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Sint-Rafaëlstraat 14 
9041 Oostakker 
 

09 259 21 01 

 0475 33 08 09 (Marleen Desmet - kleuter) 

 0498 76 97 31 (Veerle De Paepe - lager) 

 opvang 0494 14 72 34 (juf Patricia) . Enkel woe: 0496 79 96 58 (juf Inge) 

  info.vincentius@edugo.be 

 marleen.desmet@edugo.be 

 veerle.depaepe@edugo.be  
 

 https://www.edugo.be/basisonderwijs/sint-vincentius/ 

mailto:marleen.desmet@edugo.be
mailto:veerle.depaepe@edugo.be
https://www.edugo.be/basisonderwijs/sint-vincentius/
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Beste ouders, 
 
Wij verwelkomen jullie graag op onze school. 
Een enthousiast team staat klaar om er een tof schooljaar 
van te maken. 
Dit schooljaar willen we de kinderen weer meenemen naar 
de talentenarchipel, op zoek naar waar ze goed in zijn. 
 
Hieronder kunnen jullie enkele belangrijke afspraken lezen 
die ook in het schoolreglement zijn opgenomen.  Je vindt 
er ook de prijzen voor dit schooljaar terug. 
 
Foto’s van het (ver)nieuwbouwproject: zie website 
www.edugo.be/basisonderwijs/sint-vincentius 
 
Gezondheid en milieu vinden we belangrijk! 

 In de voormiddag brengen de kinderen een stukje fruit of groente  
mee in plaats van een koek. ’s Namiddags mag er een droge koek, 
een boterham of stukje fruit gegeten worden.  Fruit en koek 

brengen de kinderen mee in een doosje dat voorzien waarop de naam van het kind 
duidelijk leesbaar is. 
Zo gaan de doosjes niet verloren. 

 We bieden enkel nog sedert september 2017 kraantjeswater aan. De 
kinderen mogen bruisend en plat water meebrengen van thuis.  

Meegebrachte drankjes van thuis zitten in een 
HERBRUIKBAAR(water) FLESJE, dat ’s avonds terug meegenomen wordt naar 
huis.  We brengen geen brikjes of blikjes mee! Vergeet ook hier de naam van 
jouw kind niet op te schrijven. 

 Snoep is niet toegelaten! 
 Boterhammen zitten in een brooddoos. 
 Na overleg met de schoolraad, in juni 2012, werd beslist om vanaf 

dit schooljaar van donderdag een veggiedag te maken.  Op die dag 
krijgt iedereen die warme maaltijd eet, een vegetarische maaltijd. 

 
Veiligheid op de eerste plaats! 

 We vragen het autoverkeer te beperken in de Sint-
Rafaëlstraat en dit tussen 8u00 en 16u00. Ook dit schooljaar 
durven we vragen om te voet of met de fiets door de Sint-

Rafaëlstraat te komen.  De kinderen danken jullie hiervoor bij voorbaat!  
 Let op: in de Gasthuisstraat mag er niet op de voetpaden geparkeerd worden. 
 Om een beter overzicht te kunnen bewaren op de speelplaats vragen we aan de 

ouders om de kinderen alleen op de speelplaats te laten komen.   
In de eerste kleuterklas en de peuterklas is er een open onthaal. Vanaf 8.15 uur 
mogen de ouders de kinderen naar de klas brengen. Voor de 1ste kleuterklas is dit tot 
de herfstvakantie, voor de peuters is dit het ganse schooljaar door. Maak het 
afscheid echter niet te lang, dat maakt het alleen maar moeilijker voor jullie kindje. 
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Gratis schoolmateriaal! 

De school voorziet jaarlijks een basispakket schoolmateriaal.  Dat betekent dat 
de kinderen schrijfgerei, lat, rekenmachine, mappen, passers en 
woordenboeken van de school kunnen gebruiken. 

Misschien hebben jullie nog een goede pen of een mooie map liggen thuis, die mag 
natuurlijk nog meegebracht worden! 
Maken de kinderen echter dat materiaal van de school stuk of gaat het verloren, dan 
zal dit doorgerekend worden via de factuur.  Of moeten de kinderen het materiaal van 
thuis gebruiken tijdens het verdere verloop van het schooljaar. 
Een pen wordt slecht 1 keer aangekocht per leerling voor de loop van de lagere school. 

 
Maximumfactuur 

Vanaf het schooljaar 2015-2016 geldt voor alle kleuters 1 maximumbedrag van 
45 euro. Voor kinderen in de lagere school geldt dan een maximumbedrag van 
€85. 
De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen bedraagt €425 vanaf 
schooljaar 2017-2018. 

