschool:
Lagere school:

week
week
week
week

van
van
van
van

23
26
26
29

november 2020
april 2021
oktober 2020
maart 2021

Ouders en/of leerkrachten kunnen ook steeds een gesprek
aanvragen wanneer één en/of beide partijen dit nodig achten.
Niet-samenwonende ouders geven aan de klasleerkracht door of ze
al dan niet samen op oudercontact komen en een apart rapport
wensen.

Kijkdagen en instapdata kleuters
Voor alle instappertjes is er een “kijk– en doe
mee moment” samen met hun
ouders. Dit
moment organiseren wij enkele dagen tot weken
voor de dag waarop zij voor het eerst naar school
mogen komen.
De ouders kunnen met hun vragen bij de juf terecht en komen
alles te weten over het reilen en zeilen in de klas en op school. De
peuters kunnen voor het eerst hun klasje verkennen.
Dit telkens van 9.00u tot 10.30u.
Vrijdag 28 augustus 2020
(instappers
woensdag 28 oktober 2020
(instappers
woensdag 16 december 2020
(instappers
woensdag 27 januari 2021
(instappers
woensdag 31 maart 2021
(instappers
woensdag 5 mei 2021
(instappers

2 september 2020)
9 november 2020)
4 januari 2021)
1 + 22 februari 2021)
19 april 2021)
17 mei 2021)

Zwemmen
Alle leerjaren van de lagere school gaan
ongeveer 10 beurten per schooljaar
zwemmen in het Gemeentelijk Zwembad
van Hulshout. De 5-jarige kleuters gaan
twee beurten per schooljaar zwemmen.
Kleuterzwemmen : 21 juni en 28 juni
L1 en L2 : 8 maart, 22 maart, 29 maart, 19 april, 26 april, 3 mei,
17 mei, 31 mei, 7 juni en 14 juni
L3 en L4 : 7 september, 14 september, 21 september,
28 september, 12 oktober, 19 oktober, 26 oktober,
9 november, 23 november en 30 november
L5 en L6 : 7 december, 14 december, 4 januari, 11 januari,
25 januari, 1 februari, 8 februari, 22 februari en 1 maart
De prijs voor een zwembeurt + vervoer bedraagt €4. De leerlingen
van het 5de en het 6de leerjaar mogen 5 beurten gratis gaan
zwemmen.
Schaatsen
De leerlingen van de lagere school gaan in de week
van 18 januari 2021 schaatsen op de ijsbaan van
Heist op den Berg.
De prijs bedraagt €7 (inkom + vervoer)
Uit veiligheidsoverweging zijn de kinderen verplicht
handschoenen te dragen tijdens het schaatsen.

Schooluitstappen
Wij beschikken over een eigen schoolbus
waardoor wij in de mogelijkheid zijn om meerdere schooluitstappen te maken en dit aan
democratische prijzen.
Voor de meerdaagse uitstappen wordt er beroep
gedaan op een autocarbedrijf.
Wij bieden aan twee leerjaren meerdaagse uitstappen aan :
4de leerjaar bosklassen - 6de leerjaar sportklassen

Sportdagen
Scholencross te Blauberg (LS) :
vrijdag 25 september 2020
sportdag LS : dinsdag 11 mei 2021
sportdag KS : woensdag 12 mei 2021

Yes, vanaf nu kan iedereen online shoppen
én ons steunen!!! Hoe kan dat?

Via Trooper!!!
www.trooper.be/oudercomitédebolsterramsel.be

Schoolvakantie’s en feestdagen
Herfstvakantie: 2 november 2020 t.e.m. 8 november 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 t.e.m. 3 januari 2021
Krokusvakantie: 15 februari 2021 t.e.m. 21 februari 2021
Paasvakantie: 5 april 2021 t.e.m. zondag 18 april 2021
Zomervakantie: 1 juli 2021 t.e.m. 31 augustus 2021
O.-H.-Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021
Brugdag: vrijdag 14 mei 2021
Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021

Lokale verlofdagen
maandag 5 oktober 2020
maandag 15 maart 2021
Pedagogische studiedagen
woensdag 16 september 2020
maandag 16 november 2020
maandag 10 mei 2021

