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Vrije lagere- en kleuterschool 

Terhulpensesteenweg 524 

3090      Overijse 

Maakt deel uit van: 

Katholieke Scholen Druivenstreek VZW 

Waversesteenweg 96, 3090 Overijse 

Tel: 02 687 82 46 

www.ksdruivenstreek.be 

               Ondernemingsnummer: 0410.468.663 

RPR Brussel 

 

Jaarthema:   

 

 

Vertrouwen uitstralen 

 

 

 

 Praktische info 

2022-2023 

 

De hele opvoeding is een kwestie  

Van liefde, geduld en wijsheid. 

En de laatste twee groeien waar de 

eerste heerst. 

 

(J.Ligthart 1859 – 1916) 

 

 



2 
 

 

 

 

 
 
 
Structuur van onze school 

 

Wij trachten zoveel mogelijk bereikbaar te zijn. Zie ook schoolreglement voor de 

afspraken daaromtrent. 

De communicatie met ouders gebeurt via het platform Smartschool.  

 

  VBS Maleizen 

  Terhulpensesteenweg 524 

  3090 Overijse  

  Tel.   : 02/687 38 75  

   

 

  Kleuter- en lagere school voor meisjes en jongens. 
 

  Directeur: Mevr. Gerda Berghen  

  Secretariaat : Nathalie Lombaerts en Nathalie Joly 

   

   

 Raad van Bestuur: 

 
 

  VZW KSD, voorzitter: Marcel Beckers 

  Bestuurder voor onze school: Geert Glas 

 

  Adres:  VZW KSD 

     Waversesteenweg 96 

3090 Overijse 

 

 Scholengemeenschap Zoniën. 
 

 Sinds 1 september 2003 behoren onze scholen tot de scholengemeenschap “Zoniën”.  

 Samen met de Sint-Clemensscholen Hoeilaart, O.-L.-Vrouw Jezus-Eik, Sint-Jozef Eizer,  

 Sint-Annaschool Duisburg, de Mariaschool Tervuren, De Lanetuin Tombeek en Heilig- 

 Hart Wezembeek-Oppem vormen wij één scholengemeenschap. 

 

 Schoolraad 

 

 Samenstelling: 

 

 Brugbestuurder   : Geert Glas 

 Directie     : Gerda Berghen 

 

 Afgevaardigden:  

 

 Ouders     :  Gauthier Morel en Anneleen Bergiers 

 Leerkrachten    :  Kathleen Joseph en Martine Demuylder 

 Socio-culturele verenigingen :  Paula Van den Borre en Marleen Dewulf 

 

 

Contactgegevens 

Telefoon  : (02) 687 38 75 

E-mail secretariaat: : secretariaat@vbsmaleizen.be 

E-mail directie : directie@vbsmaleizen.be 

Website:   : www.vbs-maleizen.be 

mailto:secretariaat@vbsmaleizen.be
mailto:directie@vbsmaleizen.be
http://www.vbs-maleizen.be/
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 Ouderraad 

 

 Alle ouders krijgen de kans om deel uit te maken van de ouderraad.  

 Alle ouders zijn welkom om de vergadering van de ouderraad bij te wonen.  

 Elke ouder wordt telkens uitgenodigd en ontvangt nadien ook een verslag. 

 Tijdens de eerste vergadering wordt er voor elke klas een klasvertegenwoordiger  

 aangeduid. Het bestuur van de ouderraad is als feitelijke vereniging actief in de school. 
   

 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.  

 

   Voorzitter  : Gaelle Van Vyve 

   Ondervoorzitter : Nathalie Van der Eecken 

   Secretaris : Elsie De Pauw en Valerie Deflandre 

Communicatie 
 
Onze school is een Nederlandstalige school.  Wij gebruiken steeds het Nederlands.   

Alle gesprekken in de school worden in het Nederlands gevoerd. Ouderbetrokkenheid 

vinden wij heel belangrijk, dus ook dat 1 of beide ouder(s) de Nederlandse taal 

kan/kunnen spreken. 