 
Instapdata voor kleuters vanaf 2 en een half jaar 

Peuters, geboren in 2015, kunnen vanaf 2 en een half jaar instappen op de 
eerste schooldag na elke vakantieperiode: 

Dat kan op 1 september, 7 november, 9 januari, 1 februari, 6 maart, 18 april en op  29 
mei. 

 
Inschrijvingen 

Ouders van kinderen, geboren in 2016, zullen rond oktober, 
november, via een brochure van het LOP-Gent ingelicht worden 
over de elektronische aanmeldings- en inschrijvingsdata.  
De voorrangsperiode voor broertjes en zusjes van kinderen die reeds bij ons zijn 
ingeschreven, loopt van 16 tot 27 oktober 2017.  We raden aan om van die voorrang 
gebruik te maken en vooraf een telefonische afspraak te maken via het secretariaat 
09 259 21 01. 
De aanmeldingsperiode voor nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2018-2019, start op 2 
februari 2018 om 12 uur  en loopt tot en met 23 februari 2018 om 12 uur.   
Op 2 maart krijgen ouders een mail waarop ze kunnen terugvinden voor welke school kun 
kind een ticket kreeg. 
Na het aanmelden volgt een  inschrijvingsperiode voor kinderen met een ticket.  Die 
start op 05 maart en loopt tot 23 maart.  Graag hiervoor een afspraak maken met het 
secretariaat van de school aub. Van 26 maart tot 16 april kunnen geweigerde kinderen 
nog opgevist worden. 
Vanaf 17 april kan je nog inschrijven, indien je niet over een ticket beschikt. 
 
Ken je ouders die geïnteresseerd zijn in onze school, vertel hen dan over onze school en 
spoor hen aan zich tijdig aan te melden en de beschreven procedure goed te volgen. Wie 
in Oostakker woont of werkt, maakt dan meer kans op een plaatsje in de school dicht bij 
huis of het werk van de ouders. 
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Enkele afspraken 

 Breng de kinderen tijdig naar school.  Indien je toch te laat komt, 
meld je dan eerst op het secretariaat of bij de directie.  
 Geef de kinderen af aan de schoolpoort.  Eens de kinderen op de 
speelplaats zijn, mogen ze niet meer terug naar buiten.  
 Fietsen plaatsen we achteraan de turnzaal.  Fietsen van de 
kleutertjes worden daar ook geplaatst.  
 Fietsers kunnen steeds binnen langs een deur in de keuken zowel vanaf 7u00 tot 
8u25. 
 Na schooltijd worden de kinderen pas op de speelplaats afgehaald nadat de rijen zijn 
vertrokken. We durven de ouders uitdrukkelijk vragen geen kinderen uit de rijen ‘te 
plukken’.  Kinderen die onder begeleiding van hun ouders naar huis gaan, mengen zich 
in de Sint-Rafaëlstraat niet tussen de rij, dit om ieders veiligheid te kunnen garanderen.  
Waarvoor onze dank.  
 Ouders die hun kinderen ophalen in de Bredestraat, kunnen best 
wachten op de hoek van de Bredestraat en de Sint-Rafaelstraat.  Liefst 
niet aan de overkant van de straat. 
 Gelieve bij afwezigheid de school te verwittigen.   

Nog even ter herinnering:  
Indien een leerplichtig kind (=6 jaar) meer dan drie opeenvolgende dagen afwezig is, 
moet er een briefje van de dokter meegebracht worden. 
Als het leerplichtige kind minder dan drie dagen afwezig is, kan je als ouder zelf een 
briefje schrijven. Dat kan je slechts 4 keer doen op een schooljaar!  Bij de vijfde 
afwezigheid is toch een briefje van de dokter nodig. 

 Alle kleuters krijgen bij de start van het nieuwe schooljaar 3 kaartjes. Deze moeten 
de leerkrachten helpen om de kinderen op het eind van de dag in de juiste rij te 
plaatsen.  Op de kaartjes staat: ‘ik word opgehaald’, ‘ik blijf in de opvang’, ‘ik moet 
met zus of broer mee met de rij’.  We vragen het passende kaartje aan de schooltas 
van jullie kind vast te maken.  Alvast bedankt! 
Kaartje verloren?  Geen nood!  Kom gauw een ander halen op het secretariaat. 

 We vinden regelmatig jassen, doosjes en flesjes die van ‘niemand’ zijn.  Als alles 
genaamtekend wordt kunnen we gevonden voorwerpen vlugger terugbezorgen. 