Algemene activiteiten
donderdag 17 september 2020
vrijdag 18 september 2020
zondag 20 september 2020
zaterdag 3 oktober 2020
zondag 18 oktober 2020
vrijdag 30 oktober 2020
zaterdag 14 november 2020
woensdag 2 december 2020
vrijdag 4 december 2020
donderdag 17 december 2020
vrijdag 18 december 2020
woensdag 10 februari 2021
vrijdag 12 februari 2021
zaterdag 20 maart 2021
donderdag 1 april 2021
vrijdag 2 april 2021
zaterdag 10 april 2021
zondag 9 mei 2021
zaterdag 29 mei 2021
zaterdag 5 juni 2021
week van 14 juni 2021
week van 21 juni 2021
woensdag 23 juni 2021
dinsdag 29 juni 2021

schoolfotograaf - NM strapdag LS
strapdag KS + LS
eerste communie (2019-2020)
vormsel (2019-2020)
breugeldag
grootouderfeest KS
comedy night v.h. oudercomité
sinterklaasfeest KS
sinterklaasfeest LS
kerstfeestje KS
kerstviering LS
carnaval KS
carnaval LS
opendeurdag KS
paasontbijt KS
paasontbijt LS
vormsel
eerste communie
schoolfeest LS
schoolfeest KS
bosklassen te Sart-lez-Spa (L4)
sportklassen te Genk (L6)
diploma-uitreiking 5-jarigen
diploma-uitreiking 6de leerjaar

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD wegens COVID-19

Kledinginzameling
Breng uw gebruikte kledij,
schoenen, lakens, knuffels,…
naar de lagere school in de
week van :
•

16 - 20 november 2020

•

19 - 23 april 2021

Buitenschoolse kinderopvang (BKO)
Voor en na school kunnen kleuters en leerlingen gebruik maken van
de buitenschoolse kinderopvang die georganiseerd wordt door het
OCMW van Herselt. Vanaf oktober 2020 zal de nieuwe BKO, gelegen
te Achter Kennes 14, in
gebruik genomen worden.
De opvang wordt verzekerd door begeleidsters die hiervoor speciaal
opgeleid zijn en regelmatig bijscholing volgen.
De begeleidsters verwachten dat het brengen en halen van de
kinderen rustig kan gebeuren zodat er tijd is om informatie uit te
wisselen met de ouders of gewoon om wat te praten.
Indien het kind speciale zorg nodig heeft, is het aangeraden dat de
ouders dit vooraf bespreken met de coördinator of de begeleidsters.
‘s Morgens kan je in de BKO terecht vanaf 7.00u.
brengen de kinderen om 8.30u. naar school.

De begeleidsters

Na school kunnen de kinderen in de BKO opgevangen worden van
15.45u. tot 18.30u. (op woensdag vanaf 11.30u en op vrijdag
vanaf 15.00u.
Voor meer informatie omtrent tarieven en dergelijke verwijzen we
jullie graag naar de website :
http://www.ocmwherselt.be/buitenschoolsekinderopvang/
buitenschoolsekinderopvang.htm
OPGELET!!! donderdag 24 september ‘20 is de BKO gesloten.

Hoofdluizen
Iedereen kan hoofdluizen krijgen. Hoofdluizen zijn ongevaarlijk,
maar kunnen voor heel wat ongemak zorgen. Wie met dit
vervelende probleem wordt geconfronteerd, hoeft zich niet te
schamen of schuldig te voelen. Het is wel belangrijk dat je de
directe omgeving inlicht. Dus als je hoofdluizen ontdekt bij je kind,
twijfel er dan niet aan en verwittig zo snel mogelijk de school. Wij
zullen discreet omgaan met deze melding. Via de heen– en
weermap of agenda van alle leerlingen (stickertje), verwittigen we
ook de andere ouders zodat iedereen de nodige behandeling kan
starten.

JAARTHEMA

Geluk zit in kleine dingen

SCHOOLJAAR 2020 – 2021