Het is dan ook aangewezen dat één van beide ouders het Nederlands in die mate  

beheerst dat zij hun kind(eren) met de nodige deskundigheid kunnen begeleiden  

bij de lessen en de huistaken. 
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Organisatie van de school  
 

Lesuren – dagindeling 

 

Lagere school 

 
 Voormiddag: van 8.30 uur tot 12.05 uur 

 Middag:    van 12.05 uur tot 13.35 uur 

 Namiddag:       van 13.35 uur tot 15.30 uur 

 Woensdagnamiddag is er geen school (les tot 12.05 ). 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
8u30 – 

9u20 

Les 1 Les 1 Les 1 Les 1 Les 1 

9u20 – 

10u10 

Les 2 Les 2 Les 2 Les 2 Les 2 

10u10 – 

10u25 

Speeltijd 
1e graad spelen 

(kleuter) 

2e graad spelen 

(boven) 

3e graad spelen 

(beneden) 

Speeltijd 
1e graad spelen 

(kleuter) 

2e graad spelen 

(boven) 

3e graad spelen 

(beneden) 

Speeltijd 
1e graad spelen 

(kleuter) 

2e graad spelen 

(boven) 

3e graad spelen 

(beneden) 

Speeltijd 
1e graad spelen 

(kleuter) 

2e graad spelen (boven) 

3e graad spelen 

(beneden) 

Speeltijd 
1e graad spelen 

(kleuter) 

2e graad spelen 

(boven) 

3e graad spelen 

(beneden) 

10u25 – 

11u15 

Les 3 Les 3 Les 3 Les 3 Les 3 

11u15 – 

12u05 

Les 4 Les 4 Les 4 Les 4 Les 4 

12u05 – 

12u35 

1e graad eten 

2e graad spelen 

(boven) 

3e graad eten 

1e graad eten 

2e graad eten 

3e graad spelen 

(boven) 

 1e graad spelen 

(boven) 

2e graad eten 

3e graad eten 

1e graad eten 

2e graad eten 

3e graad spelen 

(boven) 

12u35 – 

13u05 

1e graad spelen 

(boven) 

2e graad eten 

3e graad spelen 

(beneden) 

1e graad spelen 

(boven) 

2e graad spelen 

(beneden) 

3e graad eten 

 1e graad eten 

2e graad spelen 

(boven) 

3e graad spelen 

(beneden) 

1e graad spelen 

(boven) 

2e graad spelen 

(beneden) 

3e graad eten 

13u05 – 

13u35 

1e graad spelen 

(kleuter) 

2e graad spelen 

(boven) 

3e graad spelen 

(beneden) 

1e graad spelen 

(kleuter) 

2e graad spelen 

(beneden) 

3e graad spelen 

(boven) 

 1e graad spelen 

(kleuter) 

2e graad spelen 

(boven) 

3e graad spelen 

(beneden) 

1e graad spelen 

(kleuter) 

2e graad spelen 

(beneden) 

3e graad spelen 

(boven) 

13u35 – 

14u25 

Les 5 Les 5  Les 5 Les 5 

14u25 – 

14u40 

Speeltijd 
1e graad spelen 

(kleuter) 

2e graad spelen 

(beneden) 

3e graad spelen 

(boven) 

Speeltijd 
1e graad spelen 

(kleuter) 

2e graad spelen 

(beneden) 

3e graad spelen 

(boven) 

 Speeltijd 
1e graad spelen 

(kleuter) 

2e graad spelen 

(beneden) 

3e graad spelen (boven) 

Speeltijd 
1e graad spelen 

(kleuter) 

2e graad spelen 

(beneden) 

3e graad spelen 

(boven) 

14u40 – 
15u30                                

Les 6                                        Les 6                                         Les 6                                        Les 6                                        
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Kleuterschool 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
8u30 – 

9u50 

Lestijd Lestijd Lestijd Lestijd Lestijd 

9u50 – 

10u05 

Speeltijd Speeltijd Speeltijd (10u25 

– 10u40) 

Speeltijd Speeltijd 

10u05 – 

11u35 

Lestijd Lestijd Lestijd 

 