 
Praktische punten: 

 klasuren: 8.25 uur tot 11.40 uur en 13.10 uur tot 15.30 uur (15.55 uur op maandag) 
 De poort is open om 8 uur ’s morgens en ’s middags om 12.55 uur. 
 morgenopvang gaat door in de refter van 7 uur tot 8 uur.  
 avondopvang gaat door in de refter van 16 tot 18 uur (avondstudie 

voor  L2 en L3 tot 16.30 en voor L4, L5 en L6 tot 17 uur gaan door in de 
klaslokalen – zie lijstje aan de ingang).   

 middagopvang van 11.50 tot 12.55 
 woensdagnamiddagopvang van 12 uur tot 17 uur (afhankelijk van de 

nood – wordt met de betreffende ouders overlegd – kan tot maximum 18 uur).   
 rijen: * hoek Sint-Rafaëlstraat – Gasthuisstraat 

* hoek Sint-Rafaëlstraat – Bredestraat 
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Communicatie met ouders: 
 Bij het begin van de maand ontvangt elke ouder een maandkalender.  Daarop kan je 

de schoolactiviteiten terugvinden.  Op de keerzijde schrijven de leerkrachten welke 
thema’s en uitstappen er gepland zijn voor de komende maand. 

 Voor meer info over het klasgebeuren kan je steeds terecht bij de 
klasleerkracht, liefst na afspraak en niet na het belsignaal.  

 Voor administratieve vragen  kan je terecht bij juf Barbara, de 
secretaresse via info.vincentius@edugo.be of 09 259 21 01. 

 Maak je je zorgen over jouw kind, dan kan je terecht bij de zorgcoördinator via  
eline.verhulst@edugo.be  of 09 259 21 01. 

 Voor alle andere vragen kan je bellen of mailen naar de directie  (kleuterschool) 
marleen.desmet@edugo.be of 0475 33 08 09 of (lager) veerle.depaepe@edugo.be of 
0498 76 97 31. 

 
Aanbod en betalingen 
Er wordt zo weinig mogelijk geld met de kinderen meegegeven naar school. 
We vragen om te betalen via domiciliëring (hiervoor kan je een document afhalen op het 
secretariaat) of door overschrijving (zie onderaan de factuur). 
Alle betalingen gebeuren maandelijks.  

 Tijdens de speeltijd 
Kan er steeds kraantjeswater (gratis) gedronken worden of 
plat/bruisend water van thuis. 
 

 Middagmaal 
De leerlingen kunnen een lunchpakket of warme 
maaltijd gebruiken op school.  In de prijs van de 
warme maaltijd is water inbegrepen. Warme 
maaltijdeters kunnen geen andere drankje drinken. 
Kinderen die boterhammen eten kunnen soep drinken, 
een drankje van de school gebruiken of een drankje 
van thuis meebrengen. 

 
Iedereen die op donderdag warm blijft eten, krijgt een vegetarische 
maaltijd.  
Op de website van de school zal er een 14-daagse kalender terug te 
vinden zijn met het menu.  
De peuters eten onder begeleiding van juf Sabrina, de kinderverzorgster. 

 
Prijzen: 
- warme maaltijd kleuter: € 2,75* (*onder voorbehoud van prijsveranderingen van 

de traiteur) 
- warme maaltijd lager: € 3,50* 
- soep: € 0,50 
- toezicht: € 0,75 (dit is voor alle leerlingen die ’s middags overblijven) tussen 11.50 

en 12.55 uur. 
 

 Opvang 
‘s morgens van 7 tot 8 uur voor de prijs van € 1,50 
’s avonds van 16.00 uur (maandag 16.15 uur) tot 18 uur 

mailto:info.vincentius@edugo.be
mailto:eline.verhulst@edugo.be
mailto:marleen.desmet@edugo.be
mailto:veerle.depaepe@edugo.be
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- De kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar kunnen vrij spelen in de refter of 
buiten. 

- De leerlingen van L2 en L3 maken onder toezicht hun taken tot 16.30 uur, de 
leerlingen van L4 – L5 en L6 werken tot 17 uur. Na de paasvakantie komt ook het 
1ste leerjaar tot 16.30 uur in de stille studie. 

- prijzen: 
o tot 17 uur:   € 1,50 
o tot 17.30 uur:  € 2.25 
o tot 18 uur:   € 3.00 
o drankje kost € 0,50 

       Na 18.00 uur, zonder verwittiging, € 3 extra!!  
Bij het begin van het trimester ontvangen de ouders een briefje waarop ze aanduiden of 
hun kind al dan niet een drankje van de school mag drinken tijdens de opvang.   
 
Op woensdagnamiddag van 11.55 - 13.00 € 1.50 en vanaf 13 uur. Daarna €2.00 per 
begonnen uur.  Vooral in het begin van het schooljaar is het belangrijk dat je de 
leerkracht op de hoogte brengt om hoe laat het kind zal afgehaald worden.  
Drankje €0.50. 

 
 Turnen en zwemmen 
- Voor de turnles bestellen de leerlingen een turn-t-shirt met het 
embleem van de school.  Het zwart sportbroekje kan van thuis 
meegebracht worden. 
De turnkledij wordt in  een uniforme turnzak bewaard.   
Na afspraak met de schoolraad zijn de prijs van de turnzak en het  
t-shirt niet in de maximumfactuur begrepen.  
Het T-shirt kost € 7,00  en de turnzak kost  € 3,50. 
- De leerlingen van het 1ste  en het 6de leerjaar zwemmen een halfjaar wekelijks , het 6de 
leerjaar tem januari, het 1ste leerjaar vanaf januari. 
Leerlingen van het 2de en 3de leerjaar zwemmen tweewekelijks.   
Prijs: € 2.50 (bus + zwembad) – eerste leerjaar zwemt gratis. 

 
 
 
Lokale verlofdagen                  Pedagogische studiedagen 

 27 november 2017                           27 september 2017 
  30 april 2018                                              24 januari 2018 
                 16 mei 2018  
                                                                                    

 
Brugdag: 12 mei 2018      
 
 

Infoavond 
4 september 2017 om 19u30 voor alle ouders, in de klas van uw kind. 

3de en 4de leerjaar: info zeeklas vanaf 18u30 in de refter  
  

Nadien worden jullie uitgenodigd voor een drankje in de refter. 
Mogen we vragen, die avond, geen kinderen mee te brengen a.u.b.?   
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We duimen voor een mooi schooljaar!  
Het team van EDUGO Sint-Vincentius 
 

Op 1 september krijgen alle kinderen een gratis fairtrade fruitsap aangeboden van onze 
leverancier! 
 
Personeel 

 

directie 
  Marleen Desmet     0475 33 08 09 
  Veerle De Paepe     0498 76 97 31  
 

Kleuterschool 
Peuterklas-Julesklas:  Jolien Vriendt  
 

K1a-muizenklas:  Jolien Van Kerckhove (interim: Bonny Meersman)  
 
K1b-annaklas:  Aagje Develtere  
 

K2a-rikkiklas:  Nathalie De Taeye 
 
K2b-uiltjesklas:  Marinka Demuyter –   Lynn Van Poucke 
 

K3a-kikkerklas:  Ann Van Lancker  
 

K3b-apenklas:  Annelies Martens 
     
kinderverzorgster 
  Sabrina Denobele 
 

leerkracht bewegingsopvoeding kleuter 
  Ellen Martens 
  Tina Scarpi 
 

Zorgcoördinator kleuter en lager 
  Eline Verhulst – Eline.verhulst@edugo.be  
        
lagere school 
 
1a:  Cynthia Van Rysseghem/ Marijke Adriaenssens 
1b:  Evelien Lafaut     
 
2a:  Mireille Carchon    
2b:  Marleen Gieselaere 
 
3a:  Ingeborg Melis    
3b:  Anneleen Poorters     

   
4a:  Els Coppieters  

mailto:Eline.verhulst@edugo.be
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4b:  Jan De Vrieze   
 
5a:  Vicky Van Heydegem 
5b:    Laure Mercier 

    
6a:  Tim Bauwens 
6b:  Karen Van Achte    

     
 

Gymleerkrachten lager 
 
  Katia Watteeuw 

Miguel Van Cauwenberghe 
Ellen Martens 
Tina Scarpi 

 
ICT-coördinator 
Miguel Van Cauwenberghe/ Tim Bauwens 
     
Zorgleerkrachten 

 
Marijke  Adriaenssens: 3de leerjaar b – 4de leerjaar  (+ taalondersteuning) 

  Sofie Francq: 1ste leerjaar – 2de leerjaar – 3de leerjaar a 
  Karen Bleuzé: 5de en 6de leerjaar + ondersteuning 6a 

     
      

administratieve medewerker 
   
Barbara Van Laere  
 
Opvang 
  Lieve De Raedt 
  Patricia Demulder 
  Ingrid De Smedt 
  Katia Copermans 
   
 
Onderhoudspersoneel 
   

Chantal Van Moorleghem 
Khaddouj Rachoudi   

   
Contactpersoon ouderraad 
   

Veerle Baetens  - veerle.baetens@gmail.com 

  Ouders Edugo Sint-Vincentius 
https://www.facebook.com/groups/950104931753299/  

mailto:veerle.baetens@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/950104931753299/