Lestijd Lestijd 

11u35 – 

12u05 

Eten Eten Lestijd 

 

Eten Eten 

12u05 – 

13u05 

spelen spelen  spelen spelen 

13u05 – 

14u45 

Lestijd Lestijd  Lestijd Lestijd 

14u45 – 

15u00 

Speeltijd Speeltijd  Speeltijd Speeltijd 

15u00 – 

15u30 

Lestijd Lestijd  Lestijd Lestijd 

 

Lestijd 1 = 80 min   (50 min + 30min)                           Woensdag: lestijd 1 = 115 min ( 50 min + 50 min +  

        15 min) 

Lestijd 2 = 90 min    (50 min + 40min)                                               lestijd 2 = 85 min (50 min + 35 min) 

Lestijd 3 = 100 min    (50 min + 50min) 

Lestijd 4 = 30 min  

 

 Voor- en naschoolse opvang. 

 Er is voor- en naschools toezicht indien gewenst. 

 's Morgens betalend vanaf 7.30 uur tot 08.00u. (1 euro) 

 Voor 7.30 uur mag de school niet betreden worden.  

 

 Het gewone toezicht begint 's morgens om 8.00 uur. Kinderen die voor 8.00 uur op  

 school aankomen moeten naar de opvang gaan. De opvang bevindt zich op de 

 verdieping -1. Kinderen mogen niet alleen op de parking of speelplaats 

 achtergelaten worden. Vanaf 8.00 uur begint het niet betalende toezicht op de 

 speelplaats. 

’s Avonds: betalend toezicht van 16.00 uur tot 18.00u. (per begonnen half  

uur 0.75 euro) 

 Op woensdag is er ’s middags niet betalend toezicht tot 12.45 uur.  

 Voor de kinderen die om 18.00 uur en op woensdag om 12.45 uur nog niet  

 afgehaald werden zal een "boete" aangerekend worden per begonnen kwartier en  

 dit voor elk lid van het gezin. (boete=5 euro/kind/begonnen kwartier) 
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 Deze boete wordt gefactureerd door de school. 

 Sinds 1 september 2015 werken we samen met de VZW Infano voor de voor-en  

 naschoolse kinderopvang.  De VZW zorgt voor de begeleiders van de opvang.   

 Er zal een gsm-nummer gebruikt worden voor de opvang.  

 Gelieve ’s avonds het nummer 0472/43 60 87 (nummer van de persoon die in de  

 opvang zelf staat) te gebruiken. Het nummer 0489/95 48 49 is van de coördinator  

 die eventuele problemen oplost (gesloten deuren ’s morgens, klachten over  

 verantwoordelijken opvang, …). 

 Behalve het naschoolse toezicht, werkt de school samen met een aantal vzw’s en  

 privélesgevers om een breed aanbod te hebben aan naschoolse activiteiten.  

Lessen zelfverdediging, STEAM, muziek en tal van sporten worden  

georganiseerd, afhankelijk van de vraag. In juni zal Sport en opleiding via de school  

een mail versturen naar alle ouders met een uitnodiging tot inschrijven indien 

gewenst. 

Voor de leerlingen van de tweede en derde graad is er op vrijdagmiddag 

mogelijkheid tot schaken. Lesgever: Dino Boute. Hiervan ontvangt u ook een 

bericht vanuit het secretariaat. 

Deze activiteiten zijn betalend aan de organiserende partijen. 

 De gemeente organiseert woensdagnamiddag opvang. Het IBO is een erkend  

 opvanginitiatief van Kind & Gezin. Bij het IBO kunnen kinderen van 2,5 tot 12 jaar  

 terecht op woensdagnamiddagen en schoolvrije dagen om te ravotten. 

 De begeleiders organiseren leuke en gevarieerde activiteiten met respect en aandacht  

 voor elk kind. 

 Informatie over onder andere de werking van het IBO, de prijzen, de bus  

 naar Kamp Kwadraat of de webwinkel vind je op onze gemeentelijke website.   

 Vragen? Neem contact op met: 

 Kamp Kwadraat op t 02 686 31 34 of via ibo@overijse.be 

 

 Kinderen naar school brengen  
 

 Bedankt om er mee op toe te zien dat uw kind(eren) steeds tijdig aanwezig is(zijn)  

 op school. 

 Te laat komen stoort immers het school- en klasgebeuren (ook in de 

 kleuterschool). 

 Elk kind is aanwezig 5 min. voor het belsignaal, dus om 8.25 uur. 

 

 Vanaf 8.00 uur mogen de kinderen van de kleuterschool worden afgezet op de  

 kleuterspeelplaats,  kinderen van de lagere school spelen op de grote speelplaats  

 (straatzijde Terhulpensesteenweg).  

Ouders blijven niet op de speelplaats van de lagere school of kleuterschool  

rondhangen. 

 

 

http://www.overijse.be/nl/1580/collections/326/ibo-initiatief-buitenschoolse-opvang-schoolperiode.html
mailto:ibo@overijse.be
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Parkeren aan de school 
 

Er is weinig parkeermogelijkheid aan onze school.  Wanneer iedereen rekening 

houdt met volgende afspraken verloopt het vlekkeloos. 

 

   Maak zo veel mogelijk gebruik van de parkeermogelijkheden in de 

   Schoolstraat.  

   Dit in de eerste plaats in het belang van de veiligheid van de kinderen.  

Lang blijven stilstaan is niet toegelaten. De rechterzijde van de stoep op de 

Schoolstraat wordt in samenwerking met de politie en gemeente zo veel 

mogelijk autovrij gemaakt zodat u ook hier kan parkeren om uw kinderen 

op de school af te zetten.  

Er werd een “Zoen-en-zoef”-zone gecreëerd op de parking aan de 

Terhulpensesteenweg, bedoeld om uw kinderen op  

een veilige manier af te zetten, maak hier zoveel mogelijk gebruik van.  

Gelieve de verkeersregels te respecteren en niet te parkeren voor de oprit 

van buurtbewoners. 

Wees hoffelijk in het verkeer en op de parking. 

 

  Verwachtingen naar de kinderen toe: 
 

   We begeven ons langs de kortste en veiligste weg naar school en terug.   

Dit wordt door de verzekering geëist. Het verkeersreglement wordt stipt 

nageleefd. 

 

De kinderen die te voet of per fiets naar school komen, dragen steeds een 

fluohesje. De ouders kunnen in het begin van het schooljaar op de 

invulfiche vermelden dat hun kind(eren) alleen te voet of met de fiets naar 

huis mag/mogen gaan. 

 

Middageten en tussendoortjes 
 

De school biedt geen warme maaltijden aan. 

We brengen onze lunch mee in een brooddoos, met onze naam erop. De kinderen 

brengen ook water mee in een herbruikbare waterfles. 

In de klas gedragen we ons rustig tijdens het eetmoment.   

 

Op elke speelplaats staat een drinkfontein.  Zo kunnen de kinderen tijdens de 

speeltijd water drinken. 

Snoepen is niet toegelaten op school.  Tijdens de speeltijd in de voormiddag eten 

we een stukje fruit.  In de namiddag mag een droog koekje, wafel of een stuk fruit.  
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Verjaardagen vieren: 

 Jarig zijn is voor een kind iets bijzonders, we besteden er aandacht aan. 

Verjaardagen worden gezond gevierd.  Trakteren met snoep wordt niet  

toegestaan, geen snoepzakjes meegeven!  

 Laat je kind trakteren met een stuk cake, wafels, een stukje fruit,…  

Het is niet toegestaan om wegwerpbordjes en wegwerpbekers mee te brengen.   

Een servetje mag wel.   

Het aankopen van een boek, een spelletje of een CD-ROM is een leuk alternatief  

voor de klas.  Iedere klas heeft zijn eigen gewoontes om een verjaardag te vieren,  

deze worden u meegedeeld op de infoavond. 
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Schoolteam 
 

(hier kunnen nog wijzigingen aan gebeuren in de loop van het schooljaar)     

Titularissen kleuterschool : 

Instapklas   : Lieselotte Veugelen 

1ste kleuterklas  : Liesbet De Smet 

2de kleuterklas  : Sofie Lenaerts en Kathleen Joseph 

3de kleuterklas  : Ruth Craps 

 

Zorgcoördinatrice kleuters: Hanne De Mecheleer (wordt het eerste en tweede trimester  

       vervangen wegens zwangerschapsverlof door Sara Criel) 

Zorgleerkrachten kleuters: Lieve Mommaerts, Kathleen Joseph (taaljuf)  

Turnleerkracht kleuters: Ine Gevers 

Kinderverzorgsters: Marjan De Clercq en Tina Dermée 

Titularissen lagere school : 

1ste leerjaar A: Katleen Van Eeckhoudt 

1ste leerjaar B: Ingrid Koekelbergh 

2de leerjaar A: Leen Costermans 

2de leerjaar B: Emilia Decoster  

3de leerjaar A: Bram Mombaerts 

3de leerjaar B: Manon Van Geem 

4de leerjaar A: Martine Demuylder 

4de leerjaar B: Maya De Man 

5de leerjaar A: Jolien Philips  

5de leerjaar B: Laura Palsterman (wordt vervangen door Sarah Desmoutier) 

        Griet Vanfraechem (vanaf 2e trimester) 

6de leerjaar A: Gaella Hoeterickx 

6de leerjaar B: Sara De Vleeschouwer 

Zorgteam, vakleerkrachten en ondersteunend personeel: 

Turnleerkracht lagere school: Nadine Coopmans 

Leerkracht Frans: Isabelle Decadt 

Zorgleerkrachten: Ellen Spreutels en Dorien Brenart 

Zorgcoördinator: Elke Debremaeker  

ICT-coördinatoren: ICT-team KSD  

ICT-juf: Laïdya Van Thieghem 

Co-teacher en zorgjuf in verschillende klassen: Griet Vanfraechem 

Preventieadviseur: Chloé Steeno 

Mentorteam nieuwe leerkrachten: Emilia Decoster + parallelleerkrachten 

Vertrouwenspersoon voor de leerkrachten: Leen Costermans 
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Secretariaat: Nathalie Lombaerts (wordt vervangen door Sara Criel tijdens haar 

zwangerschapsverlof (oktober, november en december) en Nathalie Joly 

 

 

Infoavonden (5,6 en 7 september) 
 

Maandag:  

1ste leerjaar en 4de leerjaar eerste shift. 19u – 19u45 

 

Algemeen gedeelte: 20u – 20u30 

 

6de leerjaar: 20u30 – 21u15  

 

Dinsdag:  

2de – 3de leerjaar: 19u – 19u45 

 

Algemeen: 20u – 20u30 

 

5de leerjaar: 20U30 – 21u15  

 

Woensdag:  

 

Kleuters : 

 

Instap en derde kleuterklas: 19u – 19u45 

 

Algemeen gedeelte: 20.00u-20.30 

 

1e KK en 2e KK: 20u30-21u15 

 
Rapporten 
 

28 oktober 2022  

23 december 2022  

10 maart 2023 

12 mei 2023  

30 juni 2023  

Oudercontacten 
 

November en mei. 

Kinderkermis 
 

3 juni 2023 
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Vakantiedagen 2022-2023 
 
Eerste schooldag : donderdag 1 september 2022 

Laatste schooldag : vrijdag 30 juni 2023, school eindigt ’s middags. 

 

1ste trimester 

⤇ vrijdag 16 september 2022:  pedagogische studiedag 

⤇ vrijdag 7 oktober 2022: vrije dag 

⤇ maandag 24 oktober 2022: pedagogische studiedag 

⤇ maandag 31 oktober 2022 t.e.m. zondag 6 november 2022: herfstvakantie 

⤇ vrijdag 11 november 2022 - vrije dag : Wapenstilstand 

⤇ van maandag 26 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023 – Kerstvakantie 

 

 

2de trimester 

⤇ woensdag 15 februari 2023 - vrije dag : Pedagogische studiedag 

⤇ van maandag 20 februari 2023 t.e.m. zondag 26 februari 2023 – Krokusvakantie 

⤇ maandag 13 maart 2023: vrije dag 

⤇ van maandag 3 april 2023 t.e.m. zondag 16 april 2023 - Paasvakantie 

 

3de trimester 

⤇ maandag 1 mei 2023 - vrije dag : dag van de Arbeid 

⤇ donderdag 18 mei 2023 - vrije dag : Hemelvaartsdag 

⤇ vrijdag 19 mei 2023 - vrije dag : Brugdag 

⤇ maandag 29 mei 2023- vrije dag : Pinkstermaandag 

⤇ vrijdag 30 juni 2023 is de school uit om 12.05u. 

 

Bijdrageregeling van de ouders : 
 

KLEUTERS 

Wij vragen een bijdrage van maximum € 50,00 voor de kleuters 

Hierin zit begrepen : 

- Bezoek aan Den Blank / De Bosuil : ong. € 7,50 x 2 beurten 
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- Schoolreis : ong. € 15,00 

- Occasionele uitstappen : ong. €20,00 

- sportdag 

U kunt VRIJ intekenen op het volgende: 

- Kerstmaaltijd : € 2,50 

- Opvang 

° Voorschoolse opvang van 7.30 uur tot 8.00 uur : € 1,00 

° Naschoolse opvang van 16.00 tot 16.30 uur : € 0,75 

      van 16.30 tot 17.00 uur : € 0,75 

      van 17.00 tot 17.30 uur : € 0,75 

      van 17.30 tot 18.00 uur : € 0,75 

 

 

BOETE : Indien de kinderen op woensdagnamiddag (na 12.45 uur) of ’s avonds 

(na 18.00 uur) niet tijdig worden afgehaald, zal er een boete aangerekend 

worden van € 5,00 per begonnen kwartier en per kind. 

 

LAGERE SCHOOL 

Wij vragen een bijdrage van maximum € 95,00 voor de leerlingen van de lagere school 

Hierin zit begrepen : 

- Bezoek aan Den Blank / De Bosuil : ong. € 7,50 x 2 beurten 

- Schoolreis : ong. € 20,00 

- Sportdag : ong. € 15,00 

- Bezoek aan museum / uitstappen in functie van een thema of project 

 - 1ste en 2de leerjaar : ong. € 15,00 (éénmalig) 

 - 3de en 4de leerjaar : ong. € 15,00 (2 x) 

 - 5de en 6de leerjaar : ong. € 18,00 (3 x) 

- Occasionele uitstappen : ong. €20,00 

- Zwemmen en vervoer naar het zwembad (2,5 euro per zwembeurt) 

U kunt vrij intekenen op het volgende : 

- Kerstmaaltijd : € 3 
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- Gymkledij 

° blauw broekje (maten 140, 152, 164 en 176) : € 15,00 

(maten S, M, L en EL) : € 15,00 

° witte T-shirt met logo van de school (maten 140, 152, 164 en 176): € 15,00 

(maten S, M, L en EL) : € 15,00 

 

Indien u zelf een nieuwe T-shirt of broekje aankoopt, gelieve dit dan in de kleur 

donkerblauw te nemen.  

Indien u nog een wit t-shirt van de school hebt, mag u dit blijven gebruiken. 

 

Zwemmuts met logo van de school: 2 euro. 

 

- Opvang 

° Voorschoolse opvang van 7.30 uur tot 8.00 uur : € 1,00 

° Naschoolse opvang van 16.00 tot 16.30 uur : € 0,75 

      van 16.30 tot 17.00 uur : € 0,75 

      van 17.00 tot 17.30 uur : € 0,75 

      van 17.30 tot 18.00 uur : € 0,75 

BOETE : Indien de kinderen op woensdagnamiddag (na 12.45 uur) of ’s avonds 

(na 18.00 uur) niet tijdig worden afgehaald, zal er een boete aangerekend 

worden van € 5,00 per begonnen kwartier en per kind. 

 

Een fijn schooljaar! 


